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ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Αν είσαι  τόσο όμορφος, είναι  γιατί  η πατρίδα  με πικρά τραγούδια σε νανούρισε, 
αν είσαι  τόσο δυνατός, είναι  γιατί  πολλοί,  πριν από σένα,  πεθάναν για το μέλλον, 
αν κλαίς  καμιά φορά τα βράδια, είναι  γιατί  με ρόδα και φεγγάρια σπαρταράει  ο 

έρωτας, 
μη φοβάσαι που είσαι  άοπλος: Έχεις  το γέλιο σου, 
και μη δειλιάζεις  σαν πεινάς: Στο  στόμα σου μια φυσαρμόνικα μ' όλα του κό-

σμου τα τραγούδια σε χορταίνει. 
Άντε, λοιπόν, παιδί  μου, στο καλό! Δεν έχεις  άλλο δρόμο, άλλο άστρο,  άλλο καημό 

απ' την ελευθερία. 
Τάσου Λειβαδίτη, Νεολαίος  - Λαμπράκης1 

Η συλλογική μνήμη διατηρείται ζωντανή, αγκιστρωμένη σε κάποια σημα-
ντικά γεγονότα. Τα χρησιμοποιεί ως αναφορά, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει 
να τα επεξεργάζεται, να τα αναπλάθει και να τα κατανοεί με βάση αιτού-
μενα και δεδομένα της νέας εποχής. Το ίδιο συμβαίνει και με κάποιες συλ-
λογικότητες. Η μνήμη τις συντηρεί και αναπαράγει στοιχεία και στιγμές 
τους, τις εξιδανικεύει και τις επικαλείται ως πρότυπα. Όπως συμβαίνει με 
τους μύθους· τους ακολουθεί διατηρώντας ισχυρό, τις περισσότερες φο-
ρές, το θετικό ή το αρνητικό τους πρόσημο. 

Σαράντα πέντε σχεδόν χρόνια μετά τη δημιουργία της, το καλοκαίρι του 
1964, η «Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη» παραμένει στη συλλογική μνή-
μη της Αριστεράς, κυρίως σε μια γενιά νεολαίων που την στελέχωσαν και 
την πλαισίωσαν στα μέσα της δεκαετίας του 1960, ως κυρίαρχο σημείο ανα-
φοράς. Αν το βραχύβιο της ύπαρξής της -2,5 μόνο χρόνια—έχει  διαγραφεί 
από τη συλλογική μνήμη, η ΔΝΛ δεν εγγράφεται απλά ως η πολιτική οργά-
νωση η οποία συμπύκνωσε τις διεκδικήσεις και τα αιτήματα του νεολαιίστι-
κου κινήματος και τα αναδιατύπωσε με πολιτικούς όρους ως θέσεις σε 
«ιδιάζοντες» καιρούς. Λειτουργεί ακόμα ως ιδιαίτερη και μοναδική συλλο-
γικότητα που διαμόρφωσε συμπεριφορές και πρότυπα, αξιακούς κώδικες 
και στάσεις ζωής και που δεν περιορίστηκε απλά και μόνο στην άρθρωση 
και εκφορά ενός αριστερού πολυδύναμου πολιτικού λόγου. Μια οργάνωση 

1. Η  Αυγή, 28.3.1965, σ. 8. Το ίδιο στο Πυρσός,  δίμηνο  εικονογραφημένο εκπολιτιστι-
κό μορφωτικό περιοδικό, τχ. 3, [Δρέσδη] 1965, σ. 15. 



αυτόνομη, ριζοσπαστική και «πρωτοπόρα», κινητοποίησε τους ανήσυχους 
νέους των πόλεων και τους ανέδειξε σε ενεργό πολιτικό υποκείμενο. Κατά-
φερε να αποδεσμεύσει από τους φόβους, να συσπειρώσει και να εμπνεύσει 
τη νεολαία στην, αποστασιοποιημένη από την Αριστερά, ενδοχώρα, στην 
ύπαιθρο, ακόμα και στα ακρότατα σημεία των «επιτηρούμενων ζωνών». 
Τους οδήγησε σε «καλούς» αγώνες και τους μύησε στη νέα πολιτική κουλ-
τούρα της Αριστεράς· τους απέδωσε, τέλος, ένα ιδιαίτερο στοιχείο ταυτότη-
τας το οποίο  ακόμα διατηρούν και επιμένουν να προβάλλουν, όταν εμβλη-
ματικά εξακολουθούν να αναγνωρίζονται ως «Λαμπράκηδες». 

Οι εξιδανικευμένες εικόνες και αναφορές, η αποδοχή και διατήρηση 
του γενικού πλαισίου δεν αναιρούνται από τα επιμέρους αρνητικά σχόλια 
που επαναφέρουν όχι τόσο οι πολιτικοί αντίπαλοι, αλλά κάποιοι από τους 
ίδιους τους «Λαμπράκηδες» που εγκατέλειψαν τις γραμμές της οργάνω-
σης ή που αναστοχάστηκαν με διαφορετικούς όρους, μέσα στο χρόνο, την 
εμπειρία τους. Ως αρνητικά σημεία, η μνήμη συγκρατεί την ψευδαίσθηση 
της αυτονομίας, το συντηρητισμό στα ηγετικά κλιμάκια και την αυταρχι-
κότητα που καλύφθηκε από την επίκληση της αρχής του «δημοκρατικού 
συγκεντρωτισμού» καθώς και αντιφάσεις που αποτέλεσαν αντικείμενα 
μιας εσωτερικής αντιπαράθεσης από τις μέρες και από τις συζητήσεις που 
προηγήθηκαν της επίσημης ανακοίνωσης της ίδρυσής της. Στην κατεύθυν-
ση αυτή, η «μαζικοποίηση», δηλαδή η επιδίωξη για τη μέγιστη δυνατή δι-
εύρυνση του αριθμού των μελών, θεωρείται, σήμερα ακόμη, ασύμπτωτη με 
την έννοια της «πρωτοπορίας» που προβλήθηκε ταυτόχρονα ως ένας από 
τους βασικούς στόχους της οργάνωσης. Αντίστοιχα, οι μεγάλες κινητοποι-
ήσεις των «Λαμπράκηδων» στα «Ιουλιανά», οι συνεχείς, επί 70 ημέρες, 
διαδηλώσεις που έκαναν γνωστή την «αγωνιστική τους παρουσία» σε όλη 
τη χώρα, θεωρήθηκαν «ξόδεμα», ανάλωση δυνάμεων, σε μια πολιτική υπό-
θεση που μπορεί να αφορούσε πρωτίστως τη δημοκρατία, αλλά η οποία 
δεν έπαψε στον πυρήνα της να συνιστά διακύβευμα στην εσωτερική δια-
μάχη του αστικού πολιτικού κόσμου. 

Σε όσα συγκρατεί και επεξεργάζεται η μνήμη, προστίθενται απορίες 
και ερωτήματα για τις σχέσεις της οργάνωσης με το ΚΚΕ και για το πρόω-
ρο τέλος της. Η σχετική αδυναμία μιας οργανωμένης απάντησης στη δι-
κτατορία της 21ης Απριλίου, το 1967, συνυπάρχει με διαπιστώσεις για τον 
«πρόωρο» παροπλισμό του τίτλου και των συμβόλων της οργάνωσης. Η 
«Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη» έσβησε νωρίς από τον πολιτικό χάρτη, 
όχι γιατί δεν αντιστάθηκε στη δικτατορία αλλά γιατί τα μέλη της, όσοι δεν 
συνελήφθησαν, φυλλορρόησαν χωρίς ιδιαίτερες αναστολές, εντασσόμενα 
σε άλλα παράνομα σχήματα και σε νεοσύστατες αντιστασιακές οργανώ-
σεις. Μύθοι και πραγματικότητες, που αφορούν το ευρύτερο αριστερό κί-



κίνημα, συντηρούνται, υπενθυμίζοντας, ωστόσο, ότι η ΔΝΛ αποτέλεσε τη μα-
ζικότερη και δυναμικότερη έκφραση της νεολαίας μετά την ΕΠΟΝ των τε-
λευταίων χρόνων της Κατοχής και της Απελευθέρωσης. Μύθοι και πραγ-
ματικότητες, απορίες και σιωπές ξεδιπλώνονται από το κουβάρι της συλ-
λογικής μνήμης της Αριστεράς, επιβεβαιώνοντας ότι η βραχύβια αυτή ορ-
γάνωση συνδέθηκε απόλυτα με την ιστορία των αγώνων για τη δημοκρα-
τία , σε μια εποχή που έγινε γνωστή από τις λογοτεχνικές μεταγραφές της 
ως η «χαμένη άνοιξη». 

Σαράντα πέντε χρόνια μετά τη δημιουργία της, η «Δημοκρατική Νεολαία 
Λαμπράκη» δεν έχει ακόμη αποτελέσει αντικείμενο μιας συστηματικής 
προσέγγισης. Παρ' όσα η μνήμη συγκρατεί και συχνά επικαλείται, η βιω-
μένη ιστορία της δεκαετίας του 1960 δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί με τη 
μορφή γραπτών μαρτυριών. Παρά την άνθηση της μαρτυρίας τα τελευταία 
χρόνια, το συγκεκριμένο είδος γραφής συνδέεται ακόμη με τη γενιά της 
Αντίστασης και του εμφυλίου πολέμου και εξακολουθεί να υιοθετεί ως 
προνομιούχο χώρο αναφοράς τη δεκαετία 1940-50. Αντίστοιχα, η σχετικά 
πρόσφατη επιστροφή στη θεματολογία της δικτατορίας, μετά την πρώτη 
φάση αποτύπωσης της προσωπικής μαρτυρίας με τη μορφή καταγγελτι-
κών κειμένων για το καθεστώς, που εκδόθηκαν στο εξωτερικό στη διάρ-
κειά της και στην Ελλάδα στην άμεση μεταπολιτευτική εποχή,2 δεν συνδέ-
εται με εκτεταμένες αναφορές στην άμεση προδικτατορική περίοδο .3 Στην 
ίδια λογική, κάποιες σειρές δημοσιογραφικών ερευνών και αφιερωμάτων 
στον μεταπολιτευτικό ημερήσιο και περιοδικό τύπο,4 που συμπύκνωσαν 
μαρτυρίες των πρωταγωνιστών της δεκαετίας του '60, παρέμειναν πρακτι-
κά χωρίς συνέχεια. Έτσι, αν κάποια ηγετικά στελέχη της Νεολαίας Λα-
μπράκη κατέγραψαν τα βιώματα τους, η μαρτυρία τους στρέφεται χρονικά 

2. Αναφέρομαι ενδεικτικά στα δύο κλασικά πλέον βιβλία: Περικλής Κοροβέσης, Οι 
ανθρωποφύλακες, Broedcma Ekstrands Trykeri ΑΒ, Λούντ 1970 [α' έκδοση: La filière,  Seuil, 
Παρίσι 1969] και Κίτυ Αρσένη,  Μπουμπουλίνας  18, Θεμέλιο, Αθήνα 1975 [α  έκδοση: Nelle 
carzeri  dei  colonelli,  ed. Puiniti, Ρώμη 1970]. 

3. Βλ. το πιο πρόσφατο Νάντης Χατζηγιάννης, Τι  έχεις  μ' αυτόν; Προσωπική  κατάθε-
ση - μαρτυρία  για την αντίσταση  κατά της δικτατορίας  1967-1974...  και λίγο  πριν και λίγο 
μετά [αυτο-έκδοση], Θεσσαλονίκη  2007. 

4. Βλ. για παράδειγμα το αφιέρωμα «Από το Μανιφέστο των Λαμπράκηδων στον Κα-
ταστατικό Χάρτη του Ρήγα», στη δεκαπενθήμερη εφ. Θούριος, Κεντρικό Όργανο της ΕΚΟΝ 
Ρήγας Φεραίος, 19 Μάρτη 1978, τχ. 98, αλλά και τις συνεντεύξεις πρωταγωνιστών της επο-
χής στο εκτεταμένο αφιέρωμα-έρευνα του Π. Μακρή στην εφ. Ελευθεροτυπία  σε 30 συνέ-
χειες, από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 17 Απριλίου 1982, «Η γενιά του 1-1-4. Τι απέγινε η 
νεολαία του 1955-1967». 



σε προγενέστερες ή μεταγενέστερες περιόδους και επικεντρώνεται στις 
παλαιότερες ή μεταγενέστερες εμπειρίες τους. Οι ηλικιακές διαφορές που 
παρατηρούνται ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα οργάνωσης της νεο-
λαίας μπορεί τελικά να μη δημιούργησαν «χάσματα γενιών» μέσα στην 
οργάνωση, οδήγησαν ωστόσο εκ των υστέρων σε διαφορετικές αξιολογή-
σεις ως προς τις ανάγκες της γραφής. Οι μνήμες από τον εμφύλιο πόλεμο, 
ο εγκλεισμός στις φυλακές και στις εξορίες, τα Ιδρύματα της Βασιλίσσης 
και αντίστοιχες εμπειρίες από τη δικτατορία, τα βασανιστήρια, οι συλλή-
ψεις και οι αποδράσεις στο εξωτερικό προτάσσονται στις θεματολογίες 
της βιβλιοπαραγωγής, η οποία έχει ως αναφορά και πρόσωπα που συνέ-
δεσαν το όνομά τους με τη Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη. Ο κατάλο-
γος είναι μακρύς, αλλά αφορά εντέλει την προγενέστερη γενιά5 που συ-
μπορεύτηκε στους κόλπους της ΔΝΛ. Πρόκειται κυρίως για τους επονίτες 
των χρόνων 1943-46 οι οποίοι μοιράστηκαν τα ηγετικά της κυρίως κλιμά-
κια μαζί με στελέχη της παράνομης ΕΠΟΝ των χρόνων 1947-58. Η νεότερη 
γενιά, το κύριο σώμα της οργάνωσης, όσοι «γεννήθηκαν μέσα στη Κατοχή, 

5. Αναφέρομαι ενδεικτικά στις μαρτυρίες του γραμματέα της οργάνωσης, Τάκη Μπε-
νά, και τριών μελών του Γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της, του Γιώργου Γιωτό-
πουλου, του Χρόνη Μίσσιου, του Στέφανου Στεφάνου, όπως και στα απομνημονεύματα 
του προέδρου της, Μίκη Θεοδωράκη. Ο πολυγραφότατος Τάκης Μπενάς αφιέρωσε το με-
γαλύτερο τμήμα του συγγραφικού του έργου στην Κατοχή και την Αντίσταση, στον εμ-
φύλιο πόλεμο -κυρίως στην εμπειρία του εγκλεισμού του-και πρόσφατα στη δικτατορία, 
ενώ έχει επίσης καταθέσει τη μελέτη του για το Γ' Συνέδριο της ΕΔΑ. Βλ. αναλυτικά Τ. 
Μπενάς, Της  Κατοχής,  μνήμες μικρές  σαν χρέος,  Θεμέλιο, Αθήνα 1990. Τ. Μπενάς, Του 
εμφυλίου,  μνήμες των δύσκολων καιρών, Νέα Σύνορα - Α. Α. Λιβάνη, Αθήνα 1996. Τ. 
Μπενάς, Της  δικτατορίας,  μνήμες νωπές της τρίτης  τραγωδίας,  Θεμέλιο, Αθήνα 2007, κα-
θώς και τη μελέτη που στηρίχτηκε σε τεκμήρια από το Αρχείο της προδικτατορικής ΕΔΑ : 
Τ. Μπενάς, Ένα συνέδριο  που δεν έγινε ποτέ.  Πρόδρομα  ανανεωτικά στοιχεία  της προδι-
κτατορικής  Αριστεράς,  Δελφίνι, Αθήνα 1995. 

Αντίστοιχα βλ. Γ. Γιωτόπουλος, Πέντε  και μία  απ' τις μέρες  της Μακρονήσου.  Μια 
χαμένη  μεταγωγή, Αθήνα 1983, όπως και το τελευταίο βιβλίο του, που εκδόθηκε λίγους 
μήνες μετά το θάνατο του με τη φροντίδα του ανιψιού του Ν. Πιπιτσούλη και πρόλογο του 
Κ. Τσουράκη: Γ. Γιωτόπουλος, Εμπειρίες  που καίνε...  Χρονικό  1940-1950, εκδόσεις Γ. 
Μπένου, Αθήνα 2003. 

Με σοβαρές λογοτεχνικές αξιώσεις το αυτοβιογραφικό έργο του Χρόνη Μίσιου συ-
μπυκνώνει τις αγωνίες της Αριστεράς μέσα από τις εμπειρίες της προσωπικής του διαδρο-
μής. Βλ. Χρ. Μίσσιος,... καλά εσύ σκοτώθηκες  νωρίς,  Γράμματα, Αθήνα 1985. Επίσης Χρ. 
Μίσσιος, Χαμογέλα  ρε τι σου ζητάνε,  Γράμματα,  Αθήνα 1988. 

Βλ. επίσης  Στ. Στεφάνου, «Οι τρείς 'φραξιονισμοί' του Αϊ-Στράτη», Αρχειοτάξιο,  4 
(Μάιος 2002), σ. 147-155, καθώς και του ίδιου, «Ο Οδυσσέας Αγγελής και η νεολαία  το 
Μάιο του 1967. Το Σταυράκι και η μεραρχία Ηπείρου», Αρχειοτάξιο,  8 (Μάιος 2006), σ. 
105-108. 



μεγάλωσαν μέσα στις φλόγες του εμφυλίου πολέμου και ανδρώθηκαν μέ-
σα στον καραμανλικό μεσαίωνα»,6 δεν έχουν προφανώς αποφασίσει ακό-
μη να καταγράψουν αναλυτικά την εμπειρία τους και να καταθέσουν εκτε-
νώς το βίωμά τους από τη συγκεκριμένη εποχή. Παρά τη συστηματική 
προσπάθεια συγκέντρωσης τεκμηρίων7 και προσωπικών καταθέσεων που 
οργανώνεται με συνέπεια και μεράκι από την ΕΜΙΑΝ (Εταιρεία Μελέτης 
της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας) -μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε 
από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές της εποχής-, οι ελάχιστες μαρτυρίες 
που αναφέρονται στους «Λαμπράκηδες» και στο κίνημά τους παραμέ-
νουν εν πολλοίς αποσπασματικές.8 Άλλοτε στρέφονται στο φοιτητικό κί-
νημα και στους όρους που το προσδιόρισαν και άλλοτε επικεντρώνουν στο 
«μείζον γεγονός» της άμεσης προδικτατορικής περιόδου, όπως συχνά εμ-
φανίζεται η «συνταγματική εκτροπή» του Ιουλίου του 1965. Απουσιάζουν, 
ωστόσο, εμφανώς οι καταθέσεις που εστιάζουν στην ίδια τη ΔΝΛ. 

Αντίστοιχα, απουσιάζουν οι επιστημονικές μελέτες. Είναι γεγονός ότι η 
δεκαετία του 1960 δεν αποτελεί πλέον ένα «άγνωστο» και αδιερεύνητο τό-
πο της ιστορίας. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, εγγράφεται συστηματικά 
στα ερευνητικά ενδιαφέροντα της επιστημονικής κοινότητας. Ο πολιτικός 
χώρος έχει διεξοδικά χαρτογραφηθεί και μια σειρά ερευνών επιδίδονται 

Σε διαφορετική τροχιά κινούνται τα βιβλία του Μ. Θεοδωράκη. Το δίτομο Χρέος, εκ-
δόσεις Τετράδια της Δημοκρατίας, που τυπώθηκε στη Ρώμη το 1971 με αντιδικτατορικό 
περιεχόμενο ακολούθησαν εκτενή απομνημονευματικά κείμενα τα οποία στοχεύουν στη 
σύνολη ανασκόπηση. Η πολιτική δραστηριότητα και η ένταξη στην Αριστερά αποτελεί ένα 
μάλλον υποτιμημένο άξονα στην αφήγηση ζωής μιας πολυσχιδούς προσωπικότητας, όπως 
ο Μίκης Θεοδωράκης. Για τα ζητήματα της Νεολαίας στη «σύντομη» δεκαετία του '60 που 
μας απασχολούν βλ. τις αναφορές στο Μ. Θεοδωράκης, Οι δρόμοι του Αρχάγγελου. Αυτο-
βιογραφία,  Κέδρος, Αθήνα, τόμ. Ε', σ. 116-120. Αντίστοιχα, στο σχετικά πρόσφατο Άξιος 
Εστί.  Ο Μίκης  Θεοδωράκης αφηγείται  τη ζωή  του στον Γ.  Π.  Μαλούχο  και συνθέτει  την 
ιστορία  της νεότερης Ελλάδας, Σκάι εκδόσεις - Εκδοτικός Οίκος Λιβάνη, Αθήνα 2004, οι 
αναφορές, που εντοπίζονται στον Α' τόμο με τον υπότιτλο Από τον Μεσοπόλεμο  στην 21η 
Απριλίου,  είναι ελάχιστες. Πιο συγκεκριμένα βλ. σ. 502-526 και 562-582. 

6. Μ. Θεοδωράκης, Το  μανιφέστο  των Λαμπράκηδων. Ποιοι  είμαστε,  τι θέλουμε,  γιατί 
μας πολεμούν, Βιβλιοθήκη του Πρωτοπόρου, Αθήνα 1966, σ. 50. 

7. Μια συνοπτική αποτύπωση των αρχειακών συλλογών στο Τα  αρχεία  και οι συλλο-
γές της ΕΜΙΑΝ,  Αθήνα 2008, σ. 78. 

8. Βλ. τα 2 τεύχη του καλαίσθητου δελτίου της ΕΜΙΑΝ που κυκλοφόρησαν με τη φρο-
ντίδα του Στ. Στεφάνου και του Φίλ. Λένη, με αφορμή το Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ και 
την τεσσαρακοστή επέτειο από τη δολοφονία του Σωτήρη Πέτρουλα, Το  δελτίο  της 
ΕΜΙΑΝ,  1 (Φεβρουάριος 2005), 2 (Ιούλιος 2005). Βλ. επίσης τα πρακτικά του Α' Συνεδρίου 
που οργάνωσε το Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης 'Ανδρέας Λεντάκης', Δρόμοι της 
Νεολαίας  στη δεκαετία  του '60: Πολιτικές  δράσεις και πολιτισμικές  παρεμβάσεις,  Αθήνα 
2006. 



συστηματικά στις επιμέρους εκφράσεις του κοινωνικού. Εξακολουθούν, 
ωστόσο, να απουσιάζουν συστηματικές μελέτες για τις πολιτικές νεολαίες 
της εποχής, για το νεολαιίστικο κίνημα και τις πολλαπλές του εκφάνσεις. 
Για τους «Λαμπράκηδες», το εγχείρημα της Κατερίνας Σαιν-Μαρτέν απο-
τελεί τη μοναδική εξαίρεση. Ως διδακτορική διατριβή9 συντάχθηκε με κόπο 
και με προσπάθεια για τη διπλή κατανόηση τόσο της ελληνικής μεταπολι-
τευτικής πραγματικότητας των χρόνων 1976-79 όσο και των «Λαμπράκη-
δων» και του κινήματος τους. Και ως βιβλίο,10 που κυκλοφόρησε μόνο στα 
ελληνικά, παραμένει ένα καλό δείγμα για τον καιρό του. Δεν θα μπορούσε, 
εντούτοις, να χαρακτηριστεί σήμερα ένα έργο που αντιστάθηκε στο χρόνο, 
γιατί δεν δίνει, με επάρκεια και με ακρίβεια, απαντήσεις στα πολλαπλά 
ερωτήματα που θέτει πλέον η έρευνα. 

Η πρωτοβουλία που αναλάβαμε, ως ομάδα, στο πλαίσιο των ερευνητι-
κών προγραμμάτων του Ιστορικού Αρχείου της Ελληνικής Νεολαίας 
(ΙΑΕΝ), δεν φιλοδοξεί να καλύψει τα κενά. Δεν αποσκοπεί δηλαδή σε μια 
ολοκληρωμένη εκδοχή της ιστορίας της «Δημοκρατικής Νεολαίας Λα-
μπράκη». Πολύ περισσότερο, δεν μπορεί να θεωρηθεί μελέτη που συστη-
ματοποιεί και ερμηνεύει το νεολαιίστικο κίνημα στη δεκαετία του 1960 
έχοντας ως αφετηρία την ιστοριογραφική προσέγγιση της ΔΝΛ και την 
αναγωγή της σε βασική συνιστώσα του. Πρόθεσή μας ήταν, από την αρχή, 
η δημιουργία ενός «εργαλείου», η συγκρότηση ενός τόμου στον οποίο θα 
αποτυπώνονται ευκρινώς, θα διασταυρώνονται και θα γίνονται προσιτά 
τα τεκμήρια και τα ίχνη που άφησε η ΔΝΛ. Στόχος μας παραμένει η δημι-
ουργία μιας άρτιας τεκμηριωτικά υποδομής, η κατά το δυνατόν συγκρότη-
ση και εξασφάλιση ενός σταθερού πεδίου αναφοράς, απαραίτητου για τις 
μεταγενέστερες προσεγγίσεις. Στη λογική αυτή, η προσπάθειά μας μπορεί 
να χαρακτηρισθεί εξαρχής ως έρευνα που εκβάλλει στην ίδια την έρευνα, 
σαν μια απόπειρα που στοχεύει πρωτίστως στην τεκμηρίωση συνδέοντάς 
την με την ιστορική προβληματική. 

Η επιλογή μας συστοιχεί με την τεκμηριωτική περιουσία των Αρχείων 
Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ), δηλαδή με την ύπαρξη του αρχεί-
ου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΔΝΛ, που κληροδοτήθηκε σύμμεικτο με 
το αρχείο του κόμματος της Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς, της περιό-
δου 1951-1967, και με το σημαντικό έντυπο απόθεμα που διαθέτουν για 

9. Catherine Saint-Martin, Histoire  de  la Jeunesse  Lambrakis.  Grèce 1963-1967 , Doctorat de 
Troisième Cycle de Sociologie, Université Paris VIII- Saint Dénis, 1983,315 σ. 

10. Με σημαντικές αλλαγές ως προς τη δομή αλλά και το περιεχόμενο, το έργο κυκλο-
φόρησε στα ελληνικά σε μετάφραση και επιμέλεια της Χαράς Ντάλη. Κατερίνα Σαιν-Μαρ-
τέν , Λαμπράκηδες. Ιστορία  μιας γενιάς, εκδόσεις  Πολύτυπο, Αθήνα 1984,251 σ. 



τα πολιτικά και κοινωνικά κινήματα της προδικτατορικής περιόδου, χωρίς 
να εξαντλείται και να περιορίζεται σε αυτά. Βεβαίως, η έννοια του αρχείου 
προϋποθέτει ένα σύνολο καθορισμένο από τις συντεταγμένες που θέτει ο 
παραγωγός του και οι συνθήκες δημιουργίας του, αποτρέποντας διευρύν-
σεις και δάνεια από συγγενή αρχεία ή προσθήκες από αρχειακά τεκμήρια 
που εμπεριέχονται σε άλλα προσωπικά αρχεία ή ατομικές συλλογές. Στη 
λογική αυτή το αρχείο, που παρουσιάζεται, αφορά αποκλειστικά τα τεκ-
μήρια που εντοπίστηκαν στο Αρχείο του ΚΣ της ΔΝΛ, όπως και εκείνα που 
αναφέρονται στις τοπικές και περιφερειακές οργανώσεις της ΔΝΛ και 
φυλλάσονται μαζί με τις αντίστοιχες σειρές στο Αρχείο ΕΔΑ. Τα τεκμηριω-
τικά υλικά, ωστόσο, που χρησιμοποιήθηκαν δεν προέρχονται αποκλειστι-
κά από το συγκεκριμένο αρχείο, ούτε αποτελούσαν τμήμα των συλλογών 
των ΑΣΚΙ υποχρεωτικά. Με «σκληρό πυρήνα» το αρχείο του Κεντρικού 
Συμβουλίου της ΔΝΛ, όσο διασώθηκε, η προσπάθεια υπερέβη την τεκμη-
ριωτική περιουσία των ΑΣΚΙ, απευθυνόμενη σε φορείς και ιδιώτες που 
μπορούσαν να συμπληρώσουν τις σειρές των εντύπων και να διευρύνουν 
τις επιλεγόμενες σύστοιχες θεματικές. 

Με το σκεπτικό αυτό, η απόπειρα για τη δημιουργία ενός σταθερού τεκ-
μηριωτικού πλαισίου για την ιστορία της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπρά-
κη διαρθρώθηκε σε τέσσερα μέρη που έχουν ως αφετηρία και σημείο αναφο-
ράς τα ΑΣΚΙ και τις συλλογές τους, προεκτείνονται πέρα από αυτά, και ορί-
ζονται ως εξής: 1) στην αναλυτική παρουσίαση του αρχείου του Κεντρικού 
Συμβουλίου της οργάνωσης, 2) στη συστηματική καταγραφή του συνόλου 
των εντύπων της και στην αποδελτίωση των σειρών του περιοδικού Τετρά-
δια της  Δημοκρατίας  και της εφημερίδας Η  Γενιά  μας, 3) στις εξαντλητικές 
αποδελτιώσεις της εφημερίδας Η  Αυγή σε θέματα που αφορούν τις δραστη-
ριότητες της οργάνωσης όπως και σε αναφορές που σχετίζονται με τις εκτι-
μήσεις του κόμματος της ΕΔΑ και των πολιτικών αντιπάλων της για τη ΔΝΛ 
και 4) στην παρουσίαση σύντομων αυτοβιογραφικών συνεντεύξεων με τα 
μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της οργά-
νωσης. Ένα εξαντλητικό χρονολόγιο, για την περίοδο Ιανουάριος 1963-
Απρίλιος 1967, ακολουθεί τις θεματικές ενότητες και, συγκροτούμενο σε 
τρία επίπεδα -δραστηριότητες της νεολαίας, ελληνική πολιτική σκηνή και 
διεθνές πολιτικό πλαίσιο—, φιλοδοξεί να συστοιχίσει τα δεδομένα της εποχής 
και να ευκολύνει το χρήστη. 

Η ιδέα για τη συστηματική καταγραφή του αρχείου της ΔΝΛ και για τη 
συγκρότηση του αναλυτικού ευρετηρίου του γεννήθηκε αρκετά χρόνια 
πριν, όταν, στο κατασχεμένο από τις υπηρεσίες της Ασφάλειας αρχείο της 
προδικτατορικής ΕΔΑ, εντοπίστηκαν σημαντικά τμήματα των αρχείων της 
Νεολαίας. Η απάντηση για τη συνύπαρξη αυτή των τεκμηρίων δόθηκε άμε-



άμεσα από τις προφορικές καταθέσεις και μαρτυρίες που επιστρατεύτηκαν για 
να βοηθήσουν στις ανάγκες της πρώτης ταξινόμησης και της αποκατάστα-
σης του ταξινομικού δέντρου του αρχείου. Οι προσμείξεις των αρχειακών 
υλικών οφείλονταν στον έλεγχο και στην επεξεργασία των τεκμηρίων στη 
Γενική Διεύθυνση Εθνικής Ασφαλείας (ΓΔΕΑ), μετά την κατάσχεση τους, τις 
πρώτες μέρες μετά την επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας, το 1967.11 

Τα αρχεία της Νεολαίας, ωστόσο, αποτελούσαν μια αυτόνομη και ανε-
ξάρτητη ενότητα η οποία κατασχέθηκε ταυτόχρονα με τα άλλα κομματικά 
υλικά της ΕΔΑ από τα κεντρικά γραφεία της, στην οδό Αριστείδου. Προ των 
σχετικών φημών, αλλά και του υπαρκτού κινδύνου διάλυσης της Δημοκρα-
τικής Νεολαίας Λαμπράκη, ο γραμματέας της, Τάκης Μπενάς, στα τέλη του 
1966, είχε μεταφέρει το αρχείο της οργάνωσης καθώς και το προϋπάρχον 
αρχείο της Νεολαίας ΕΔΑ, από τα γραφεία της Δημοκρατικής Νεολαίας 
Λαμπράκη της οδού Πειραιώς 4 στα κεντρικά κομματικά γραφεία. Έτσι, 
το αρχείο της Νεολαίας ακολούθησε, από την αρχή, την τύχη και τις δια-
δρομές του αρχείου του κόμματος.12 

Η επεξεργασία και η συνοπτική παρουσίαση του συγκεκριμένου αρχει-
ακού υλικού, ως αυτόνομης ενότητας στο πλαίσιο των ευρύτερων κατα-
γραφών του Αρχείου ΕΔΑ, σίγουρα κάλυπτε ένα κενό, αλλά δεν ήταν ικα-
νοποιητική. Τα αρχεία της Νεολαίας, όπως κάθε αυτόνομο αρχείο, έπρεπε 
να υπακούσουν σε επεξεργασίες που θα επέτρεπαν την ανάδειξη των τεκ-
μηρίων αλλά και θα αποτύπωναν με μεγαλύτερη ευκρίνεια την ταυτότητα 
των εγγράφων. Ο ακριβής χαρακτηρισμός τους με την αναγκαία συνδρομή 
των ίδιων των «πρωταγωνιστών», οι ασφαλείς χρονολογήσεις, τέλος, η 
αναλυτική καταγραφή των εγγράφων και οι ταυτίσεις των χειρογράφων θα 
επέτρεπαν την πρώτη συστηματική παρουσίαση της νεολαιίστικης οργά-
νωσης «που σημάδεψε μια εποχή», μέσα από τα δικά της τεκμήρια του 
παρελθόντος. 

Οι αποσπασματικές χρήσεις των πηγών που παρατηρούμε τα τελευ-
ταία χρόνια, η επιλεκτική προβολή κάποιων εγγράφων που επιτρέπει μο-
νομερείς ερμηνείες και η αναζήτηση κάποιων τεκμηρίων ως των άγνωστων 

11. Για την ιστορία τοο Αρχείου ΕΔΑ και τις περιπέτειες του μέχρι τη σταθερή απόθε-
σή του στα ΑΣΚΙ, βλ. τον πρόλογο στο Ιωάννα Παπαθανασίου με τη συνεργασία της 
Άντας Κάπολα και του Γιάννη Παπαθεοδώρου, Ενιαία  Δημοκρατική  Αριστερά,  1951-
1967.  Το  αρχείο  της,  ΕΚΚΕ-ΑΣΚΙ-Θεμέλιο, Αθήνα 2001, σ. 11-17. 

12. Για τις παρεμβάσεις της Ασφάλειας στο σύνολο των αρχειακών τεκμηρίων, βλ. το 
ειδικό κεφάλαιο της εισαγωγής «Η 21η Απριλίου και το αρχείο ΕΔΑ. Μια νέα ταξινομική 
πρόταση ή βίαιες παρεμβάσεις;», στο ίδιο,  σ. 49-63. Βλ. επίσης τα συνοπτικά ευρετήρια 
των αρχείων της νεολαίας που εμπεριέχονται στο Αρχείο ΕΔΑ, στο ίδιο,  Παράρτημα III, σ. 
320-332. 



και μοναδικών «ντοκουμέντων», που ανατρέπουν όσα γνωρίζουμε, ενί-
σχυσαν την ιδέα για μια αυτοδύναμη παρουσίαση του συγκεκριμένου αρ-
χειακού υλικού. Από την άλλη πλευρά, οι προδιαγραφές και τα κριτήρια 
που έθετε το Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας (ΙΑΕΝ), και τα προ-
γράμματα για την ιστορία της ελληνικής νεολαίας που προκρίνει, διευκό-
λυναν την ευόδωση της συστηματικής αρχειακής καταγραφής. 

Η «Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη», η πλέον δυναμική συνιστώσα 
του νεολαιίστικου κινήματος των χρόνων 1964-1967, αυτή η οργάνωση-μύ-
θος αλλά και ένας, πρακτικά, «αδιερεύνητος χώρος» τοποθετήθηκε στο 
επίκεντρο της προσπάθειας. Έτσι, αν μια ιδιαίτερη μέριμνα αγκάλιασε, 
όπως είναι φυσικό, το σύνολο των τεκμηρίων για τη νεολαία που φυλάσσο-
νται στο Αρχείο ΕΔΑ, οι καταγραφές που επιχειρούμε εν προκειμένω αφο-
ρούν αποκλειστικά τη Νεολαία Λαμπράκη. Πρόκειται για τις σειρές εκεί-
νες των τεκμηρίων των οποίων αποκλειστικός παραγωγός ή άμεσος απο-
δέκτης είναι το Κεντρικό Συμβούλιο της οργάνωσης. Για λόγους πρακτι-
κούς που σχετίζονται με την ιστορία των «Λαμπράκηδων» και τη σπανιό-
τητα κάποιων εγγράφων, αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε, ως παράρτημα 
στο τέλος του αναλυτικού ευρετηρίου, το σύνολο των τεκμηρίων που, παρά 
την αποσπασματικότητά τους, συνιστούν ένα σημαντικό αρχειακό σώμα 
που αποτυπώνει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της Δημοκρατικής 
Κίνησης Νέων 'Γρηγόρης Λαμπράκης' στην περίοδο Ιουνίου 1963 - Ιουλίου 
1964. Μια αντίστοιχη σκέψη για την ενσωμάτωση, υπό μορφή παραρτήμα-
τος, του Αρχείου της Νεολαίας της ΕΔΑ, 1956-1964, απορρίφθηκε εν τη γε-
νέσει της. Αν τα χρονικά όρια στα οποία κινείται το συγκεκριμένο αρχείο 
θα αποπροσανατόλιζαν το εγχείρημά μας, σε ένα δεύτερο επίπεδο, η σκέ-
ψη για την επιλεκτική παρουσίαση των σειρών που αναφέρονται στη δεκα-
ετία του 1960 δεν θεωρήθηκε δόκιμη, γιατί θα παραβίαζε τον αρχειακό 
ιστό. Η Νεολαία της ΕΔΑ έχει τη δική της ιδιαίτερη ιστορία και διαδρομή 
και το αρχείο της αξίζει να παρουσιασθεί, σε μια επόμενη φάση, αυτόνομα 
επεξεργασμένο. 

Η έρευνα δεν εξαντλήθηκε στις αρχειακές πηγές. Εκτάθηκε στα υπό-
λοιπα ίχνη της Νεολαίας Λαμπράκη, στα έντυπα που εξέδωσε και διακίνη-
σε, δηλαδή στα βιβλία και στα φυλλάδια που φέρουν το λογότυπο της, κα-
θώς και στις περιοδικές εκδόσεις της. Τα Τετράδια  της  Δημοκρατίας  που 
εξέδωσε η Δημοκρατική Κίνηση Νέων 'Γρηγόρης Λαμπράκης' και στη συνέ-
χεια υιοθέτησε η ΔΝΛ, καθώς και η εφημερίδα της, Η  Γενιά  μας, αποδελ-
τιώθηκαν στο σύνολό τους, ανά τεύχος, και τα περιεχόμενα παρουσιάζο-
νται συστηματικά, ενώ παράλληλα, με τη βοήθεια των συντελεστών της 
κάθε έκδοσης, καταβλήθηκε προσπάθεια για την ταύτιση των ανυπόγρα-
φων άρθρων, την αποκρυπτογράφηση των ψευδωνύμων και την αποσαφήνιση 



νιση των αρχικών. Αντίστοιχα, η προσπάθεια επεκτάθηκε στον εντοπισμό 
μεμονωμένων εκδόσεων, εφημερίδων τοίχου και πολυγραφημένων δελτίων 
των ειδικών τμημάτων της ΔΝΛ και των οργανώσεών της, κυρίως στην 
επαρχία. Η δημιουργία ενός εξαντλητικού καταλόγου φαίνεται, ωστόσο, 
ότι απέχει αρκετά από όσα λήμματα μπορέσαμε να εντοπίσουμε, στο μέ-
τρο που η έλλειψη κεντρικής μέριμνας για τη θησαύρισή τους, οι μικροί 
αριθμοί κυκλοφορίας, οι καταστροφές, μετά τις εκάστοτε επιδρομές των 
παρακρατικών, στις λέσχες και, τέλος, οι κατασχέσεις υλικών στη διάρ-
κεια της δικτατορίας λειτούργησαν ως αρνητικοί παράγοντες για τη διά-
σωση τους. Τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου, κυρίως από τις επαρχίες, 
και άλλοι παλιοί «Λαμπράκηδες» στάθηκαν πολύτιμοι αρωγοί σε αυτή 
την προσπάθεια κυρίως για την καταγραφή τίτλων για τους οποίους η αυ-
τοψία δεν κατέστη πάντα δυνατή. 

Όπως θεωρήθηκε φυσικό, η έρευνα συμπεριέλαβε και την εξαντλητική, 
στα ζητήματα της νεολαίας, αποδελτίωση της ημερήσιας εφημερίδας Η 
Αυγή, η οποία λειτούργησε, από το 1952, ως το επίσημο όργανο της Αρι-
στεράς στην Ελλάδα. Οι καταγραφές δεν περιορίζονται στην τρέχουσα ει-
δησεογραφία και στις ειδικές στήλες της εφημερίδας που είναι αφιερωμέ-
νες στη νεολαία. Περιλαμβάνονται όλες οι, έμμεσες ή άμεσες, αναφορές 
στους «Λαμπράκηδες» που εντοπίστηκαν στις διάφορες στήλες καθώς και 
τα σχόλια για τη Νεολαία από τις άλλες ημερήσιες εφημερίδες, κυρίως των 
Αθηνών, τα οποία Η  Αυγή αναδημοσίευε συστηματικά. Είναι γεγονός ότι η 
οικονομία χώρου και λόγοι λειτουργικοί απέτρεψαν την παρουσίαση του 
συνόλου των παρεχόμενων πληροφοριών, της αρθρογραφίας, της ειδησεο-
γραφίας, των σχολίων και αναφορών, με τη μορφή καθημερινών ημερολο-
γιακών καταγραφών στο πόνημά μας. Αντ' αυτού προκρίναμε ότι μπορού-
με να αξιοποιήσουμε με δύο διαφορετικούς τρόπους την κατ' εξοχήν τεκ-
μηριωτική σημασία των καταγραφών, τις οποίες συστηματοποιήσαμε σε 
μια εξαντλητική βάση δεδομένων. Αφενός επιχειρήσαμε τη συστηματική 
και στατιστική παρουσίαση τους στο πέμπτο μέρος του παρόντος τόμου 
και αφετέρου προχωρήσαμε, με την ενίσχυση των ΑΣΚΙ, στην ψηφιακή 
αναπαραγωγή της βάσης δεδομένων σε CD το οποίο  συνοδεύει την παρού-
σα έκδοση. Μεγιστοποιείται έτσι η χρηστικότητα της βάσης, καθώς ο χρή-
στης έχει τη δυνατότητα να της υποβάλει και τα δικά του ερωτήματα. 

Δημιουργείται με τον τρόπο αυτό μια σταθερή υποδομή για την έρευνα, 
ένα εκτενές σώμα πληροφοριών, στο οποίο οι επιμέρους αναφορές και οι 
γενικές αναζητήσεις διασταυρώνονται με τα δεδομένα που προκύπτουν 
από την επεξεργασία των εγγράφων του αρχείου και των εντύπων της ΔΝΛ 
αλλά και από τις καταθέσεις της προσωπικής εμπειρίας. Η παρουσίαση 
των τελευταίων στο ενιαίο αναλυτικό ευρετήριο όπου καταγράφονται οι 



τόποι, τα πρόσωπα και τα συλλογικά όργανα διευκολύνει αυτού του τύ-
που τις αναζητήσεις και επιτρέπει τις διασταυρώσεις των παρεχόμενων 
πληροφοριών. Η μη αξιολογική αλλά ενιαία παράθεση των χαρακτηρισμέ-
νων αρχειακών τεκμηρίων, η ένταξή τους σε ευρύτερα σύνολα με βάση το 
οργανόγραμμα της ΔΝΛ και η παράλληλη καταχώριση των στοιχείων που 
προκύπτουν από τις υπόλοιπες πρωτογενείς πηγές λειτουργεί ως εργαλείο 
που επιτρέπει τη συνεχή ανάκληση τους για τις ανάγκες κάθε έρευνας για 
τη νεολαία και την εποχή, ανεξάρτητα από τα ερωτήματα που αυτή θέτει 
και πολύ περισσότερο από τα σχήματα και τις ερμηνείες που προωθεί. 

Ταυτόχρονα, όμως, εξασφαλίζεται ένα ακριβές αποτύπωμα. Η αποκα-
τάσταση του αρχείου και των σειρών που το διατρέχουν, η χρονολόγηση 
και ο χαρακτηρισμός των εγγράφων, τα θέματα και κυρίως τα πρόσωπα 
που αναδεικνύονται μέσα από τα αρχειακά τεκμήρια και τις άλλες πρωτο-
γενείς πηγές λειτουργούν πολυπρισματικά. Δεν πρόκειται μόνο για ένα 
«εργαλείο» ή για ένα «πολιτικό παρατηρητήριο» που επιτρέπει στον 
ερευνητή να εξετάσει μικροσκοπικά μια οργάνωση και τις πλαισιώσεις της 
σε μια συγκεκριμένη εποχή. Πρόκειται για μια απόπειρα ενδοσκόπησης. Η 
ίδια η Νεολαία Λαμπράκη, από ιστορικός πρωταγωνιστής της περιόδου, 
καθίσταται ταυτόχρονα, μέσα από το ακριβές αποτύπωμά της, παραγω-
γός της ιστορίας της και μάρτυρας της εποχής της. Αν τα οργανογράμματα 
απεικάζουν με επάρκεια τη δομή της ως πολιτικού οργανισμού, τα έγγρα-
φα προβάλλουν τις θέσεις, τις ζυμώσεις και τα όρια, ανασυγκροτούν τον 
πολυθεματικό λόγο της και καταγράφουν τις σχέσεις της με τους όμορους 
και τους αντίπαλους χώρους. Αντίστοιχα, οι αριθμοί σκιαγραφούν τις δια-
στάσεις της, αποτιμούν τη μαζικότητα και τις αυξομειώσεις αυτής της ιε-
ραρχημένης συλλογικότητας. Οι ημερομηνίες οργανώνουν το χρόνο και τις 
ακολουθίες του, δείχνουν τις διάρκειες και τις τομές. Οι τόποι ορίζουν τη 
γεωγραφία και τις επεκτάσεις της οργάνωσης ως πολιτικού και κοινωνι-
κού φαινομένου, τονίζουν τις τοπικές ιδιαιτερότητες και τις συνάφειες. 
Τέλος, αλλά όχι τελευταία, τα ονόματα ανακαλούν τους ανθρώπους, τη 
φωνή τους, το ρόλο και τις διαδρομές τους,  καταγράφουν τα ίχνη τους  μέ-
σα στην ιστορία. 

Στη λογική αυτή, το εγχείρημα μπορεί να θεωρηθεί και σαν προσπά-
θεια που ενεργοποιεί το παρελθόν επιτρέποντας σήμερα στην ίδια τη ΔΝΛ 
να μιλήσει για την ιστορία της. Πρόκειται για μια ιστορική προσέγγιση 
που δεν προκύπτει αποκλειστικά από τη μνήμη, ατομική ή συλλογική, ού-
τε μόνον από τις αρχειακές επεξεργασίες ή από το μύθο που ακολουθεί 
την οργάνωση, αλλά μέσα από τη δυναμική της συνεχούς ανάκλησης των 
ανασυγκροτημένων σειρών των τεκμηρίων και της σύνθεσης τους με τα 
θραύσματα της μνήμης και τα ίχνη του παρελθόντος. Σίγουρα, οι πολιτικές 



επιλογές και οι ιδεολογικές κατευθύνσεις, οι πολιτικές και κοινωνικές κα-
ταβολές, οι γεωγραφικές συνιστώσες και κατανομές της οργάνωσης, όπως 
αναδεικνύονται μέσα από τις πηγές, επιτρέπουν υποθέσεις για τους όρους 
με τους οποίους η ΔΝΛ συγκροτήθηκε, οργανώθηκε και έδρασε. Οδηγούν 
ταυτόχρονα σε ερωτήματα για τις συμπεριφορές και τις στάσεις αυτής της 
γενιάς, για την πολιτική κουλτούρα και τις αντιλήψεις μιας εποχής. Ως εξί-
σου βασικό στοιχείο, ωστόσο, πρέπει να συγκρατήσουμε ότι το σώμα των 
πηγών που επιμεληθήκαμε επιτρέπει πρωτίστως να κατανοήσουμε πώς η 
ίδια η ΔΝΛ αντιλήφθηκε την ύπαρξή της ως πολιτικής οντότητας, πώς δια-
μόρφωσε την πολιτική και κοινωνική της παρέμβαση και πώς κατανόησε 
το ρόλο της στο καθημερινό και διαρκές γίγνεσθαι στη «σύντομη» δεκαε-
τία του 1960. Από την άποψη αυτή, ακόμη και οι σιωπές του αρχείου, ηθε-
λημένες ή ακούσιες, τα κενά που μπορεί να εντοπισθούν στις σειρές των 
τεκμηρίων και των άλλων εγγραφών, και τα οποία δεν οφείλονται απο-
κλειστικά στην παρέμβαση των υπηρεσιών της Ασφάλειας που «επιμελή-
θηκαν» τα κατασχεμένα αρχειακά υλικά, αποτελούν τμήματα ενεργά της 
ιστορίας. 

Το εγχείρημα συμπληρώνεται από τις «αυτοβιογραφικές» συνεντεύ-
ξεις μελών του ηγετικού σώματος της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη. 
Συγκεντρώσαμε και επεξεργαστήκαμε τα στοιχεία στη βάση ενός ερωτη-
ματολογίου ή καλύτερα ενός οδηγού συζήτησης τον οποίο οργανώσαμε 
και τον απευθύναμε στα εν ζωή μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου και της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΔΝΛ. Για όσους δεν βρίσκονται πλέον ανάμε-
σά μας, σύντομα βιογραφικά σημειώματα, βασισμένα στις ερωτήσεις του 
οδηγού συνέντευξης, συμπληρώθηκαν από τους συγγενείς και τους οικεί-
ους τους. 

Πρόθεση μας, στην πρωτοβουλία αυτή που επιχειρείται  για πρώτη φο-
ρά και που αποδείχτηκε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αλλά και επίπονη, κυ-
ρίως ως προς τον εντοπισμό των προσώπων, ήταν η ακριβής απεικόνιση 
και αποτύπωση, μέσω των αυτοβιογραφικών καταθέσεων, της πολιτικής 
και κοινωνικής φυσιογνωμίας της οργάνωσης αλλά και της μνήμης του 
στελεχικού δυναμικού της. Αν και ο όρος «πολιτικό προσωπικό» ηχεί πα-
ράδοξα για τα στελέχη μιας νεολαιίστικης -ακόμα και πολιτικής-οργάνω-
σης , οι διασαφήσεις για τα ηλικιακά όρια, για τον τρόπο ένταξης, το οικο-
γενειακό ιστορικό, την επαγγελματική κατάσταση καθώς και πληροφορίες 
για τις πολιτικές τους επιλογές μετά το τέλος της δικτατορίας σκιαγρα-
φούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ανθρώπους που συνέβαλαν ου-
σιαστικά στη διαμόρφωση και την παρουσία της ΔΝΛ. Στη λογική αυτή, 
κρίθηκε σκόπιμο να διασταυρωθούν οι μνήμες και να συγκεντρωθούν πλη-
ροφορίες που χάνονται καθώς τα χρόνια περνούν, όσο οι ίδιοι οι «Λα-



Λαμπράκηδες» μπορούν να μιλούν για τους ίδιους και τους συντρόφους τους, 
να θυμούνται και να αναγνωρίζουν γεγονότα, καταστάσεις και πρόσωπα, 
να αναπολούν και να διαφωνούν μεταξύ τους στη ζωντανή κατάθεση της 
βιωμένης ιστορίας. 

Μια εκτεταμένη σειρά φωτογραφικών τεκμηρίων ολοκληρώνει την προ-
σπάθεια. Η έκκληση μας κυρίως στα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου της 
οργάνωσης και σε γνωστά πρόσωπα του στελεχικού της δυναμικού γνώρι-
σε άμεση ανταπόκριση. Αδιαφιλονίκητα τεκμήρια κάθε εποχής, οι φωτο-
γραφίες μεταφράζουν τις λέξεις αποτυπώνοντας στο χαρτί στοιχεία από 
τις κοινωνικές και πολιτικές πραγματικότητες που συχνά ο λόγος δεν έχει 
τη δύναμη να μας μεταφέρει. Στιγμιότυπα από την καθημερινότητα στα 
γραφεία και στις λέσχες της νεολαίας, από τις εκστρατείες για το βιβλίο 
και το «δώρο του παιδιού», συμπληρώνονται με σκηνές από εκδρομές, 
από εκδηλώσεις της οργάνωσης και περιοδείες στελεχών της στην ενδοχώ-
ρα, από τη δυναμική παρουσία των «Λαμπράκηδων» στις μαραθώνιες πο-
ρείες ειρήνης, στις μεγάλες διαδηλώσεις και στα «Ιουλιανά» αλλά και με 
εικόνες από το Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ και τις συλλογικότητες που 
φτιάχτηκαν στα διαλείμματά του. Από την άλλη μεριά, στη «σκοτεινή 
πλευρά του φεγγαριού», οι βανδαλισμοί στις λέσχες και οι επιδρομές στα 
γραφεία της ΔΝΛ, οι καταστροφές στο πλαίσιο των διώξεων που κορυφώ-
νονται το 1966, έχουν και αυτές το μερίδιο τους στο εγχείρημα της φωτο-
γραφικής απεικόνισης μιας γενιάς και μιας εποχής. 

Τα ίχνη αλλά και τα χαρακτηριστικά αυτής της νεολαίας και αυτής της γε-
νιάς, που αποφασίσαμε ως ομάδα να αναζητήσουμε και να καταγράψουμε 
στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος του Ιστορικού Αρχείου της 
Ελληνικής Νεολαίας (ΙΑΕΝ), καταθέτουμε σήμερα στον παρόντα τόμο ευ-
ελπιστώντας στην ευμενή υποδοχή του από την επιστημονική κοινότητα, 
από τους ενδιαφερόμενους ερευνητές και κυρίως από τους ίδιους τους πα-
λιούς Λαμπράκηδες. Η πρόταση είχε εξαρχής διαρθρωθεί σε τρία σκέλη: 
αρχείο ~ έντυπα ~ προφορικές τεκμηριώσεις και μνήμη. Στο πλαίσιο αυτό, 
με την Άντα Κάπολα επεξεργαστήκαμε τον αναλυτικό κατάλογο του αρ-
χείου και με την Αγγελική Χριστοδούλου το χρονολόγιο. Η Πολίνα Ιορδα-
νίδου και η Αγγελική Χριστοδούλου ανέλαβαν τις αποδελτιώσεις του ημε-
ρήσιου τύπου καθώς και τις καταγραφές και αποδελτιώσεις των εντύπων 
της Νεολαίας. Ο Τάσος Σακελλαρόπουλος ασχολήθηκε στην πρώτη φάση 
με τη σύνταξη βιογραφικών σημειωμάτων των μελών του Κεντρικού Συμ-
βουλίου της ΔΝΛ. Στο τέλος της διαδρομής και για τις ανάγκες της έκδο-
σης, η Μαρία Κουπαρίτσα συνέβαλε στην ψηφιακή αναπαραγωγή των φω-



φωτογραφικών τεκμηρίων. Τους ευχαριστώ όλους για τη χαρά και τη γονιμό-
τητα της συνεργασίας, για την προθυμία και την ανταπόκριση ακόμη και 
σε στιγμές που δεν ήταν πάντα οι πιο εύκολες. 

Τα ΑΣΚΙ -κυψέλη που από χρόνια συνδιαμορφώνουμε- αποτέλεσαν 
και πάλι το χώρο για την επεξεργασία και αυτού του πονήματος και ταυ-
τόχρονα την καθημερινή εκείνη συλλογικότητα -όσους ασχολήθηκαν και 
όσους μας συμπαραστάθηκαν- που συντέλεσε στην ολοκλήρωση του. Στη 
σκιά του Φίλιππου Ηλιού και του Νίκου Κέντρου -παρόντων και δραστή-
ριων στις ημέρες της διαμόρφωσης της πρότασης- προστέθηκαν οι φιλικές 
συμβουλές του Σπύρου Ασδραχά, του Ηλία Νικολακόπουλου και του 
Γιώργου Κουκουλέ στις φάσεις ολοκλήρωσης του έργου. Η ασφάλεια και 
σταθερή παρουσία του Βαγγέλη Καραμανωλάκη, η ζεστασιά όλων των νέ-
ων ιστορικών-συνεργατών των ΑΣΚΙ αναπλήρωσαν με τον καλύτερο τρόπο 
την κούραση μας από τα παρατεταμένα ωράρια και τα «νυχτέρια» μπρο-
στά στον υπολογιστή για τις ανάγκες του προγράμματος. 

Το ΙΑΕΝ, που αποδέχτηκε την πρόταση μας και την ενέταξε στη σειρά 
των ερευνητικών του προγραμμάτων για να την παρακολουθήσει μέχρι την 
εκδοτική της ολοκλήρωση, υπήρξε ο βασικός συντελεστής και αρωγός της 
προσπάθειας. Ευχαριστίες οφείλουμε ιδιαίτερα στον Τριαντάφυλλο 
Σκλαβενίτη για την προσεκτική ανάγνωση του πονήματος, τις εύστοχες 
συμβουλές του και το ουσιαστικό ενδιαφέρον με το οποίο αντιμετώπισε, 
από την αρχή, την προσπάθειά μας. Χωρίς τη σταθερότητα που χαρακτη-
ρίζει τη στάση του, το βιβλίο αυτό ίσως να παρέμενε για πολλά χρόνια στα 
συρτάρια μας. 

Ο Στέφανος Στεφάνου, μια ακόμη φορά, αποδέχτηκε το σύνθετο ρόλο 
του επιμελητή ενός βιβλίου που αποτυπώνει στιγμές και της προσωπικής 
του διαδρομής. Δεν ήταν ο μόνος ρόλος που του ζητήθηκε. Μαζί με τον Τά-
κη Μπενά, τον Κώστα Τσουράκη και τον Αριστείδη Μανωλάκο, ο αγαπη-
μένος «θείος Στέφανος» των Λαμπράκηδων αλλά και των ΑΣΚΙ συνέβαλε 
στο χαρακτηρισμό των χειρογράφων, στην ταύτιση και χρονολόγηση των 
εγγράφων, στον έλεγχο για την ταξινόμηση των τεκμηρίων που υπερβαί-
νουν τις σειρές του Αρχείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΑ και εκτεί-
νονται στο σύνολο των αρχειακών σειρών για τη νεολαία που περιλαμβά-
νονται στο Αρχείο της προδικτατορικής ΕΔΑ. Για μένα προσωπικά στάθη-
κε, από τις ημέρες της κοινής προσπάθειας στη διόρθωση του Ευρετηρίου 
της ΕΔΑ, μέντορας, σπουδαίος δάσκαλος και πολύτιμος φίλος. 

Στο πρόσωπο του Τάκη Μπενά, στον οποίο αφιερώνουμε αυτό το βι-
βλίο , εκπροσωπούνται όλοι οι Λαμπράκηδες και το κίνημά τους, όλοι όσοι 
συντέλεσαν με την κατάθεση του βιώματος τους και με την ενεργό συμπα-
ράσταση τους στην ολοκλήρωση της μακράς μας προσπάθειας. Ο κατάλογος 



γος για τις προσωπικές ευχαριστίες είναι εξαιρετικά μεγάλος. Όμως οι 
ονομαστικές αναφορές δεν φαίνεται να έχουν μεγάλη σημασία γι' αυτούς 
που είχαν και έχουν την τύχη να εγγράφουν εαυτούς στο συλλογικό 
«εμείς, του '60 οι εκδρομείς». 

Ύστερη αλλά όχι τελευταία στη σειρά των ευχαριστιών, που δεν είναι 
τυπική, η πιο πρόσφατη γενιά, τα παιδιά μας : η Κατερίνα, η Ελένη και ο 
Πέτρος, η Ζωή, ο Γιωργάκης και ο Θάνος. Ευχή και ταυτόχρονα παράδειγ-
μα ζωής για την αξία της συλλογικότητας, για τις χαρές και τις δυσκολίες 
στην ανακάλυψη του δικού τους «εμείς»... 

Νέα Σμύρνη, Σεπτέμβριος 2007 ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 





ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΚΑΙ Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (1950-1967) 

Ο ιστορικός  ερευνητής ή ο επικός μυθιστοριογράφος  του μέλλοντος,  που θα μελε-
τά τη σημερινή ελληνική κοινωνία,  θα εντρυφήσει  μια μέρα, με την αμεροληψία 
που θα του δίνει  η απόσταση  του χρόνου, στα πρακτικά  του τελευταίου  Συμβου-
λίου  του Στέμματος  (σπουδαίο  υλικό για ένα Μπαλζάκ).  Ψάχνοντας  ανάμεσα 
στις  γραμμές,  θα δει πως το κύριο θέμα του πολύωρου διαλόγου των μελών του 
Συμβουλίου,  το θέμα που προσδιορίζει  όλα τα άλλα είναι  τούτο:Έρχονται  οι Λα-
μπράκηδες να μας σκοτώσουν!  Τι  θα κάνουμε για να σωθούμε; 

Γ. Θεοτοκάς, 29 Σεπτεμβρίου 19651 

«Επαναστάτες και ευκολότερα ανατροπείς και αναθεωρητές, τα παιδιά 
και οι νέοι πήραν μέρος σε όλες τις εξεγέρσεις και σε όλους τους αγώνες. 
Η ιστορία εδώ αποδεικνύεται φτωχή, μερική, ευκαιριακή ή και στρατευμέ-
νη»,2 μας υπενθύμιζε, πριν από είκοσι και πλέον χρόνια, ο J. G. Da Silva 
στο πρώτο συνέδριο που έγινε στην Ελλάδα για την «Ιστορικότητα της 
παιδικής ηλικίας και της νεότητας». Η φράση, η οποία μπορεί να θεωρηθεί 
μέχρι τις ημέρες μας αξιωματική, έθετε δύο σοβαρά ζητήματα. Το πρώτο 
αφορά την άμεση σύνδεση του ηλικιακού με το πολιτικό, κυρίως μέσα από 
τις σύμφυτες στη νεότητα ανάγκες για κοινωνικές και πολιτικές αναδιαρ-
θρώσεις και τις συνακόλουθες αλλαγές. Νομιμοποιούσε, εν ολίγοις, την 
ανάδειξη ενός αυτόνομου πεδίου μελέτης που επικεντρώνει στη νεολαία 
ως ιδιαίτερης ηλικιακής, κοινωνικής και ιστορικής κατηγορίας και στις 
σχέσεις που συνάπτει στις διαφορετικές χρονικές στιγμές που κάθε φορά 
αντιστοιχούν με το πολιτικό. 

Το δεύτερο ζήτημα, διαφορετικής τάξεως, έγκειται στη σχέση της ιστο-
ρίας ή καλύτερα της ιστοριογραφίας με το προηγούμενο. Χαρακτηρίζοντας 

1. Γ. Θεοτοκάς,  Η  εθνική κρίση,  Θεμέλιο, Αθήνα 1966, σ. 40-41 
2. José Gentil Da Silva, «Η ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας στην 

πρόσφατη ιστορική παραγωγή», Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου, Ιστορικότητα  της 
παιδικής ηλικίας  και της νεότητας,  Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Αθήνα 1986, Α' 
τόμος, σ. 73. 



ντας τη στάση της ιστοριογραφίας επί των συγκεκριμένων θεμάτων «φτω-
χή , μερική, ευκαιριακή ή και στρατευμένη », ο γνωστός ιστορικός κατέθετε 
στο τραπέζι της συζήτησης δύο πρόσθετα στοιχεία. Από τη μια πλευρά, 
εξειδίκευε εμμέσως μια γενικότερη παρατήρηση του J. Le Goff , που διατυ-
πώθηκε με την ίδια ευκαιρία: «Είναι αλήθεια, για πολύ καιρό η ιστορία εί-
χε στρέψει τα νώτα σ' εκείνο που όχι μόνο είναι σημαντικό τμήμα της αν-
θρωπότητας, αλλά ένα τμήμα που σχεδόν πάντα διαδραμάτισε, με τη μια 
μορφή ή με την άλλη, έναν ειδικό ρόλο στην κοινωνία που οφείλουμε να 
τον γνωρίσουμε».3 Από την άλλη, επιβεβαιώνοντας το «κενό» αλλά και τη 
«στροφή» στη θεματολογία που σημειώθηκε κυρίως μεταπολεμικά, διαπί-
στωνε τα προβλήματα που εντοπίζονται στις ιστοριογραφικές καταγραφές 
και αποτυπώσεις ως προς το ρόλο των νέων στις κοινωνικές συγκρούσεις 
κυρίως στις συχνές αλλά ποικίλες διασταυρώσεις τους με τις πολιτικές 
ιδεολογίες και την πολιτική. 

Είναι γεγονός ότι στην επιστημονική «ένδεια» απάντησε από πολύ νω-
ρίς μια «στρατευμένη ιστοριογραφία». Η παρέμβαση της δεν υπάκουσε σε 
μια λογική κάλυψης διαπιστωμένων «κενών». Η «στρατευμένη ιστοριο-
γραφία» ακολούθησε πρακτικά αυτόνομη τροχιά καθοριζόμενη από ιδεο-
λογικά προτάγματα με τα οποία συνδέθηκε και υπηρέτησε. Οι προδιαγρα-
φές που έθετε η κοινωνική επανάσταση και στη συνέχεια οι ιδεολογικές 
στρατηγικές των κομμουνιστικών κυρίως κομμάτων, που ανέλαβαν από τη 
σοσιαλδημοκρατία τη σκυτάλη για την πραγμάτωση της, έγιναν, στη λογι-
κή αυτή, οι κινητήριοι μοχλοί μιας ιστοριογραφίας που σαφώς προηγήθηκε 
των επιστημονικών προσεγγίσεων. Ο ειδικός ρόλος των νέων στις ευρύτε-
ρες κοινωνικές συγκρούσεις και ανατροπές ενδύθηκε κατ' αρχάς με το 
μανδύα ενός πολιτικού παρελθόντος. Απομονωμένοι από το ιδιαίτερο κά-
θε φορά κοινωνικό πλαίσιο τους, οι αγώνες αυτοί προβλήθηκαν αυτόνομα 
σε μια επιχείρηση δημιουργίας μιας γενεαλογίας των προοδευτικών κινη-
μάτων των νέων που κρίθηκαν θετικά για μια άμεση συνάρτηση με την 
Αριστερά και με τις πρώιμες μορφές εκφοράς της. Αν η ανάγκη της άμεσης 
σύνδεσης με ένα «επαναστατικό» παρελθόν εικονογράφησε τη μία από τις 
όψεις του νομίσματος, στην άλλη όψη του η «στρατευμένη ιστοριογραφία» 
εξιδανίκευσε, υπερτονίζοντας, το ρόλο και την παρουσία των κομμουνι-
στικών νεολαιών στο εκάστοτε πολιτικό παρόν. 

Στα μανιχαϊστικά σχήματα που προέταξαν τα κομμουνιστικά κόμματα 
μετέχοντας ως πόλοι στην εξωτερίκευση της εκάστοτε κοινωνικής σύ-
γκρουσης, οι κομμουνιστικές νεολαίες και τα μέτωπα τα οποία οργάνωσαν 
και διαχειρίστηκαν,  κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση της ευρύτερης πολιτικής 

3. Jacques Le Goff , Παρέμβαση στην εναρκτήρια συνεδρία, στο ίδιο,  σ. 33. 



και ιδεολογικής κομματικής στρατηγικής, ανέλαβαν αντίστοιχους ρόλους 
και αναπαρήγαγαν κοινά πρότυπα. Καταξιώθηκαν κατ' αρχάς ως οι μονα-
δικοί και οι γνήσιοι εκπρόσωποι των κινημάτων της νεολαίας. Ο εκάστοτε 
αντίπαλος εξοβελίστηκε εκ των πραγμάτων σε ρόλο εχθρικό ή/και προδο-
τικό , ενώ παράλληλα εκμηδενίστηκε η όποια αυτόνομη παρουσία του και 
δυναμική που ενείχε ή απέκτησε στο χώρο της νεολαίας, στο πλαίσιο των 
συγκεκριμένων κάθε φορά και ιδιαίτερων κοινωνικών συγκρούσεων. Σε 
ρόλο πρωταγωνιστικό για το κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι, οι κομμα-
τικές νεολαίες εμφανίστηκαν ως μοναδικοί εκφραστές ενός συγκεκριμένου 
τμήματος της κοινωνίας αλλά κυρίως ως καταξιωμένοι εγγυητές μιας συ-
νέχειας που ένωνε το κόμμα με το μέλλον και την κοινωνία του αύριο με 
τις επόμενες γενιές των νέων κομμουνιστών. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, τα διττά καθήκοντα, που επιφύλασσαν οι 
κομματικές πραγματικότητες στους νεολαίους, αποτυπώθηκαν στη στρα-
τευμένη ιστοριογραφία. Οι νεολαίοι άλλοτε καταγράφονται ως αυτόνομη 
και ιδιαίτερη πολιτική οντότητα και άλλοτε ενσωματώνονται στο επανα-
στατικό δυναμικό και στο κόμμα-μοναδικό φορέα της ρήξης και της κοι-
νωνικής αλλαγής, Από τα πρώτα καλέσματα και τις αναφορές στην πα-
ρουσία των κομμουνιστικών νεολαιών στο μεσοπόλεμο εμπεριέχονταν σα-
φώς το στοιχείο αυτής της επιλεκτικής χρήσης και διττής ταξινόμησης. 
Μια «αυτόνομη» οργάνωση με βάση το ηλικιακό κριτήριο προβάλλονταν 
με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, με το δικό της πυραμιδικό οργανωτι-
κό σχήμα και λόγο, όταν η αντιπαράθεση με τον αντίπαλο επικεντρώνο-
νταν σε ζητήματα και σε χώρους συνάθροισης της νεολαίας. Αντίθετα, όταν 
η σύγκρουση υπερέβαινε τα εντοπισμένα της όρια αγκαλιάζοντας την κοι-
νωνία, ή όταν αποκτούσε συγκεκριμένο ταξικό περιεχόμενο, οι αναφορές 
στην κομμουνιστική νεολαία λειτουργούσαν απλώς και μόνο συμπληρω-
ματικά ή/και εξαφανίζονταν. Στις αναφορές σε μεγάλες -για παράδειγμα-
απεργίες, η λέξη «εργάτης» απορρόφησε το βάρος της περιγραφής και 
αποτίμησης, ενώ το «νέος» —και όχι «νεολαίος»- λειτουργούσε προσδιο-
ριστικά. Αντίστοιχα, το αυτονόητο και ως εκ τούτου, συχνά, άρρητο «κομ-
μουνιστής» υπερκάλυπτε τα πάντα. 

Βεβαίως αυτού του τύπου οι σηματοδοτήσεις που αποτυπώθηκαν και 
ιστοριογραφικά δεν οφείλονται αποκλειστικά στους κομμουνιστές αλλά 
και στους πολιτικούς αντιπάλους, στους πολέμιους και διώκτες, όσους 
συσπειρώνονταν στον άλλο πόλο των κοινωνικών συγκρούσεων. Ωστόσο, 
και παρά τα προβλήματα ως προς τις χρήσεις των όρων και των λέξεων, 
παραμένει γεγονός ότι οι βασικοί άξονες αυτής της «στρατευμένης ιστο-
ριογραφίας της νεολαίας» διατηρήθηκαν πρακτικά αναλλοίωτοι και προ-
βλήθηκαν στη μεταπολεμική περίοδο, δηλαδή στη φάση ενσωμάτωσης της 



νεολαίας ως ιδιαίτερου και αυτοτελούς αντικειμένου στις ενασχολήσεις 
των ιστορικών. Οι πορείες έκτοτε έγιναν παράλληλες καθώς, δίπλα στις 
επιστημονικές προσεγγίσεις που μάλλον απαξίωσαν τη σχέση νεολαίας 
και πολιτικής, συνέχισε να διαμορφώνεται μια ιστοριογραφία υπαγορευ-
μένη από ιδεολογικά προκρίματα, η οποία έδιδε έμφαση άλλοτε στην κα-
τασκευή μιας πολιτικής ταυτότητας και στη σύνδεση με το απώτερο πα-
ρελθόν, άλλοτε στο διεθνές κίνημα μιας παγκόσμιας κομμουνιστικής νεο-
λαίας που η φωνή της υπερέβαινε τα εθνικά σύνορα και άλλοτε, μερικευτι-
κά, στις ίδιες τις κομμουνιστικές κομματικές νεολαίες και στα μετωπικά 
νεολαιίστικα σχήματα, όπως διαμορφώθηκαν στις ιστορικές καμπές του 
20ού αιώνα. 

Στην Ελλάδα το ιστοριογραφικό τοπίο, χωρίς να διαφοροποιείται από 
αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, απέκτησε τα δικά του χαρακτηριστικά τα 
οποία δεν είναι ανεξάρτητα από τις μεταπολεμικές κοινωνικο-πολιτικές 
πραγματικότητες αλλά και τις δύστοκες -στη συνέχεια, ιδιότυπες- συνθή-
κες που επιφυλάσσονταν στην Αριστερά. Έτσι, από τη μια πλευρά, οι 
επαγγελματίες της ιστορικής γραφής που ενέταξαν στις ανησυχίες και στα 
ερευνητικά τους ενδιαφέροντα τη νεολαία, κυρίως μεταπολιτευτικά και με 
αρκετή καθυστέρηση σε σχέση με τη Δύση, εστίασαν σε θέματα τα οποία, 
με ελάχιστες εξαιρέσεις, άφησαν στο περιθώριο τις πολιτικές νεολαίες. 
Από την άλλη, η ιστοριογραφία που υπαγορεύτηκε από τους «επαγγελ-
ματίες της επανάστασης» δεν εξιστόρησε με τον δικό της τρόπο και δεν 
ενέταξε στη θεματολογία της όλες τις κομματικές νεολαίες ούτε εκείνες 
που διεκδίκησαν το χρίσμα της κομμουνιστικής αριστεράς. Ακόμα και με-
τά το τέλος των απαγορεύσεων, τα δύο πολιτικά σχήματα από τα οποία 
εκφράστηκαν οι κομματικές ορθοδοξίες λειτούργησαν μάλλον ανασταλτι-
κά ως προς την εξιστόρηση της μετεμφυλιοπολεμικής περιόδου η οποία, 
συνδεδεμένη πρακτικά με την ύπαρξη και την πορεία της μετωπικής ΕΔΑ 
και των κινημάτων της νεολαίας που εξελίχθηκαν στο πλαίσιο της, καλύ-
φθηκε με πέπλο σιωπής. 

Εν ολίγοις, τα μαρτυρολόγια4 της αριστερής νεολαίας και τα ηρωικά 
χρονικά 5 που επικέντρωσαν στη δεκαετία 1940-1950 και τις γενεαλο-
γίες6 που εκδόθηκαν κατά κομματική υπαγόρευση στο εξωτερικό, τη δε-

4. Βλ. για παράδειγμα, Μορφές  ηρώων της νεολαίας  της Ελλάδας, εκδοτικό Νέα 
Ελλάδα-Βιβλιοθήκη της Νεολαίας, [Βουκουρέστι] 1953. 

5. Βλ. την έκδοση της ΕΠΟΝ, Εμπρός επονίτες!  Χρονικά  του Αγώνα, εκδοτικό Νέα 
Ελλάδα-Βιβλιοθήκη της Νεολαίας, [Βουκουρέστι] 1952. 

6. Βλ. για παράδειγμα, Δ. Ραυτόπουλος, Η  νεολαία  στις  εθνικές  και δημοκρατικές 
επάλξεις.  Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις, [Βουκουρέστι] 1962. 



δεκαετία του 1960, δεν ακολούθησε στη μεταπολίτευση ο θεματολογικός 
εμπλουτισμός μιας -έστω και πολιτικά κατευθυνόμενης— βιβλιοπαραγω-
γής. Τις ιστορίες της ΟΚΝΕ7 διαδέχτηκαν οι ιστορίες της ΕΠΟΝ8 και άλλα 
κομματικά κείμενα για τη νεολαία, τη διαπαιδαγώγηση της και τον ιστο-
ρικό ρόλο της. Οι εξιστορήσεις όμως παρέμειναν αποσπασματικές, κα-
θώς το αφήγημα που καλύπτει τα χρόνια 1950-1967, αλλά και την απρι-
λιανή δικτατορία, παραδόθηκε κατ' αποκλειστικότητα στη συλλογική 
μνήμη, ενώ ιστοριογραφικά παρέμεινε αντικείμενο της σιωπής. 

Ουσιαστικά, το ερώτημα -που ακούγεται αφελές ίσως ακόμη στις μέ-
ρες μας- «ποια ήταν επιτέλους αυτή η Δημοκρατική Νεολαία Λαμπρά-
κη ;», «ποια ήταν αυτή η πολιτική οργάνωση νέων που απασχόλησε με τη 
δράση της το Συμβούλιο του Στέμματος και το σύνολο του πολιτικού κό-
σμου στα μέσα της δεκαετίας του 1960;» παραμένει ακάλυπτο ιστοριο-
γραφικά, στο μέτρο που ούτε η πολιτική ιστορία αλλά ούτε και η «στρα-
τευμένη ιστοριογραφία» φρόντισαν να δώσουν απαντήσεις. Μαζί παραμέ-
νουν ακάλυπτα ερωτήματα για τα κινήματα της νεολαίας, τους φορείς και 
τα πρόσωπα που τα εξέφρασαν, τις πολιτικές νεολαίες στην παρανομία 
και στη νομιμότητα, που διαχειρίστηκαν και εκπροσώπησαν τα αιτήματα 
των αριστερών νέων και τα κινήματά τους στις μετεμφυλιοπολεμικές κοι-
νωνικές και πολιτικές πραγματικότητες. 

Χωρίς να υποκαθιστά τα κενά και πολύ περισσότερο χωρίς να απαντά 
σε όλα τα ερωτήματα, το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί ένα πρώτο σχε-
δίασμα, διαρθρωμένο σε τρία μέρη. Μια σύντομη -έστω- αναδρομή στην 
ιστορία της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη προϋποθέτει τη διαγραμ-
ματική παρουσίαση εκείνων των πολιτικών νεολαιών που κράτησαν το νή-
μα της αριστερής συνέχειας σε δύσκολα χρόνια και προετοίμασαν το έδα-
φος για τη συγκρότηση της δυναμικότερης, μετά την ΕΠΟΝ, οργάνωσης νέ-
ων. Η παράνομη ΕΠΟΝ, η βραχύβια ΕΔΝΕ και η Ν.ΕΔΑ άνοιγαν έναν κύκλο 
που θα συμπλήρωνε, με την παρουσία της, η ΔΝΛ. Ορίζονται έτσι οι συντε-
ταγμένες μιας ενιαίας περιόδου που προσδιορίζεται χρονικά από το τέλος 
του εμφυλίου μέχρι την απριλιανή δικτατορία. 

7. Η πρώτη ιστορία της ΟΚΝΕ εκδίδεται -από όσο γνωρίζουμε-από την Κομμουνι-
στική Νεολαία Ελλάδας (ΚΝΕ) στη διάρκεια της δικτατορίας. Βλ. ΟΚΝΕ.  Λενινιστικό  μα-
χητικό  σχολείο  των νέων, έκδοση  της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, χτε, Νοέμβριος 
1972. Ακολουθεί στη μεταπολίτευση σειρά μαρτυριών με χαρακτηριστικότερα ίσως τα Π. 
Ρούσος, Της  πρώτης νιότης. Αφηγήματα, εκδόσεις «Οδηγητής», Αθήνα 1976, και Αύρα 
Παρτσαλίδου, Αναμνήσεις από τη ζωή  της ΟΚΝΕ,  Σύγχρονη Εποχή, 41983. 

8. Βλ. το πιο χαρακτηριστικό, κατά τη γνώμη μας, Π. Ανταίος, Συμβολή  στην Ιστορία 
της ΕΠΟΝ  .Καστανιώτης,2  τ., Αθήνα 1977. 



1. ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1950 

Οι διθύραμβοι των νικητών του Γράμμου, το φθινόπωρο του 1949, και η 
αναγνώριση της στρατιωτικής και πολιτικής ήττας της Αριστεράς σηματο-
δότησαν το τέλος της πολυτάραχης δεκαετίας για την ελληνική κοινωνία 
αλλά και την απαρχή μιας περιόδου που φέρει σε όλα τα επίπεδα του πο-
λιτικού και κοινωνικού βίου, ανεξίτηλα για τα επόμενα 17 χρόνια, τα ίχνη 
του νέου διχασμού και της εμφύλιας σύγκρουσης. Είναι ίσως για το λόγο 
αυτό που τα χρόνια 1950-1967 καταγράφηκαν στην ιστοριογραφία, αλλά 
και στη συλλογική μνήμη παρά τις διαφοροποιήσεις που τα χαρακτήρισαν, 
ως μια ενιαία περίοδος η οποία εύστοχα προσδιορίστηκε ως μετεμφυλιακή 
ή καλύτερα ως μετεμφυλιοπολεμική. 

Ευαισθητοποιημένη στα μηνύματα των καιρών, σε πρωταγωνιστικό 
ρόλο ήδη από τη δεκαετία του 1940, η νεολαία σηματοδοτεί ολόκληρη τη 
μετεμφυλιοπολεμική περίοδο με την ιδιαίτερη δυναμική παρουσία της, η 
οποία προσδιορίζεται αλλά και προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό τις νέες 
κοινωνικές και πολιτικές πραγματικότητες. Φορέας της κοινωνικής αλλα-
γής και της πολιτικής πρωτοπορίας που διεκδίκησε, τόσο μέσα από τις 
εξαγγελίες και τα προτάγματα της ΕΠΟΝ όσο και μέσα από την εδραίωση 
της συγκεκριμένης οργάνωσης ως καθολικού φαινομένου στα χρόνια της 
Αντίστασης και στην Απελευθέρωση, η νεολαία έμπαινε ξανά στο προσκή-
νιο, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1950, με πλούσιες παρακαταθή-
κες, παρά τις σκληρές διώξεις που μεσολάβησαν στη διάρκεια του εμφυ-
λίου πολέμου. 

Κινητήρια δύναμη αυτής της νεολαίας και των κινημάτων της, όπως τα 
ενσωμάτωσε και τα διαχειρίστηκε,  η ηττημένη και διωκόμενη Αριστερά 
επιτυγχάνει μια σταδιακή επιστροφή στη διάρκεια της δεκαετίας του 
1950. Αντιστρέφοντας τους όρους που δημιούργησε η εμφύλια σύγκρουση, 
επιβάλλει την παρουσία της στο στίβο των πολιτικών νεολαιών και, χρησι-
μοποιώντας ως αιχμή του δόρατος το «αφυπνιζόμενο» φοιτητικό κίνημα, 
θέτει, παρά τις διώξεις και την τρομοκρατία, τις υποθήκες για μια νέα ηγε-
μονία της με άξονες την ειρήνη, την αμνηστία και τους αγώνες για το Κυ-
πριακό. Η παράνομη ΕΠΟΝ και η βραχύβια ΕΔΝΕ (Ενιαία Δημοκρατική 
Νεολαία Ελλάδος) εξασφαλίζουν, σε αυτή τη φάση, τη συνέχεια από την 
κατοχική γενιά των επονιτών σε εκείνη που διαμορφώνεται στις δύστοκες 
εμφυλιοπολεμικές και μετεμφυλιοπολεμικές πραγματικότητες. 

Στη συνέχεια, η Νεολαία ΕΔΑ καθιερώνεται, από το 1958, ως ο πολιτι-
κός εκείνος οργανισμός που, συσπειρώνοντας τη δυναμική της Αριστεράς, 
καταφέρνει να ενορχηστρώσει τα αιτήματα του φοιτητικού κινήματος 
αντιπαρατιθέμενος στην ΕΚΟΦ (Εθνική Κοινωνική Οργάνωσις Φοιτητών), 



να συντονίσει τις διεκδικήσεις των εργαζόμενων νέων και να μετατρέψει σε 
νεολαιίστικη υπόθεση την έκκληση για ειρήνη. Χωρίς να ξεφύγει από το 
πλαίσιο μιας «στενής» πολιτικής-κομματικής νεολαίας, ενσωματώνει, στις 
αρχές του 1960, τα νέα δεδομένα και καλλιεργεί το έδαφος για την έκρηξη 
της νεολαιίστικης συμμετοχής και αμφισβήτησης, προετοιμάζοντας τη 
θριαμβευτική είσοδο στην πολιτική ζωή της γενιάς που αναγνωρίζεται μέ-
χρι σήμερα ως η «γενιά του Λαμπράκη». 

1.1. 1950: Οι όροι της επίπονης  ανασυγκρότησης 

Η παρανομία στην «υπό κατάσταση πολιορκίας» πρωτεύουσα, τα υπό 
αστυνομική επιτήρηση γραφεία αριστερών πολιτικών σχηματισμών, αλλά 
και οι πανεπιστημιακές σχολές αποτελούν τρεις διαφορετικούς πόλους 
μέσα από τους οποίους δρομολογούνται στις αρχές του 1950 τα πρώτα βή-
ματα για την ανάκαμψη του νεολαιίστικου κινήματος. Σε ένα πολιτικό το-
πίο όπου οι ευκαιρίες για το ηττημένο ΚΚΕ και τους κοινωνικούς χώρους 
που εκπροσώπησε διαγράφονται με μελανά χρώματα, οι ανακατατάξεις 
και οι ζυμώσεις που συντελούνται στους τρεις αυτούς πόλους συμβάλλουν 
στη διαμόρφωση των πρώτων πολιτικών συσπειρώσεων νέων μετά τον εμ-
φύλιο πόλεμο και επιτρέπουν τις πρώτες επαφές των αριστερών νεολαίων 
με ένα ευρύτερο νεανικό ακροατήριο, με τους συντηρητικούς στην πλειο-
νότητά τους φοιτητές και τελειόφοιτους μαθητές. 

Παρά τα νομικά κωλύματα και τα πολιτικά προσκόμματα που θα συ-
ναντήσει μέχρι την επίσημη καταστατική της κατοχύρωση το 1960, η από-
φαση για την ίδρυση της ΔΕΣΠΑ (Διοικούσα Επιτροπή Συλλόγων Πανεπι-
στημίου Αθηνών) σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας εποχής για το φοιτη-
τικό κίνημα και συνδέεται άμεσα με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας 
των φοιτητικών συλλόγων και τη διεξαγωγή των πρώτων «ελεύθερων» 
φοιτητικών εκλογών στους περισσότερους συλλόγους του Πανεπιστημίου 
Αθηνών τον Απρίλιο του 1949. Ο θεσμός των αυτόνομων φοιτητικών συλ-
λόγων με τις διαφορετικές επωνυμίες, που λειτουργούν χωρίς σύνδεση με-
ταξύ τους, και εκείνος της περιστασιακής σύστασης επιτροπών για την 
προώθηση των φοιτητικών αιτημάτων υποχωρεί. Το φοιτητικό κίνημα 
προσανατολίζεται οριστικά στη δημιουργία μόνιμων συνδικαλιστικών ορ-
γάνων στα οποία αντιπροσωπεύονται οι φοιτητές, ενώ παράλληλα τα όρ-
γανα αυτά συνδέονται και συντονίζουν τις μεταξύ τους δραστηριότητες 
για την υποστήριξη των κοινών φοιτητικών αιτημάτων και διεκδικήσεων ,9 

9. Για τα ζητήματα αυτά και παρά τα λάθη που συχνά εντοπίζονται, βλ. Γ. Γιάνναρης, 
Φοιτητικά  κινήματα και ελληνική παιδεία,  τ. Β', Από την ΕΠΟΝ  στο Πολυτεχνείο,  εκδόσεις 



Στις αρχές του 1950 τα εκλεγμένα συμβούλια των σχολών και η ΔΕΣΠΑ 
αντιμετωπίζουν ήδη τα τρέχοντα προβλήματα των φοιτητών: αναβολή 
στρατεύσεως λόγω σπουδών, συγγράμματα, βοηθητικό προσωπικό, μειω-
μένο εισιτήριο κ.ά. Την ίδια εποχή εκδηλώνονται οι μαζικές κινητοποιή-
σεις για το Κυπριακό, ενώ ένα οικονομικό θέμα προκύπτει το δεύτερο 
εξάμηνο της ίδιας χρονιάς για να αποτελέσει -όπως θα αποδειχθεί στην 
πορεία- προνομιακό πεδίο για την παρέμβαση της αριστερής νεολαίας. 
Έτσι, οι διαδηλώσεις για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα επιτρέ-
πουν την αμφισβήτηση της ρητορείας περί κομμουνιστικής εθνοπροδοσίας 
μέσω της ανάδειξης του πατριωτικού λόγου της Αριστεράς. Αντίστοιχα, οι 
μεγάλες φοιτητικές απεργίες που δρομολογούνται ενόψει της κυβερνητι-
κής απόφασης για το διπλασιασμό των διδάκτρων από το φθινόπωρο του 
1950 επιβεβαιώνουν ότι οι κοινωνικές συνάψεις μεταξύ των φοιτητών 
μπορούν να μειώσουν τις αναστολές, ακόμη και τις όποιες ιδεολογικές 
επιφυλάξεις και πολιτικές διαφωνίες. Στην ίδια κατεύθυνση η κυβερνητική 
απόφαση για την υποχρεωτική μαθητική εισφορά μεταφέρει το κλίμα των 
κινητοποιήσεων στα μαθητικά θρανία.10 

Μπροστά στο «αφυπνιζόμενο» φοιτητικό κίνημα που μπορεί να διεκ-
δικήσει πλέον την εκλογή και το συντονισμό των εκπροσώπων του, το Κυ-
πριακό, η μείωση των διδάκτρων και η κατάργηση της μαθητικής εισφο-
ράς, περισσότερο από τις όποιες -σχετικά περιορισμένες λόγω του πολιτι-
κού κλίματος- αντιπολεμικές εκδηλώσεις για τη συμμετοχή της Ελλάδας 
στον πόλεμο της Κορέας, καθίστανται για τα επόμενα χρόνια βασικοί 
άξονες για τη νέα πολιτική πρόταση της αριστερής νεολαίας σε μαζικούς 
χώρους, όπως τα σχολεία, οι πανεπιστημιακές και οι ανώτατες σχολές, 

Το Ποντίκι, Αθήνα 1993, σ. 169-171. 
10. Σε κλίμα ευρύτερων κοινωνικών διεκδικήσεων, οικονομικού κυρίως περιεχομένου 

που εκφράζεται με μακράς διάρκειας απεργίες των δασκάλων, των γιατρών και γενικά 
των δημοσίων υπαλλήλων, οι παλλαϊκές κινητοποιήσεις για το Κυπριακό και την ένωση 
της Κύπρου με την Ελλάδα συνιστούν ένα διαφορετικό άξονα, εθνικών αυτή τη φορά, 
διεκδικήσεων που συντηρείται με ένταση σε όλη τη διάρκεια του 1950. Οι φοιτητές, ο συ-
νολικός αριθμός των οποίων κυμαίνεται πλέον στις 50.000, πρωτοστατούν στις διαδηλώ-
σεις και μάλιστα συγκροτούν συντονιστικό όργανο, την Πανσπουδαστική Επιτροπή Κυ-
πριακού Αγώνα (ΠΕΚΑ). Στο απεργιακό τοπίο προστίθενται οι κινητοποιήσεις κατά της 
αύξησης των διδάκτρων, οι οποίες δρομολογούνται τον Μάιο του 1950 μετά τη σχετική 
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών και κορυφώνονται από τον Νοέμ-
βριο με την επικύρωση της απόφασης από την κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου. Αντίστοιχα, οι 
μαθητικές κινητοποιήσεις και αποχές από τα μαθήματα για την περίφημη μαθητική εισφο-
ρά, την οποία παρακρατεί το κράτος κατά τα 2/3, ξεκινούν τον Μάιο και επεκτείνονται 
αμέσως στα σχολεία της χώρας. 



όπου μπορεί να αναζητήσει τα νέα ερείσματα της αλλά και να αναδείξει 
τους εκπροσώπους της. 

Ωστόσο, παρά τη συγκυρία που αποδείχτηκε μάλλον ευνοϊκή, το 1950, 
όσον αφορά το ευρύτερο νεολαιίστικο ακροατήριο, τα βήματα για την 
ανάκαμψη και την ανασυγκρότηση της αριστερής νεολαίας συναρτήθηκαν 
εν πολλοίς με τους άλλους δύο πόλους οι οποίοι συνδιαμόρφωσαν, μέσα 
στις αντιξοότητες, τους όρους για το πολιτικό της πρόταγμα. Στο πλαίσιο 
αυτό, τα λεπτά, αν και αισθητά και συχνά παραβιαζόμενα, όρια μεταξύ 
παρανομίας και νομιμότητας καθόρισαν τις σχέσεις δύο χώρων που έδρα-
σαν στην πράξη αυτόνομα παρά τις ενυπάρχουσες συναρθρώσεις. 

Ο πόλος της νομιμότητας προσδιορίζεται από πολλαπλούς αν και ολιγο-
μελείς πυρήνες νέων, συνδεδεμένους κυρίως με τις διάφορες πανεπιστημια-
κές σχολές, οι οποίοι έρχονται στις αρχές της δεκαετίας του 1950 σε επαφή 
με τους βραχύβιους πολιτικούς σχηματισμούς και τα προσωποπαγή κόμμα-
τα που εξέφρασαν, την επομένη του εμφυλίου πολέμου, το χώρο της πολυ-
κερματισμένης εαμικής Αριστεράς. Οι Αριστεροί Φιλελεύθεροι των Στ. Χα-
τζήμπεη και Νεόκ. Γρηγοριάδη εκφράζονται από τη ΦΑΝ (Φιλελεύθερη Αρι-
στερή Νεολαία), το Δημοκρατικό Ριζοσπαστικό Κόμμα του Μιχ. Κύρκου 
από τη PAN (Ριζοσπαστική Αριστερή Νεολαία), η Ένωση Δημοκρατικών 
Αριστερών του Γιάννη Σοφιανόπουλου εκπροσωπείται στον νεολαιίστικο 
χώρο από τη ΔΑΝ (Δημοκρατική Αριστερή Νεολαία), ενώ το Σοσιαλιστικό 
Κόμμα του Γιάννη Πασαλίδη εκπροσωπείται από τη Νεολαία του Σοσιαλι-
στικού Κόμματος. Στον κατάλογο αυτό προστίθεται από την άνοιξη του 
1951 η Νεολαία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Το τοπίο αυτό συμπληρώ-
νεται από τη Νεολαία του ΣΚ-ΕΛΔ (Σοσιαλιστικό Κόμμα — Ένωση Λαϊκής 
Δημοκρατίας) των Αλέξ. Σβώλου και Ηλία Τσιριμώκου. Τοποθετούμενη 
από την αρχή σε μια ριζοσπαστικότερη κατεύθυνση, η Νεολαία του ΣΚ-ΕΛΔ 
«αποστασιοποιείται αρκετά από τη δεξιά σοσιαλδημοκρατική τάση που 
επικρατεί στο κόμμα». Στην ίδια σειρά εγγράφεται και η Νεολαία της ΕΠΕΚ 
(Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου) του Ν. Πλαστήρα, που εκείνη την 
εποχή δεν μετέχει ακόμη συστηματικά στους διάφορους κυβερνητικούς 
σχηματισμούς. Η εκστρατεία για να μην εκτελεστούν οι θανατικές καταδί-
κες, κυρίως των 16 επονιτών του Πειραιά," η συνεχής έκκληση για αμνηστία 
και ειρήνευση αποτελούν, στη φάση αυτή, παράλληλα με το Κυπριακό και 
τις μαθητικές και φοιτητικές διεκδικήσεις, τα κεντρικά σημεία επαφής δια-
μορφώνοντας έναν σχετικά ενιαίο λόγο των αριστερών νεολαιών. 

11. Βλ. τις συνεντεύξεις του Τ. Μπενά στο Λ. Μαυροειδής, Αγωνιστές.  Η  ελληνική 
Αριστερά χθες,  σήμερα, αύριο, Προσκήνιο, Αθήνα 2002, σ. 104-111, αλλά και στο έκτο μέ-
ρος του παρόντος τόμου. 



Ο πόλος της παρανομίας, αντίστοιχα, καταλαμβάνεται από την ΕΠΟΝ, 
στενά συνδεδεμένη με τον παράνομο μηχανισμό του ΚΚΕ ή ακόμη καλύτε-
ρα αναβαθμισμένη αυτοβούλως σε τμήμα αυτού του μηχανισμού. Η οργά-
νωση φυλλορροεί κάτω από την ασφυκτική πίεση των αρχών και των κα-
ταλυτικών έκτακτων μέτρων, ενώ σημαντικός αριθμός των μελών της στις 
ελληνικές φυλακές απειλείται άμεσα από τις θανατικές ποινές που επι-
βάλλουν τα έκτακτα στρατοδικεία. Χωρίς να αποτελεί —κυρίως για λόγους 
που της επιβάλλει η κομμουνιστική συνωμοτικότητα και η ανάγκη επιβίω-
σης- έναν ευρύ πολιτικό πόλο για τη στράτευση των νέων, η παράνομη 
ΕΠΟΝ αντλεί τις νέες, αυστηρά επιλεγμένες δυνάμεις της από ενδεχόμενες 
ανενεργές στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου παρακαταθήκες της -συνή-
θως μαθητές ή φοιτητές- και κυρίως από νεολαίους που απολύονται από 
τη Μακρόνησο και τα νησιά της εξορίας. 

Ωστόσο, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, η παράνομη ΕΠΟΝ δεν 
παύει, τουλάχιστον μέχρι το 1958, να αποτελεί βασικό παράγοντα στη δια-
μόρφωση της πολιτικής και ιδεολογικής στρατηγικής χάραξης της αριστερής 
νεολαίας και όχι μόνο. Αν ένα τμήμα της, το γνωστό ως «κλιμάκιο των επο-
νιτών», βρίσκεται σε επαφή με την ηγεσία του ηττημένου ΚΚΕ, η ΕΠΟΝ, μέ-
σα στην παρανομία, αναπτύσσει πολυποίκιλη δράση. Ως μηχανισμός12 πα-
ρεμβαίνει στις διαπραγματεύσεις για ένα κοινό πρόγραμμα σε μίνιμουμ βά-
ση που θα επαναφέρει την Αριστερά στο πολιτικό προσκήνιο και λειτουργεί 
ως εκπρόσωπος του αφανούς εκείνου εταίρου παρεμβαίνοντας ενεργά στα 
αόρατα νήματα της επικοινωνίας του με τους όμορους πολιτικούς χώρους. 
Ταυτόχρονα, αναπτύσσει μια αυτόνομη πολιτική δραστηριότητα κυρίως μέ-
σω των παράνομων εντύπων της,13 ενώ παράλληλα συνδιαμορφώνει τους 
όρους για τη νόμιμη έκφραση της Αριστεράς στη νεολαία. 

12. Η αυτοβιογραφική κατάθεση του Στ. Κασιμάτη παραμένει ακόμη μια από τις ση-
μαντικότερες πηγές για τη δράση του παράνομου κλιμακίου της ΕΠΟΝ στην εμφυλιοπο-
λεμική και στην άμεση μετεμφυλιακή περίοδο και διασταυρώνεται με τις μαρτυρίες άλλων 
παράνομων επονιτών της εποχής που παρατίθενται στο τέλος του βιβλίου του. Βλ. Στ. 
Κασιμάτης, 0( παράνομοι. Άνθρωποι και ντοκουμέντα,  Φιλίστωρ, Αθήνα 1997, σ. 79-240 
και 563-588. Βλ. επίσης τις καταθέσεις του Κ. Φιλίνη και της Φώφης Λαζάρου στο Λ. 
Μαυροειδής, Αγωνιστές.  Η  ελληνική Αριστερά χθες,  σήμερα, αύριο, ό.π., σ. 189-201 και 
231-251. 

13. Βλ. για παράδειγμα το πρώτο φύλλο της παράνομης εφημερίδας της ΕΠΟΝ Αθή-
νας, Λεβεντιά,  που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1950, καθώς και την εφημερίδα Φλόγα της 
παράνομης ΕΠΟΝ Σπουδαστών, ως αντιπροσωπευτικά δείγματα της έντονης, αν και 
«υπόγειας», εκδοτικής δραστηριότητας. Η πλούσια σειρά που συγκροτήθηκε στα ΑΣΚΙ 
καλύπτει την περίοδο 1949-1957 και προέρχεται στο μεγαλύτερο τμήμα της από τη Συλ-
λογή Φώφης Λαζάρου. 



Στο σημείο αυτό εντοπίζονται, από το 1950, οι συναρθρώσεις με τον 
πόλο της νομιμότητας. Μέλη και στελέχη της ΕΠΟΝ, χωρίς να εγκαταλεί-
πουν τη σχέση τους με την παράνομη οργάνωση, ενσωματώνονται στα φυ-
τώρια των όμορων αριστερών νεολαιίστικων οργανώσεων αμέσως μετά 
την απόλυση τους με τα μέτρα επιεικείας ή το τέλος της θητείας τους στη 
Μακρόνησο. Τις περισσότερες φορές δε αναλαμβάνουν σημαντικό ρόλο 
στους φορείς που τους παρέχουν άσυλο. Σύμφωνα με μαρτυρίες14 που ενι-
σχύουν αυτή τη λογική, η ΔΑΝ, ως η μαζικότερη οργάνωση, παρέχει κατα-
φύγιο στους Χρήστο (Κίτσο) Τεγόπουλο, Θόδωρο Γεωργούλη, Σωκράτη 
Ποταμιάνο, Βασίλη Μπρακατσούλια που διετέλεσε γραμματέας της, Πε-
λαγία και Λάμπρα Πασβάνη από την Ικαρία, αλλά και στους μεγαλύτε-
ρους Σωτήρη Τουτούνα και Κώστα Ζόγκα που διατηρούν, όπως και ο 
Χρήστος Τεγόπουλος, επαφή και με τον παράνομο μηχανισμό του ΚΚΕ. 
Μετά τη δημιουργία της Νεολαίας του Δημοκρατικού Συναγερμού, την 
άνοιξη του 1951, ο Κώστας Ζόγκας αποχωρεί από τη ΔΑΝ και γίνεται 
γραμματέας της νέας οργάνωσης. Ο Γιώργος Γκρινάτσος και ο Θόδωρος 
Σταυρόπουλος εντάσσονται στη Νεολαία του ΣΚ-ΕΛΔ. Η Σοσιαλιστική 
Νεολαία υποδέχεται τον Τάκη Κακόγιαννο και η ΦΑΝ φιλοξενεί στα γρα-
φεία της τον Κώστα Μπλαζουδάκη που διετέλεσε γραμματέας της, τον Νι-
κηφόρο Μανδηλαρά αλλά και τον τότε μαθητή  Θόδωρο Μαλικιώση. 

Αν και τα παραδείγματα δεν εξαντλούνται, όπως είναι φυσικό, στα 
ονόματα που παραθέσαμε, οι συναρθρώσεις ανάμεσα στους πόλους της 
παρανομίας και της νομιμότητας, καθώς και η συνάρτηση τους με τον τρί-
το , δηλαδή με το χώρο του Πανεπιστημίου, αναδεικνύουν τις διαδρομές τις 
οποίες ακολούθησε επίπονα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της δεκαετίας 
του 1950, το εγχείρημα για την ανασυγκρότηση της νεολαίας της Αριστε-
ράς. Το βραχύβιο, ώς τη διάλυση της, πείραμα της ΕΔΝΕ αλλά και η στα-
θερή παρουσία της παράνομης ΕΠΟΝ ήταν, στη φάση αυτή, καταλυτικά. 

1.2 .Το  βραχύβιο  πείραμα  της ΕΔΝΕ  (1951-1952) 

Παράλληλη διαδικασία με αυτή της ίδρυσης του πολιτικού συνασπισμού 
της ΕΔΑ (Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά) στις 3 Αυγούστου 1951 , η ίδρυση 

14. Βλ. τις συνεντεύξεις με τους επιζώντες πρωταγωνιστές στο Ντ. Κουσίδου - Στ. 
Σταυρόπουλος, Αριστερή Νεολαία  Ελλάδος, 1950-1953. Απόπειρα ιστορικής  επισκόπησης, 
Εκδόσεις Φιλιππότη, Αθήνα 1993, σ. 131-148. Οι συνεντεύξεις αυτές, όπως και εκείνες που 
παρατίθενται στη συνέχεια του βιβλίου και αφορούν την ίδρυση και την ιστορία της ΕΔΝΕ, 
έχουν κατατεθεί στα ΑΣΚΙ και αποτελούν τμήμα του αρχείου Ντ. Κουσίδου - Στ. Σταυρό-
πουλου. 



της ΕΔΝΕ (Ενιαία Δημοκρατική Νεολαία Ελλάδος) στις 15 Αυγούστου ήρ-
θε ως αποτέλεσμα πανομοιότυπων ζυμώσεων και διαπραγματεύσεων, οι 
οποίες ακολουθήθηκαν στο χώρο της νεολαίας και επισπεύσθηκαν ενόψει 
των προβλεπόμενων για τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς κοινοβουλευτι-
κών εκλογών. 

Ο παράνομος μηχανισμός του ΚΚΕ υπό τον Ν. Πλουμπίδη βάζει από 
την αρχή τη σφραγίδα του στη νέα οργάνωση, η οποία δεν διατηρεί, όπως η 
ΕΔΑ, το σχήμα ενός συνασπισμού πολιτικών νεολαιών, αλλά αναπαράγει 
το επονίτικο πρότυπο της αυτοδιάλυσης των διακριτών οργανώσεων και 
της ίδρυσης μιας καινούργιας νεολαίας με μετωπικό χαρακτήρα, στον ηγε-
τικό πυρήνα της οποίας εκπροσωπούνται οι βασικές συνιστώσες της. Στη 
λογική αυτή, όπως μας πληροφορεί η εφημερίδα Δημοκρατική  στις 31 Αυ-
γούστου 1951, σε κοινή σύσκεψη στην οποία μετέχουν εξουσιοδοτημένοι 
εκπρόσωποι από τη Νεολαία του Δημοκρατικού Συναγερμού, τη Δημο-
κρατική Αριστερή Νεολαία, τη Φιλελεύθερη Αριστερή Νεολαία, τη Σοσια-
λιστική Νεολαία, τη Δημοκρατική Ριζοσπαστική Νεολαία, δηλαδή από τις 
νεολαίες των πολιτικών εταίρων που συνασπίστηκαν στην ΕΔΑ, καθώς και 
στελέχη και μέλη άλλων οργανώσεων των νέων, αποφασίζεται η αυτοδιά-
λυση των παραπάνω οργανώσεων και η ίδρυση της ΕΔΝΕ, η οποία «καλεί 
τους Νέους της Πατρίδας μας σε ένα Κοινό Δημοκρατικό Μέτωπο Νέων 
που θα αγωνισθεί με ενθουσιασμό για τα ιδανικά της Νέας Γενιάς, την Ει-
ρήνη, Δημοκρατία, Αμνηστία, τον Εκπολιτισμό και την Πρόοδο της Νεο-
λαίας». 

Παρά τις δυσχέρειες του νέου εγχειρήματος, η κληρονομιά της ΕΠΟΝ 
αποτυπώνεται στην πολιτιστική διάσταση, στις λέξεις «εκπολιτισμός» και 
«πρόοδος» που ακολουθούν το πολιτικό τρίπτυχο «Ειρήνη - Δημοκρατία 
- Αμνηστία», το οποίο αναπαράγεται στο ακέραιο στην ιδρυτική διακήρυ-
ξη της νεοσύστατης οργάνωσης. Προσδίδονται έτσι στην ταυτότητα της 
ΕΔΝΕ στοιχεία που επιχειρούν τη σύζευξη του πολιτικού προκείμενου με 
το ένδοξο αλλά απαγορευμένο παρελθόν. Ωστόσο, αυτή η παράδοση, ή 
καλύτερα η ανάγκη της συνέχειας, αποτυπώνεται εξίσου στην οργανωτική 
διάρθρωση της οργάνωσης και στις δύο φάσεις λειτουργίας της, όσο και 
στα πρόσωπα που επιλέγονται από την αρχή για να στελεχώσουν τα «όρ-
γανα διοικήσεως», το δεκαμελές Κεντρικό Συμβούλιο και τα συμβούλια 
Πόλεων, κυρίως της Αθήνας, του Πειραιά και της Βορείου Ελλάδος-Θεσ-
σαλονίκης, που συγκροτούνται αμέσως. Το ρόλο του γραμματέα της ΕΔΝΕ 
αναλαμβάνει ο Χρήστος (Κίτσος) Τεγόπουλος, στον οποίο αποδίδεται και 
η πατρότητα του ονόματος, ενώ η ευδόκιμη θητεία στην ΕΠΟΝ, η σχέση της 
οικογένειας με την Αριστερά καθώς και η «υποχρεωτική διαμονή» στη 
Μακρόνησο, σε φυλακή ή σε κάποιο από τα νησιά της εξορίας λειτουργούν 



ως τα προαπαιτούμενα πιστοποιητικά στην επιλογή των στελεχών. Η επι-
ζητούμενη αντιπροσωπευτικότητα των προϋπαρχόντων νεολαιίστικων 
σχημάτων είναι εν πολλοίς συμβολική. 

Η νέα οργάνωση15 επιφυλάσσεται να διακηρύξει το πρόγραμμα και τις 
ευρύτερες αρχές της σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε άμεση επαφή με το 
μηχανισμό του ΚΚΕ, αυτονομούμενη πολιτικά και οργανωτικά τόσο από 
την ΕΔΑ όσο και από τις πολιτικές συνιστώσες που έδωσαν στις αρχές του 
1950 καταφύγιο στα ιδρυτικά στελέχη της, η ΕΔΝΕ στεγάζεται προσωρινά 
στην οδό Πανεπιστημίου 67. Στις 4 Σεπτεμβρίου, η έκδοση της εφημερί-
δας Φρουροί  της  Ειρήνης,16 με εκδότη τον επονίτη, χημικό και μέλος του 
ΚΣ της ΕΔΝΕ, Γιάννη Φιλίνη, και με πολιτικό αρθρογράφο τον άρτι απολυ-
θέντα από τη Μακρόνησο, επίσης επονίτη, Αντώνη Μπριλλάκη, παρέχει 
στη νεοσύστατη οργάνωση το απαραίτητο βήμα για την προβολή των πο-
λιτικών της θέσεων. 

Η απαγόρευση κυκλοφορίας της εφημερίδας στις 19 Ιανουαρίου 1952 
αποτελεί το πρελούδιο για τη διάλυση και της ίδιας της ΕΔΝΕ, που ακο-
λουθεί λίγους μήνες αργότερα. Στις 5 Σεπτεμβρίου 1952, πρακτικά ένα 
χρόνο μετά τη συγκρότηση και λειτουργία της, η σύλληψη από τις διωκτι-
κές αρχές των ηγετικών στελεχών της κατά την έξοδό τους από τα γραφεία 
στην οδό Σοφοκλέους 47 και ο εκτοπισμός τους στον Αϊ-Στράτη, σε συν-
δυασμό με ένα ευρύτερο κύμα συλλήψεων και εκτοπίσεων του στελεχικού 
δυναμικού της, κλείνει οριστικά το κεφάλαιο της πρώτης αναζήτησης μιας 
νόμιμης, μαζικής έκφρασης της αριστερής νεολαίας. Οι ανησυχίες των ηγε-
τικών στελεχών της ΕΔΑ και οι επιφυλάξεις τους για την ορθολογικότητα 
και τα όρια του νεολαιίστικου αυτού εγχειρήματος αποδείχτηκαν μάλλον 
δικαιολογημένες, καθώς το κύμα των νέων απαγορεύσεων μπορούσε να 
συμπαρασύρει, πλην της ΕΔΝΕ, και την αγωνιζόμενη να διατηρηθεί στη νο-
μιμότητα ΕΔΑ. 

Όποια και αν είναι, ωστόσο, η ερμηνεία για τις επιφυλάξεις που συνό-
δευσαν εκ μέρους των ενήλικων και έμπειρων πολιτικών, πρακτικά από 
την αρχή, τη νεολαιίστικη οργάνωση, παραμένει γεγονός ότι η ΕΔΝΕ απο-
τέλεσε μια ισχυρή πρόκληση,όχι μόνο απέναντι στο «κράτος των νικητών» 

15. Μοναδική σε συλλογή πληροφοριών και αξία τεκμηρίωσης για την άγνωστη ιστο-
ρία της ΕΔΝΕ και των εδνιτών παραμένει η έρευνα που συμπυκνώθηκε στο Ντ. Κουσίδου 
- Στ. Σταυρόπουλος, Αριστερή Νεολαία  Ελλάδος, 1950-1953. Απόπειρα ιστορικής  επι-
σκόπησης,  ό.π., σ. 11-768. 

16. Η πλήρης σειρά της εφημερίδας, η οποία υπάρχει στα ΑΣΚΙ, παρέχει στον ερευνη-
τή του νεολαιίστικου αλλά και του αριστερού εν γένει κινήματος ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες 
πτυχές της ιστορίας της περιόδου. 



αλλά και απέναντι στις εσωτερικές και λεπτές ισορροπίες του αριστερού 
χώρου. Πομπός αναπαραγωγής -«χωνί» σύμφωνα με τις καταθέσεις στε-
λεχών της-1 7 της πολιτικής στρατηγικής του ΚΚΕ, όπως την αποτύπωνε 
καθημερινά ο παράνομος ραδιοφωνικός σταθμός «Ελεύθερη Ελλάδα», η 
ΕΔΝΕ ενεπλάκη με ρόλο καθοριστικό σε όλες τις κρίσιμες στιγμές που χα-
ρακτήρισαν την επιχείρηση ανασυγκρότησης της Αριστεράς στην Ελλάδα. 
Εκφράζοντας τη «σκληρή γραμμή», απορρόφησε τις εντάσεις και τους 
κραδασμούς που παρατηρήθηκαν στις σχέσεις του ΚΚΕ με τους πολιτι-
κούς εταίρους της ΕΔΑ, όπως και εντός του ίδιου του παράνομου στην 
Ελλάδα κομμουνιστικού μηχανισμού. 

Η στάση  που κράτησε και υπερασπίστηκε μέσα από τις σελίδες των 
Φρουρών της  Ειρήνης,  στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 1951, ο ρόλος 
στελεχών της στην υποστήριξη των υποψηφιοτήτων των Νίκου Πλουμπίδη 
και Νίκου Μπελογιάννη όπως και του επονίτη, καταδικασμένου σε θάνα-
το, Μάνθου Τσιμπουκίδη και των άλλων εγκλείστων, τελικά η ανάδειξη σε 
βουλευτές των υποψηφίων που προέκρινε, ακολουθώντας τις προτάσεις 
τμήματος των κομματικών μηχανισμών, αποδεικνύουν, με τρόπο μάλλον 
διαυγή, το ρόλο που διεκδίκησε στην εσωτερική υπόθεση της Αριστεράς. 
Έτσι άλλωστε εξηγείται η προσπάθεια αυτού του ίδιου του μηχανισμού να 
την προστατεύσει πολιτικά αλλά και να την ελέγξει μετά το πέρας της 
εκλογικής αναμέτρησης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής των 
αναπληρωτών βουλευτών, λόγω της άρνησης του εκλογοδικείου να ανα-
γνωρίσει τη βουλευτική ιδιότητα στους εξόριστους και τους φυλακισμέ-
νους. 

Τον Νοέμβριο του 1951, το «νέο κέντρο Μακρονησιωτών», πολιτικά 
κυρίαρχο εντός της ΕΔΑ μετά την ανάδειξη των Αντώνη Μπριλλάκη και 
Παναγιώτη Κατερίνη σε βουλευτές και ισχυρό κομματικά μετά την ανάλη-
ψη της ευθύνης του παράνομου μηχανισμού από τον Νίκο Ακριτίδη, ανα-
λάμβανε ηγετικό ρόλο και στην ΕΔΝΕ. Ο Πότης Παρασκευόπουλος αντι-
καθιστούσε στη θέση του γραμματέα της οργάνωσης τον Χρήστο Τεγό-
πουλο. Μια πενταμελής γραμματεία από τους Πότη Παρασκευόπουλο, 
Παναγιώτη Κατερίνη, Αντώνη Μπριλλάκη, Χρήστο Τεγόπουλο και Τάκη 
Κακόγιαννο αναλάμβανε ρόλο συντονιστή του διευρυμένου σε Ιδμελές 
Κεντρικού Συμβουλίου. Τον Δεκέμβριο, ο καθηγητής Γιάννης Ιμβριώτης 
επιλεγόταν για να καλύψει με το κύρος του την προεδρία της οργάνωσης, 
αναπαράγοντας τον αντίστοιχο ρόλο του καθηγητή Γεωργαλά στην ΕΠΟΝ. 

17. Η έκφραση μεταφέρεται από τον Χρ. Τεγόπουλο. Βλ. Ντ. Κουσίδου - Στ. Σταυρό-
πουλος, Αριστερή Νεολαία  Ελλάδος, 1950-1953. Απόπειρα ιστορικής  επισκόπησης,  ό.π. , 
σ. 137. 



Αν και η δικαστική απαγόρευση κυκλοφορίας της εφημερίδας Φρουροί 
της  Ειρήνης  που μεσολαβεί, οι συνεχείς συλλήψεις στελεχών της και η επα-
νεκτόπιση του προέδρου της τον Ιανουάριο του 1952 αποτέλεσαν σημα-
ντικά πλήγματα για την οργάνωση, η νέα φάση της λειτουργίας της, αυτή 
που συνδέεται με τις αλλαγές στα κεντρικά της όργανα, αποτιμάται ως 
ιδιαίτερα γόνιμη. Στη διάρκειά της, η ΕΔΝΕ αναπτύσσεται οργανωτικά σε 
αστικά κέντρα της χώρας, κυρίως σε προπύργια της Αριστεράς, και μέσω 
του επιμερισμού των αρμοδιοτήτων εκτείνει τις δραστηριότητες της σε 
διάφορους τομείς, όπως ο εργατικός, ο φοιτητικός και ο τομέας νέων κο-
ριτσιών . 

Η οργάνωση κινητοποιήσεων για το Κυπριακό, παρά τις συχνές απα-
γορεύσεις που έθετε η κυβέρνηση, η επαφή που επιχειρεί να καλλιεργήσει 
με τις άλλες πολιτικές νεολαίες με τη σύνταξη κοινών διακηρύξεων, η στε-
νή σχέση με την ΠΕΟΠΕΦ (Πανελλήνια Ένωση Οικογενειών Πολιτικών 
Εξόριστων και Φυλακισμένων) βαίνουν παράλληλα με τις εκστρατείες για 
το «δέμα του δεσμώτη αγωνιστή», την αναστολή της εκτέλεσης του Νίκου 
Μπελογιάννη και των συντρόφων του, την παγκόσμια ειρήνη και τη διακή-
ρυξη για τα δικαιώματα των νέων. Οι δραστηριότητες συνδυάζονται συχνά 
με πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκδρομές, στο πρότυπο για μια ακόμη φο-
ρ ά τ η ς ΕΠΟΝ. 

Θεωρούμενη ως η μαζικότερη νεολαιίστικη οργάνωση εκείνης της επο-
χής, η ΕΔΝΕ που κατάφερε να συσπειρώσει οργανωτικά, σύμφωνα με όλες 
τις εκτιμήσεις, περίπου 1.300 μέλη, διαλύθηκε λίγες μέρες μετά την πρώτη 
Συνδιάσκεψη των στελεχών της, στη φάση εξομάλυνσης της σχέσης της με 
την ΕΔΑ, και ενώ οικοδομούσε τις προοπτικές για την ποιοτική και ποσο-
τική διεύρυνσή της. 

1.3. Προς  τη Ν  ΕΔΑ της πρώτης μετεμφυλιοπολεμ ιχής δεκαετίας 

Δύο αυτόνομες εγγραφές από τον ημερήσιο τύπο οροθετούν συμβολικά 10 
χρόνια από την παρουσία της αριστερής νεολαίας στις μετεμφυλιοπολεμι-
κές πραγματικότητες. Η πρώτη, σε δύο σκέλη, μας μεταφέρει στη Θεσσα-
λονίκη του 1951, αναπαράγοντας το «λόγο των νικητών». 

«Απεκαλύφθη παράνομος κομμουνιστική οργάνωσις εις την Θεσσαλο-
νίκην, της οποίας συνελήφθησαν όλα τα μέλη, ανερχόμενα εις 14», έγραφε 
η εφημερίδα Ακρόπολις  της 18ης Ιανουαρίου 1951 σε ανταπόκριση της από 
τη συμπρωτεύουσα και συνέχιζε: «Η νέα οργάνωσις κατηρτίζετο βάσει 
οδηγιών του ΚΚΕ υπό μανδύαν φιλειρηνικόν, εκαλείτο δε 'Δημοκρατικόν 
Φιλειρηνικόν Μέτωπον Νέων'. Οργανωτής αυτής υπήρξε ο αφιχθείς εξ 
Αθηνών Νίκος Νικηφορίδης, κάτοικος Παγκρατίου, φοιτητής, άρτι απολυ-



απολυθείς εκ Μακρονήσου, λόγω ασθενείας. Ούτος αφιχθείς εν Θεσσαλονίκη πα-
ρέμεινεν επί 4ήμερον εις την οικίαν του Χρήστου Ταμουρίδη, τον οποίον 
είχε γνωρίσει εις την Μακρόνησον. Συνελήφθησαν οι: Ν. Μαραγκός, Λεων. 
Δούκας, Ιωάν. Δαμιανίδης, οίτινες είναι παλαιοί ΕΠΟΝίτες, και οι οποίοι 
προσεφέρθησαν να απαρτίσουν τον πρώτον πυρήνα. Πρώτη εκδήλωσις των 
συλληφθέντων υπήρξε η υπογραφή της Εκκλήσεως της Στοκχόλμης'». Ο 
κύκλος των δημοσιευμάτων για την υπόθεση έκλεινε στις 6 Μαρτίου της 
ίδιας χρονιάς, ως εξής: «Θεσσαλονίκη (του ανταποκριτού μας). Σήμερον 
την πρωίαν εξετελέσθησαν οι: Κ. Ορφανίδης, Μ. Στογιάννης, Κ. Σπρί-
ντζος, Κ. Μήτσας,Χ. Παπαδόπουλος, Ρ. Παραθυράς, άπαντες συμμορίται 
Χαλκιδικής. Και ο Ν. Νικηφορίδης,18 εξ Αθηνών, ελθών ενταύθα προς ορ-
γάνωσιν του 'Φιλειρηνικού Μετώπου Νέων'». 

Η δεύτερη προέρχεται από την επίσημη καταγγελία της ΕΔΑ για τις 
συνθήκες «βίας και νοθείας» στις εκλογές του 1961. Στη συνέντευξη τύ-
που που έδωσε στις 31 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος της ΕΔΑ Γιάννης Πασαλί-
δης έλεγε : 

«Το βράδυ της 25ης Οκτωβρίου, δύο νέοι, ο Στέφανος Βελδεμίρης και ο 
Μόρφης Σφετούδης, διήρχοντο από τον συνοικισμό Επτάλοφος της Θεσ-
σαλονίκης με ένα ταξί και πετούσαν από το παράθυρο του αυτοκινήτου 
εκλογικό υλικό του ΠΑΜΕ. Παρά την πλατεία του συνοικισμού 'άγνωστοι' 
πυροβόλησαν κατά του αυτοκινήτου. Ο Βελδεμίρης ετραυματίσθη θανασί-
μως εις τον κρόταφον και διεκομίσθη εις το νοσοκομείον. Μετ' ολίγας 
ώρας εξέπνευσε. Ήταν 24 ετών, ηλεκτρολόγος και μέλος της Γραμματείας 
του Συμβουλίου της Νεολαίας της ΕΔΑ Θεσσαλονίκης. Εξηκριβώθη ότι ο 
φονεύς ήτο ο χωροφύλαξ Σπύρος Φιλίππου. Το δεύτερο θύμα της καρα-
μανλικής τρομοκρατίας ήτο ο στρατιώτης Διονύσιος Κερπινιώτης, 24 ετών, 
οικοδόμος και στέλεχος της Νεολαίας της ΕΔΑ Πατρών. Ευρέθη νεκρός την 
Κυριακή των εκλογών με τραύμα από σφαίραν όπλου εις την κεφαλήν 
-αλλά και με άλλας κακώσεις-εις το εκλογικόν κέντρον [= τμήμα] του χω-
ρίου Δεμίρι Αρκαδίας, όπου είχε αποσταλεί ως μέλος της φρουράς. Ο θά-
νατος του εχαρακτηρίσθη ως αυτοκτονία».19 

Σύμβολα της νεολαίας στους πολιτικούς και κοινωνικούς της αγώνες, ο 
Νίκος Νικηφορίδης, ο Στέφανος Βελδεμίρης και ο Διονύσης Κερπινιώτης 
τοποθετήθηκαν στο πάνθεον των νέων ηρώων-μαρτύρων του αυταρχικού 
μετεμφυλιακού κράτους, της αστυνομικής τρομοκρατίας και του παρα-

18. Για τον Ν. Νικηφορίδη βλ. επίσης το χφ. βιογραφικό κείμενο που συνέταξε η μητέ-
ρα του, Ευγενία, το 1961 στο Αρχείο Ν .ΕΔΑ, κ. 271.1.13. 

19. Βλ. επίσης «Όργιο αίματος και αδιάντροπη νοθεία αλλοίωσαν το αποτέλεσμα των 
εκλογών των ΕΡΕΔΩΝ», Η  Αυγή, 30.10.1961. 



παρακράτους, μαζί με τον Γρηγόρη Λαμπράκη —που τον διεκδίκησε σχεδόν καθ' 
ολοκληρία η νεολαία—και τον Σωτήρη Πέτρουλα, που έγινε το σύμβολο της 
γενιάς των Λαμπράκηδων στην αντιπαράθεση τους με την αστυνομία, το 
1965, στα «Ιουλιανά». Συμπληρωνόταν, έτσι, το μαρτυρολόγιο της νεο-
λαίας της Αριστεράς. Ωστόσο, πίσω από τα σύμβολα και τις ημερομηνίες -
σταθμούς, οι αποστάσεις που διανύθηκαν μέσα σε αυτή την πρώτη δεκαε-
τία ήταν σημαντικές για το ίδιο το κίνημα της νεολαίας και της Αριστεράς. 

1.3.α. Η  Ν.ΕΔΑ  από την αφάνεια στο  πολιτικό  προσκήνιο 

Η Νεολαία της ΕΔΑ (Ν.ΕΔΑ), που έπαιρνε τη σκυτάλη α π ό την ΕΔΝΕ ως η 
νόμιμη έκφραση της νεολαίας από τα τέλη του 1952, δεν έχει γενέθλια 
ημερομηνία, ούτε συγκροτείται άμεσα σε πολιτικό οργανισμό με σαφή 
«όργανα διοικήσεως» -όπως τα εντοπίζουμε στην ορολογία της εποχής-
και με οργανωμένα μέλη. Άτυπες συνήθως συναθροίσεις νέων σημειώνο-
νται, βεβαίως, στα κομματικά γραφεία της ΕΔΑ, στην Αθήνα, στον Πει-
ραιά,20 λιγότερο στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα αστικά κέντρα. Κάποιοι 
νέοι, ελάχιστοι,  οι οποίοι τολμούν να περάσουν από τον μόνιμο αστυνομι-
κό κλοιό, ανεβαίνουν στα κομματικά γραφεία έχοντας επίγνωση ή αδια-
φορώντας για τους κινδύνους και τις άμεσες συνέπειες που ενέχει η ενέρ-
γειά τους. Η κλήση στο γειτονικό αστυνομικό τμήμα για εξακρίβωση 
στοιχείων, δηλαδή η συνήθης πρακτική εκφοβισμού, αλλά και το ενδεχό-
μενο μιας διοικητικής εκτόπισης είναι ορατά. Όσοι το πράττουν είτε 
έχουν κάποια οικογενειακή εμπλοκή με την Αριστερά, οπότε εκ των 
πραγμάτων διαθέτουν τον γνωστό προσωπικό «φάκελο» στην Ασφάλεια, 
είτε εμπλέκονται, ώς ένα βαθμό, σε παράνομες και ημιπαράνομες δρα-
στηριότητες στο χώρο της νεολαίας και της ΕΠΟΝ. Ωστόσο, τα στελέχη της 
ΕΠΟΝ, οι νεολαίοι που είναι αφιερωμένοι στην παράνομη δραστηριότητα 
της οργάνωσης στους μαζικούς χώρους, στα πανεπιστήμια, στις ανώτατες 
και στις τεχνικές σχολές, αποφεύγουν συστηματικά κάθε επαφή ή προ-
σέγγιση με την ΕΔΑ και τα κομματικά όργανα και γραφεία. Οι απαγορεύ-
σεις δεν τίθενται μόνο ως καθήκον που υπαγορεύεται από τη συνωμοτικό-
τητα και τους στοιχειώδεις κανόνες προφύλαξης. Ενυπάρχουν και ως 
στοιχεία της δύστοκης σχέσης των μη κομμουνιστών στελεχών της ΕΔΑ με 
τα τεκταινόμενα στο χώρο της νεολαίας. 

Στη λογική αυτή, η Ν.ΕΔΑ παραμένει για αρκετά χρόνια -τουλάχιστον 
μέχρι το 1956— μια οργάνωση σφραγίδα, που τελεί υπό πολιτική κηδεμονία 

20. Βλ. την «αυτοβιογραφική» συνέντευξη του Κ. Τσουράκη στο έκτο μέρος του πα-
ρόντος τόμου. 



και δραστηριοποιείται για τις ανάγκες του πολιτικού σχηματισμού του 
οποίου φέρει την επωνυμία, κυρίως στις εκλογικές αναμετρήσεις και στις 
επαφές με τις αντίστοιχες νεολαίες των πολιτικών κομμάτων. Οι πενιχρές 
αρχειακές διαθεσιμότητες για την παρουσία της, κατά την πρώτη περίοδο, 
συγκλίνουν με τις ελάχιστες μαρτυρίες νεολαίων που, χωρίς να ανήκουν 
στην παράνομη ΕΠΟΝ, διάβαιναν το κατώφλι της ΕΔΑ αναζητώντας την 
πολιτική τους ταυτότητα και μια ένταξη στο πλαίσιο που επέτρεπε η νομι-
μότητα. Καταδικασμένο σε αποτυχία, τόσο από τις ιδιαίτερες πολιτικές 
συνθήκες όσο και στις συνειδήσεις της πολιτικής ηγεσίας της Αριστεράς, 
το βραχύβιο πείραμα της ΕΔΝΕ δεν είχε άμεσους μιμητές. 

Ωστόσο, μια μεταστροφή της εικόνας για τη νόμιμη έκφραση της νεο-
λαίας παρατηρείται το 1956 με τη θεσμοποίηση της Ν .ΕΔΑ και την εκλογή 
των πρώτων οργάνων της. Ενόψει της προβλεπόμενης για τον Αύγουστο 
σύγκλησης της Α' Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης της ΕΔΑ, η οποία είχε μετε-
ξελιχθεί σε κόμμα για τις ανάγκες της μεγάλης εκλογικής σύμπραξης στη 
Δημοκρατική Ένωση, πραγματοποιείται στις 11 Ιουλίου σύσκεψη στελε-
χών της Ν.ΕΔΑ στην οποία συμμετέχουν στελέχη της Αθήνας, του Πειραιά 
και 12 νομών.21 Στη σύσκεψη, η Ν.ΕΔΑ αποκτά καταστατικό χάρτη 2 2 σύμ-
φωνα με τον οποίο εκλέγεται το πρώτο Κεντρικό Συμβούλιο της οργάνω-
σης αποτελούμενο από 23 μέλη. Παράλληλα εκλέγεται Γραφείο του ΚΣ με 
12 μέλη, ενώ πρόεδρος-γραμματέας της οργάνωσης αναλαμβάνει το μέλος 
της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΔΑ Νίκος Σολωμός, πολιτικός μηχανικός 
και παλιός επονίτης που εγκατέλειψε κατόπιν εντολής την παράνομη 
ΕΠΟΝ και αφιερώθηκε στη «νόμιμη» πολιτική δραστηριότητα. 

Ο Ν. Σολωμός παρουσιάζει την εισήγηση23 για την κατάσταση στο χώ-
ρο της νεολαίας στο πλαίσιο της Α' Συνδιάσκεψης του κόμματος (15-18 
Ιουλίου), ενώ μετά το τέλος των εργασιών της δημιουργείται από το κόμμα 
Επιτροπή Νεολαίας απαρτιζόμενη κυρίως από παλιούς επονίτες και παι-
δαγωγούς, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους ευρύτερα γνωστά στελέχη της 

21. Για ένα σύντομο ιστορικό βλ. τον χφ. «Απολογισμό δουλειάς της Νεολαίας ΕΔΑ 
από την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη ως τον Νοέμβρη 1956» του Ν. Σολωμού στο Αρχείο 
Ν .ΕΔΑ, κ. 268.11. 

22. Βλ. το πρώτο δακτ. με χφ. σημειώσεις καταστατικό της Ν.ΕΔΑ του 1956, στο 
Αρχείο Ν .ΕΔΑ, κ. 269.1. 

23. Η εισήγηση του Ν. Σολωμού με τίτλο «Τα προβλήματα της Νεολαίας» παρουσιά-
στηκε σε 2 συνέχειες στην εφημερίδα Η  Αυγή στις 4 και 5 Αυγούστου 1956. Για το ίδιο θέ-
μα και επισημαίνοντας την έλλειψη της απαιτούμενης προσοχής από το κόμμα της ΕΔΑ 
στα προβλήματα της Νεολαίας μίλησε, επίσης, ο Φίλιππος Ηλιού, ως αντιπρόσωπος της 
Ν.ΕΔΑ στις εργασίες της Α' Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης της ΕΔΑ. Βλ. την περίληψη της 
ομιλίας του, στην Αυγή, 1.8.1956, σ. 3. 



Αριστεράς : Φίλιππος Ηλιου, Λεωνίδας Κύρκος, Γιούλια Λιναρδάτου, Ρόζα 
Ιμβριώτη, Νίκος Μπλέτας, Άννα Παρλιάρου, Αλέκα Παΐζη,  Τάκης Παπανι-
κολάου, Ανθή Ρέρα, Κώστας Σωτηρίου, Νίκος Σολωμός, Αλέκος Σύρος.2 4 

Η επιχείρηση της κηδεμονίας της Ν.ΕΔΑ αποκτούσε έτσι και τυπική υπό-
σταση . 

Πρώτο βήμα για την έξοδο  από την πολιτική αφάνεια, η καταστατική 
θέσμιση και εκλογή των οργάνων της Νεολαίας της ΕΔΑ συνοδεύεται από 
την απόφαση για μια γενικότερη στροφή του κόμματος προς ζητήματα 
που απασχολούν τη νεότητα, όπως η εκπαιδευτική πολιτική, η ανεργία και 
η μετανάστευση, οι οικονομικές διεκδικήσεις των φοιτητών και των εργα-
ζόμενων νέων ή το Κυπριακό, τα οποία πρέπει να αντιμετωπισθούν στην 
προοπτική «μιας ευρύτατης ενότητας της νεολαίας». 25 Ταυτόχρονα, μέσα 
από τη συγκρότηση συγκεκριμένων επιτροπών, δίνεται ώθηση για τη συ-
στηματικότερη προσέγγιση νέων από μαζικούς χώρους, όπως εκπολιτι-
στικοί, αθλητικοί και εκδρομικοί σύλλογοι, που δεν εμπλέκονται άμεσα με 
τους βασικούς τομείς των πολιτικών δραστηριοτήτων και σωματώσεων, 
όπως οι πανεπιστημιακές και ανώτατες σχολές ή τα εργατικά σωματεία. 
Στους χώρους αυτούς, με όλες τις δυνατές συναρθρώσεις, η παράνομη 
ΕΠΟΝ είχε από νωρίς επιβάλει την πολιτική παρουσία της, παρά την από-
λυτη κυριαρχία των συντηρητικών και ακροδεξιών σχημάτων. 

Ο απολογισμός που κατατίθεται στο Γενικό Συμβούλιο της ΕΔΑ, τον Δε-
κέμβριο του 1956, για τις οργανωμένες δυνάμεις της νεολαίας φαίνεται ότι 
αντανακλά τα δεδομένα της εποχής συνυπολογίζοντας προφανώς, χωρίς να 
το δηλώνει, τις οργανωμένες δυνάμεις αλλά και τις επιρροές της ΕΠΟΝ. Ο 
Ν. Σολωμός αναφέρεται σε έναν αριθμό που υπερβαίνει τα 2.500 μέλη και 
κατανέμεται ως εξής: Αθήνα 1.500, Πειραιάς 200, και 1.000 σε 18 νομούς 
στους οποίους έχει συγκροτηθεί η Ν.ΕΔΑ.26 Αν και η γλώσσα των αριθμών 
είναι συχνά επισφαλής, ως οργανωμένη πολιτική δύναμη στη νεολαία η 
Ν.ΕΔΑ θα προσεγγίσει και θα υπερβεί κατ' ελάχιστο αυτούς τους αριθμούς, 
όταν η παράνομη ΕΠΟΝ θα αποτελέσει παρελθόν και τα οργανωμένα κινή-
ματα που ελέγχει πρακτικά θα γνωρίσουν μια πρώτη άνθηση την άνοιξη 
του 1963, τις παραμονές της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη. 

24. Τα στοιχεία προέρχονται από την «Ανακοίνωσιν του Γενικού Συμβουλίου της 
ΕΔΑ»,2.8.1956, Αρχείο ΕΔΑ, κ. 3.1, σ. 2. 

25. Από την εισήγηση του Ν. Σολωμού, Η  Αυγή, 5.8.1956, σ. 4. 
26. «Εκτός των οργανώσεων Αθήνας και Πειραιά με αντίστοιχα μέλη 1500 και 200 

υπάρχουν και 18 νομαρχιακές οργανώσεις με 1000 μέλη. Στις επαρχίες επιπλέον υπάρχουν 
σε 15 άλλους νομούς Υπεύθυνοι Νεολαίας χωρίς όμως ακόμη νάχει αποκατασταθεί ιδιαί-
τερη επαφή με την οργάνωση της νεολαίας». Βλ. τον «Απολογισμό δουλειάς της Νεολαίας 
ΕΔΑ από την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη ώς τον Νοέμβρη 1956». ό.π., κ. 268.11, σ. 1. 



Ωστόσο, ανεξάρτητα από τις αριθμητικές αποτιμήσεις και τις ανομολό-
γητες συνεκτιμήσεις, παραμένει γεγονός ότι η εμφάνιση αυτή της Ν.ΕΔΑ 
στο πολιτικό προσκήνιο συστοιχεί με τις αλλαγές στην ελληνική πολιτική 
σκηνή, την «πολιτική άνοιξη» του 1956 όπως την χαρακτήρισαν. Μια ση-
μαντική ωστόσο παράμετρος που πρέπει να συνεκτιμηθεί σχετίζεται με 
την κρίση της «αποσταλινοποίησης» που συνταράσσει το διεθνές κομμου-
νιστικό κίνημα και βρίσκει τις αντιστοιχίες της στο ΚΚΕ στο εξωτερικό όσο 
και στις δυνάμεις του στην Ελλάδα. Στο νέο πλαίσιο που διαγράφεται για 
την ΕΔΑ, το κόμμα-φορέα του προγράμματος της Εθνικής Δημοκρατικής 
Αλλαγής, η Ν.ΕΔΑ καλείται να πάρει τη σκυτάλη σε ένα ρόλο ισότιμο με 
εκείνον της παρανομίας. Με άλλα λόγια, η νομιμότητα ως πολιτική θέση 
και πράξη καλείται να καταστήσει, μέσω της Ν.ΕΔΑ, σαφή την παρουσία 
της και να επεκτείνει την πρόταση της ενότητας στους θύλακες όπου οι 
υπόγειες και αφανείς διασυνδέσεις με τους κομμουνιστικούς μηχανισμούς 
είχαν πιθανώς μεταφέρει στοιχεία από τις ενδοκομματικές διαμάχες. Οι 
δύο αυτοί θύλακες ήταν η παράνομη ΕΠΟΝ αλλά και οι νεολαίοι στο νησί 
του Αϊ-Στράτη. Εκεί, στις σκηνές με τους άλλους εξόριστους συνωστίζο-
νται κατοχικοί  επονίτες, που μετά την έκτιση της ποινής τους πήραν «φύλ-
λο πορείας» για το νησί, εκτοπισμένοι πρώην εδνίτες αλλά και πιο πρό-
σφατοι νεολαίοι εξόριστοι.27 

1.3.β. Η  παράνομη ΕΠΟΝ.  Το  τέλος  του μύθου 

Επισήμως, η παράνομη ΕΠΟΝ δεν καταθέτει τα σκήπτρα παρά μόνο το 
1958. Η απόφαση της 8ης Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, 
τον Ιανουάριο του 1958, για τη διάλυση των κομμουνιστικών παράνομων 
πυρήνων και οργανώσεων και την ενσωμάτωση των δυνάμεων τους στις 
αντίστοιχες οργανώσεις της ΕΔΑ μέτρησε περισσότερο από τις δηλώσεις 
της κυβέρνησης της EPE, από το 1957, ότι επιθυμούσε να θέσει οριστικό 
τέλος στην ύπαρξη των όποιων παράνομων σχημάτων. Έκλεινε έτσι ο κύ-
κλος ζωής της σημαντικότερης και μακροβιότερης πολιτικής οργάνωσης 
της ελληνικής νεολαίας. 

Μονόδρομος, που ακολουθήθηκε από τα χρόνια του εμφυλίου πολέμου 
-συχνά με υπερβάλλοντα ζήλο- η παρανομία έγινε τρόπος ζωής που εξα-
σφάλισε την επιβίωση και έφερε την οργάνωση στην απέναντι όχθη. Αν το 
κλιμάκιο υπό τους Σταύρο Κασιμάτη, Κώστα Φιλίνη, Φώφη Λαζάρου και 
Πέτρο Διβέρη έδωσε το στίγμα της οργάνωσης στην κρισιμότερη φάση, 

27. Βλ. τις συνεντεύξεις των Τ. Καράμπελα, Χρ. Μίσσιου, Στ. Στεφάνου και Γ. Χρι-
στοφιλόπουλου στο έκτο μέρος του παρόντος τόμου. 



στα χρόνια 1949-1951, η παράνομη ΕΠΟΝ, ως τμήμα του παράνομου κομ-
μουνιστικού μηχανισμού, προσανατολίστηκε σε τομείς που κρίθηκε ότι 
έπρεπε να διατηρηθεί ενεργός η σπίθα της κομμουνιστικής παρουσίας 
στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, οι επαφές με τους παράνομους Ν. Πλου-
μπίδη, Ν. Μπελογιάννη και Ν. Ακριτίδη, ο ρόλος στη διαμόρφωση της πο-
λιτικής πρότασης της Αριστεράς την επομένη του εμφυλίου, όπως και οι 
σχέσεις της με την ΕΔΝΕ αποτελούν πτυχές των δραστηριοτήτων της οι 
οποίες εκτείνονται, στη φάση αυτή, από την έκδοση των παράνομων εντύ-
πων της και προκηρύξεων, μέχρι τη συγκέντρωση υπογραφών για την 
«Έκκληση της Στοκχόλμης» και την ειρήνη ή την εκστρατεία για την ανα-
στολή της εκτέλεσης των 16 επονιτών του Πειραιά. 

Στις συρρικνωμένες από την εποχή του εμφυλίου πολέμου δυνάμεις της 
απαντά μια αυθόρμητη δραστηριοποίηση νέων και οι συνεχώς διευρυνόμε-
νες και πολυσχιδείς δραστηριότητές τους, οι οποίες δεν υπακούουν υπο-
χρεωτικά σε έναν λεπτομερώς καταστρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό. Μια 
νεότερη γενιά επονιτών ενεργοποιείται,28 η οποία αναλαμβάνει τη σκυτάλη 
της παράνομης οργάνωσης, αποκτά επαφή με το μηχανισμό του ΚΚΕ, τον 
Γιώργη Γούσια και αργότερα τον Κώστα Κολιγιάννη. Ο σχεδιασμός και η 
εκτέλεση προκλητικών -συχνά δυναμικών-ενεργειών στο κέντρο της Αθή-
νας, συνήθως η ρίψη προκηρύξεων ή η ανάρτηση πανό, αλλά και η παροχή 
υπηρεσιών στο παράνομο ΚΚΕ, όπως η εξασφάλιση της συνέχειας για την 
έκδοση, από το 1953, του απαγορευμένου Ριζοσπάστη,  εντάσσονται στο 
νέο πλαίσιο δράσης της.29 Ωστόσο, στον πυρήνα των ενδιαφερόντων τοπο-
θετείται η ανασυγκρότηση της οργάνωσης, η οποία αντλεί τις νέες δυνάμεις 
της από τους θύλακες που διατηρήθηκαν ενεργοί και κυρίως από τις πανε-
πιστημιακές σχολές. Εκεί, η επιλεκτική στρατολόγηση μελών αποκτά ση-
μαντικές διαστάσεις. Παρά την απόλυτη κυριαρχία που επέβαλαν οι ακρο-
δεξιές δυνάμεις στο Πανεπιστήμιο παίρνοντας, από το 1951, υπό τον έλεγ-
χο τους και μετονομάζοντας προσωρινά τη νεοσύστατη ΔΕΣΠΑ σε ΕΦΠΑ 
(Ένωσις Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών), το Κυπριακό στις διαφορετι-
κές φάσεις30 του και οι οικονομικές διεκδικήσεις των φοιτητών -ειδικά των 

28. Βλ. την κατάθεση της προσωπικής εμπειρίας του Κ. Σοφούλη, «Από την παρανο-
μία στη νομιμότητα», Δρόμοι της Νεολαίας  στη δεκαετία  του '60: Πολιτικές  δράσεις και 
πολιτισμικές  παρεμβάσεις,  Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Ανδρέας Λεντάκης', 
Αθήνα 2006, σ. 34-40. Βλ. επίσης Γ. Σαββίδης, «Πώς έδρασε η παράνομη ΕΠΟΝ», Η  Αυγή. 
20.2.1983. 

29. Συνέντευξη της υπογράφουσας με τον Θ. Μαλικιώση, στις 25 Απριλίου και 19 
Μαΐου  2008. Βλ. επίσης τις «αυτοβιογραφικές» συνεντεύξεις των Τ. Γεωργίου, Αρ. Μα-
νωλάκου και Γ. Χριστοφιλόπουλου στο έκτο μέρος του παρόντος τόμου. 

30. Για τα γεγονότα της 14ης Δεκεμβρίου 1953, βλ. Σπ. Λιναρδάτος, Από τον εμφύλιο 



επαρχιωτών- οι οποίοι διαβιώνουν στην πλειονότητα τους υπό δυσχερέ-
στατες συνθήκες,31 επιτρέπουν τις πρώτες προσεγγίσεις οι οποίες επιφυ-
λάσσουν, συχνά, σχέσεις σταθερότητας για τη συνέχεια. 

Η νέα καθοδήγηση, τα νέα πρόσωπα και η σχετική «αυτονομία» δρά-
σης, εξαιτίας του πολυπύρηνου -στην οργανωτική βάση- σχήματος που 
υποχρεωτικά επιβάλλει η παρανομία, συντελούν στην ανάκαμψη της 
ΕΠΟΝ, ειδικά του Σπουδαστικού Τμήματος της, το οποίο αποκτά σταδια-
κά μια νέα δυναμική στην επαφή του με τον φοιτητικό κόσμο. Χωρίς να 
αποκτήσει αριθμητική εμβέλεια και μαζικότητα, λειτουργώντας με το πυ-
ραμιδικό σύστημα των «τριάδων», η οργάνωση εκτείνει την επιρροή της 
στις περισσότερες σχολές των πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, 
αλλά και συντηρεί παράνομα δίκτυα στις συνοικίες της Αθήνας, στον Πει-
ραιά, στη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη. Μέσα στο κλίμα τρομοκρατίας που 
συντηρείται από τη διατήρηση των έκτακτων μέτρων, τις διώξεις της Αρι-
στεράς και την απειλή του «πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων», 
καταφέρνει να κρατήσει ζωντανή και να τονώσει την εμπιστοσύνη της νεο-
λαίας στα ιδανικά της Αριστεράς. Γνωστές προσωπικότητες από όλο το 
φάσμα του «μεταπολιτευτικού» πολιτικού τοπίου, πανεπιστημιακοί δά-
σκαλοι, δημοσιογράφοι, νομικοί, αρχιτέκτονες και γιατροί, επώνυμα στε-
λέχη της Νεολαίας της ΕΔΑ αλλά στη συνέχεια και της ΔΝΛ ήρθαν για πρώ-
τη φορά σε επαφή με την πολιτική με την ένταξή τους στις γραμμές της 
παράνομης ΕΠΟΝ. Πολλοί περισσότεροι «εγγράφηκαν» στις επιρροές της. 

Όταν το 1958, ο τελευταίος γραμματέας της Σπουδάζουσας Κώστας 
Βαρβάκης έπαιρνε το μήνυμα για την «αυτοδιάλυση της οργάνωσης», οι 
αντιδράσεις ήταν έντονες. Η αναζητούμενη ιδεολογική καθαρότητα, το αί-
σθημα της υπεροχής και η έπαρση που είχε δημιουργήσει η ένταξη στο 
ΚΚΕ —και όχι στο ασαφές και νόμιμο υποκατάστατο του, όπως θεωρήθηκε 
για μεγάλο διάστημα η ΕΔΑ και η Νεολαία της- τόνωσαν προσωρινά το 
«ψευδές» δίλημμα. Στο σημείο αυτό, στο «δυϊσμό» και στη διαφορετική 
ταυτότητα που καλλιέργησε, εντοπίζεται ίσως ένα «μελανό» σημείο στην 
αποτίμηση του ρόλου της μετεμφυλιοπολεμικής ΕΠΟΝ. Αν οι αντιστάσεις 
κάμφθηκαν σχετικά σύντομα, ήταν γιατί η κομματική πειθαρχία λειτούρ-
γησε αυτόματα ως αντανακλαστικό. Ωστόσο, για τους φοιτητές αυτή η 

στη Χούντα,  τ. Β', Παπαζήσης, Αθήνα [1978], σ. 255. Για τη νέα έξαρση στην περίοδο 
Μάρτιος-Μάιος 1956, στο ίδιο,  τ. Γ', Αθήνα [1979], σ. 119. 

31. Βλ. τη συνέντευξη του Ανδρ. Λεντάκη «Το παρακράτος γεννά την ΕΚΟΦ» στην 
εφ. Ελευθεροτυπία,  13.5.1976 και συγκεκριμένα το τμήμα της που αναδημοσιεύεται στο 
Χρ. Λάζος, Ελληνικό φοιτητικό  κίνημα,  1821-1973,  εκδόσεις  Γνώση, Αθήνα 1987, σ. 317-
318. 



διαδικασία ήταν ίσως πιο εύκολη από ό,τι για τους νέους οικοδόμους και 
γενικότερα για την εργαζόμενη νεολαία που είχε τις αντίστοιχες διασυνδέ-
σεις με παράνομους πυρήνες του ΚΚΕ. 3 2 Παρά το φόβο για τις πιθανές 
«παγίδες» της νομιμότητας, στους φοιτητές οι τόνοι έπεσαν σχετικά 
«ανέξοδα», γιατί ήδη από το 1956 είχαν δρομολογήσει κοινούς στόχους με 
την εκκολαπτόμενη Νεολαία της ΕΔΑ. Η έκκληση για ενότητα που η τελευ-
ταία απηύθυνε στις άλλες πολιτικές νεολαίες είχε προφανώς, μέσα από τις 
ανομολόγητες συναρθρώσεις, και εσωτερικούς αποδέκτες στο χώρο της 
συντηρούμενης από κεκτημένη, ίσως, ταχύτητα παρανομίας. Άλλωστε, 
όπως τονίζουν, σήμερα, στις μαρτυρίες τους33 στελέχη της παράνομης 
ΕΠΟΝ, όταν για πρώτη φορά διάβηκαν το κατώφλι των κομματικών γρα-
φείων στις παραμονές των εκλογών του Μαΐου του 1958, η αλλαγή του 
κλίματος ήταν πρόδηλη, ο «νέος αέρας που φύσηξε στη Ν .ΕΔΑ» ήταν για 
όλους καθοριστικός. 

1.3.γ. Επιστροφή  στη  διωκόμενη νομιμότητα 

Τα χρόνια που μεσολαβούν από το 1956 ως το τέλος της πρώτης μετεμφυ-
λιοπολεμικής δεκαετίας, η οποία κλείνει συμβολικά το 1961 με τις εκλογές, 
γνωστές από τα προσδιοριστικά της βίας και της νοθείας που τις ακολου-
θούν μέχρι σήμερα, είναι μια περίοδος που εύστοχα χαρακτηρίστηκε ως 
«άμπωτις και παλίρροια».34 

Η περίφημη «άνοιξη του 1956» δεν απέφερε μόνο τη θεσμική συγκρό-
τηση και την έξοδο από την πολιτική αφάνεια της Ν.ΕΔΑ. Απέφερε και την 
εδραίωση της επιρροής της Σπουδάζουσας της ΕΠΟΝ εντός των φοιτητι-
κών συλλόγων, που αναζητούν σταδιακά την καταστατική τους υπόσταση 
και έναν πρωτεύοντα ρόλο στις φοιτητικές κινητοποιήσεις που κορυφώνο-
νται εξαιτίας της επαναφοράς από την κυβέρνηση του ζητήματος των δι-
δάκτρων, όπως και της νέας φάσης του Κυπριακού που συμπυκνώθηκε 
στο σύνθημα «αυτοδιάθεσις και μόνο αυτοδιάθεσις». Το 1956 δύο μείζονα 
γεγονότα μεσολαβούν και ορίζουν τη νέα δυναμική του νεολαιίστικου κι-
νήματος. Τα γεγονότα αυτά φέρουν ανεξίτηλη τη σφραγίδα της παράνομης 
ΕΠΟΝ σε μια φάση πρώιμης νομιμοποίησης. Πρόκειται για την ίδρυση του 

32. Για την κατάσταση στα εργατικά και ιδιαίτερα στα οικοδομικά σωματεία βλ. την 
«αυτοβιογραφική» συνέντευξη του Μ. Κουτσούνη στο έκτο μέρος του παρόντος τόμου. 

33. Βλ. τη χαρακτηριστική «αυτοβιογραφική» συνέντευξη του Αρ. Μανωλάκου στο 
έκτο μέρος του παρόντος τόμου. 

34. Η έκφραση ανήκει στον Γ. Γιάνναρη, βλ. Φοιτητικά  κινήματα και ελληνική παιδεία, 
ό.π., σ. 182. 



ΣΕΦΣ (Σύλλογος Εργαζομένων Φοιτητών-Σπουδαστών) και για την έκδο-
ση της εφημερίδας Πανσπουδαστική,  τον Μάιο. Εκ των πραγμάτων, η δη-
μιουργία ενός μετωπικού συλλόγου και η απόφαση για την έκδοση νόμι-
μης εφημερίδας αποτελούν «δύο βήματα μπρος» στο δρόμο προς τη νομι-
μότητα, πριν η κομματική απόφαση για τη διάλυση των παράνομων οργα-
νώσεων οδηγήσει τους συντελεστές της ΕΠΟΝ «ένα βήμα πίσω» μέσα από 
τις αντιστάσεις που προκάλεσε. Ωστόσο το σημαντικό δεν έγκειται στην 
πατρότητα των εγχειρημάτων αλλά κυρίως στις διαδρομές που χαράχτη-
καν στα επόμενα χρόνια. 

Με πρώτο πρόεδρο τον Απόστολο Κακλαμάνη και εννεαμελές διοικη-
τικό συμβούλιο, ο ΣΕΦΣ αποτέλεσε τον πρώτο νεολαιίστικο σύλλογο που 
αποκτά επίσημη καταστατική υπόσταση μετά τον εμφύλιο και έφερε στο 
προσκήνιο τα ζητήματα των εργαζόμενων, σε μεγάλο ποσοστό εκείνη την 
εποχή, φοιτητών. Διαρθρωμένος σε τρία τμήματα, συνδικαλιστικό, οικονο-
μικό και εκπολιτιστικό, οργάνωσε τις ειδικές διεκδικήσεις της σπουδάζου-
σας εργαζόμενης νεολαίας,35 τις κατηύθυνε και τις εξέφρασε σταθερά για 
τα επόμενα χρόνια, προπομπός όλων των επιτροπών της εργαζόμενης νεο-
λαίας αλλά και του ΣΕΜΜΕ (Σύλλογος Εργαζομένων Μαθητών Μέσης 
Εκπαίδευσης), που τον ακολούθησαν στη δεκαετία του 1960. 

Αντίστοιχα, η Πανσπουδαστική  καθιερώθηκε στις συνειδήσεις των φοι-
τητών , αλλά και γενικότερα της νεολαίας, ως ένας χώρος επαφών, προβλη-
ματισμού και διαλόγου που κυριολεκτικά άνθησε μετά το 1961,36 Παρά τα 
προβλήματα που αντιμετώπισε και την κρίση η οποία συνοδεύτηκε από 
την προσωρινή διακοπή της έκδοσής της, τον Ιούνιο του 1964, λόγω των 
διαφωνιών της συντακτικής της ομάδας με την πολιτική ηγεσία της ΕΔΑ 
και κατ' επέκταση της Ν.ΕΔΑ, η εφημερίδα που συνέδεσε την πρώτη εμφά-
νιση της με τον Άγγελο Αρώνη και τον Βασίλη Μαντέλη εξέφρασε σταθερά 

35. Μεγάλο τμήμα του κατασχεμένου από τις υπηρεσίες της Ασφάλειας αρχείου του 
ΣΕΦΣ, της περιόδου 1956-1967, φυλάσσεται στα ΑΣΚΙ ως αυτόνομη αρχειακή ενότητα 
στο πλαίσιο της σειράς τεκμηρίων για την εργαζόμενη νεολαία, Αρχείο ΕΔΑ, κ. 300 και 
301. Το τοπίο στο χώρο των εργαζόμενων νέων στη δεκαετία του 1960 συμπληρώνεται 
επίσης από το αρχείο του Συλλόγου Εργαζομένων Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης 
(ΣΕΜΜΕ), κ. 305-310 καθώς και από τεκμήρια της Συντονιστικής Επιτροπής Εργαζομέ-
νων Νέων Ελλάδος (ΣΕΕΝΕ), κ. 304, της νεολαίας του ΔΣΚ, κ. 347, και διαφόρων άλλων 
επιτροπών και συλλόγων της νεολαίας, κ. 302 και 303. 

36. Ιδιαίτερη συμβολή στην ιστορία του σημαντικότατου και σχετικά μακρόβιου αυ-
τού εντύπου (1956-1967) αποτελεί η ψηφιακή του αναπαραγωγή, το 2007, από τον Γ. Χα-
τζόπουλο σε DVD που συμπληρώνεται με στοιχεία για τους συντελεστές και συνεργάτες 
του. Για την Πανσπουδαστική  βλ. επίσης τα πρακτικά της ημερίδας που διοργάνωσε η 
ΕΜΙΑΝ και τα οποία  πρόκειται σύντομα να δημοσιευθούν. 



τις ευρύτερες  αναζητήσεις της αριστερής νεολαίας, πριν περιέλθει, στη 
δεύτερη φάση της, από τον Ιανουάριο του 1966 μέχρι τη δικτατορία, στον 
πολιτικό έλεγχο της ΔΝΛ. 

Σε κάθε περίπτωση, οι αλλαγές στο πολιτικό κλίμα επηρέασαν θετικά 
γενικότερα τις πολιτικές νεολαίες όπως και τις δύο συνιστώσες της νεο-
λαίας της Αριστεράς. Αν η EPEN (Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις Νέων) κά-
νει την εμφάνιση της στη φάση αυτή, δίπλα στη νεόδμητη EPE του Κ. Κα-
ραμανλή, η ΠΕΝ (Προοδευτική Ένωσις Νέων) του Κόμματος των Προοδευ-
τικών του Σπύρου Μαρκεζίνη, η Αγροτική Νεολαία του κόμματος του Αλ. 
Μπαλτατζή, η Νεολαία της ΕΠΕΚ, η Δημοκρατική Νεολαία Ε.Α. και η Πα-
νελλήνιος Φιλελεύθερα Νεολαία του Κόμματος των Φιλελευθέρων δρα-
στηριοποιούνται πολιτικά. Μετά τα γεγονότα στην Κωνσταντινούπολη, 
τον Σεπτέμβριο του 1955, τα αυθόρμητα κοινά διαβήματα που εντοπίζο-
νται κυρίως στην περιφέρεια βρίσκουν τις ευνοϊκές προεκτάσεις τους στην 
κεντρική πολιτική σκηνή της Αθήνας. Οι κρίσιμες φάσεις του Κυπριακού, 
οι εκτελέσεις των Καραολή και Δημητρίου αλλά και οι νεκροί και τραυμα-
τίες στο «τραγικό» συλλαλητήριο της 9ης Μαΐου 1956 στην Αθήνα,37 που 
προηγείται κατά μία ημέρα της εκτέλεσης, στη συνέχεια η ηρωική θυσία 
του Γρηγόρη Αυξεντίου, δημιουργούν τις προϋποθέσεις, σε συνδυασμό με 
τα φοιτητικά αιτήματα, για ένα διάλογο μεταξύ των πολιτικών νεολαιών, 
από το 1956 ως τις αρχές του 1958, που έχει τις απολήξεις του στις ενιαίες 
κινητοποιήσεις και σε μια πληθώρα κοινών πολιτικών διακηρύξεων.38 

«Παράδειγμα ενότητας»39 χαρακτηρίζει  το Γενικό Συμβούλιο της ΕΔΑ 
την κοινή δράση των οργανώσεων της νεολαίας η οποία οδηγεί σε μια πο-
λιτική σύγκλιση των αριστερών, κεντρώων και προοδευτικών δυνάμεων, 

37. Στην απόφαση των Βρετανών για την εκτέλεση των Καραολή και Δημητρίου απά-
ντησε στις 24.4.1956 ένα πρώτο συλλαλητήριο στην Αθήνα το οποίο ακολούθησε ένα πολυ-
πληθέστερο στις 9 Μαΐου.  Την ημέρα εκείνη, σε συμπλοκές νεαρών διαδηλωτών με την 
αστυνομία στους δρόμους της πρωτεύουσας σκοτώνονται οι Ευάγγελος Γεροντής, 28 χρό-
νων, Ιωάννης Κωνσταντόπουλος, 21 χρόνων και Φραγκίσκος Νικολάου, 23 χρόνων. Λίγες 
ημέρες αργότερα υποκύπτει και ο αστυφύλακας Κ. Γιαννακούρης που είχε επίσης τραυμα-
τισθεί στη διάρκεια των επεισοδίων. Η χρήση όπλων με πραγματικά πυρά από την αστυνο-
μία είχε ως απολογισμό, πέραν των νεκρών, και τον τραυματισμό τουλάχιστον 200 ατόμων. 

38. Βλ. για παράδειγμα την έντυπη διακήρυξη που υπογράφεται από την ΠΕΝ, την 
Ν.ΕΔΑ, τη Νεολαία της Δημοκρατικής Ενώσεως, την Νεολαία ΕΠΕΚ, την Νεολαία της Νέ-
ας Αγροτικής Κινήσεως και την Πανελλήνιο Φιλελευθέρα Νεολαία: «Τα νειάτα της Ελλά-
δος δεν συνθηκολογούν. Αγωνίζονται και απαιτούν την αυτοδιάθεση της Κύπρου », Αθήνα 
1958,4 σ. Βλ. επίσης τη σειρά των κοινών διακηρύξεων και ψηφισμάτων των πολιτικών νε-
ολαιών αλλά και φοιτητικών συλλόγων στο Αρχείο ΕΔΑ, κ. 289. 

39. Βλ. την κεντρική εισήγηση στη Β' Σύνοδο του Γενικού Συμβουλίου της ΕΔΑ, 12 
Οκτωβρίου 1957, Αρχείο ΕΔΑ, κ. 11.1, σ.9-10. 



καθώς, όπως τονίζεται, «τα προβλήματα είναι καθολικά, αγκαλιάζουν 
όλους τους νέους, ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση».40 Στον 
φοιτητικό κόσμο, η σύγκλιση εκφράζεται, το 1957, με την ενεργοποίηση 
της ΔΕΣΠΑ και της ΕΦΕΠΘ (Επιμορφωτική Φοιτητική Ένωσις Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης), με την επίσημη ίδρυση όλων των φοιτητικών συλλό-
γων, οι οποίοι θα αποκτήσουν οριστικά καταστατική υπόσταση από τις 
αρχές του 1960, και με την οργάνωση, τον Νοέμβριο του 1957, του Α' Παν-
σπουδαστικού Συνεδρίου. Ο διάλογος για τη δημιουργία της ΕΦΕΕ (Εθνι-
κή Φοιτητική Ένωσις Ελλάδος) αποκτά για πρώτη φορά περιεχόμενο, ενώ 
την ίδια εποχή, το ανερχόμενο φοιτητικό κίνημα αποκτά μια παράλληλη 
αλλά διαφορετικού τύπου οργανωτική διάρθρωση και εκπροσώπηση. Με-
τά την αφύπνιση των «εθνοτοπικών σπουδαστικών συλλόγων» -όσων 
προϋπήρχαν- και με τη συγκρότηση νέων, αντιπροσωπευτικών των γεω-
γραφικών διαμερισμάτων της χώρας, καινούριοι χώροι επαφών και ζυμώ-
σεων ενεργοποιούνται με κριτήριο τον τόπο καταγωγής των φοιτητών. Η 
ΟΤΣΣΕ (Ομοσπονδία Τοπικών Σπουδαστικών Συλλόγων Ελλάδος) καθί-
σταται το αντιπροσωπευτικό δευτεροβάθμιο όργανο, ένας κοινός φορέας 
που αναλαμβάνει την εκπροσώπηση των τοπικών συλλόγων και το συντο-
νισμό των πολιτιστικών, κυρίως, αλλά και πολιτικών δραστηριοτήτων 
τους.41 

«Ο φοιτητικός συνδικαλισμός, πιεζόμενος από τα πράγματα, αναγκά-
στηκε να αναπτύξει μια μαχητική δράση για την υπεράσπιση κεκτημένων 
δικαιωμάτων του» σχολίαζε η εισήγηση για τη νεολαία που παρουσιάστη-
κε στο Α' Πανελλαδικό Συνέδριο της ΕΔΑ, στα τέλη Νοεμβρίου του 1959, 
και συνέχιζε: «Η πάλη αυτή 'ήταν άμυνα'. Μέσα σε τρία χρόνια η άμυνα 
έγινε επίθεση. [...] Τώρα αναπτύσσει αγώνες όχι μόνο για τα κεκτημένα 
αλλά και για κείνα που δεν υπάρχουν (π.χ. το φοιτητικό εισιτήριο)».42 Οι 
παρατηρήσεις ήταν εύστοχες. Η αμυντική στάση είχε, όντως, από το 1956, 
μετατραπεί σε επίθεση. Ωστόσο η κατάσταση από τα μέσα του 1958 και 
για την επόμενη τριετία δεν ευθυγραμμίστηκε σε όλα τα επίπεδα με τις 
ενυπάρχουσες δυναμικές. 

Η παλίρροια έφερε την ά μ π ω τ η . Η εκλογική επιτυχία της ΕΔΑ, τον 

40. Εισήγηση στην Α' Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των στελεχών της Ν.ΕΔΑ, 26-
27.10.1957. Αρχείο Ν.ΕΔΑ, κ. 269.21, σ. 1. 

41. Για τα ζητήματα αυτά βλ. Γ. Γιάνναρης, Φοιτητικά  κινήματα και ελληνική παιδεία, 
ό.π., σ. 183-195. 

42. «Η νεολαία στον αγώνα για την αλλαγή», εισήγηση στο Α' Πανελλαδικό  Συνέδριο 
της ΕΔΑ - Εισηγήσεις,  Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, Αθήνα 1960, σ. 156. Για το ρόλο των 
εθνοτοπικών συλλόγων βλ. επίσης  τη συνέντευξη του Γ. Ροδολάκη στο αφιέρωμα του Π. 
Μακρή «Η γενιά του 114», Ελευθεροτυπία,  18.3.1982. 



Μάιο του 1958, η αναγόρευση της  σε αξιωματική αντιπολίτευση, τοποθε-
τούνται στην απαρχή ενός νέου διωκτικού κύματος που πλήττει σοβαρά το 
κόμμα αλλά και τη Ν.ΕΔΑ, η οποία είχε κατά κόρον δραστηριοποιηθεί στην 
προεκλογική εκστρατεία. Στις 22 Ιουλίου 1958, η σύλληψη και εκτόπιση 
στον Αϊ-Στράτη του προέδρου-γραμματέα της οργάνωσης, Ν. Σολωμού, 
υποδηλώνει την αποφασιστικότητα των μηχανισμών καταστολής και τον 
προσανατολισμό τους στα προβλήματα «αξιωματική αντιπολίτευση» και 
«Νεολαία».43 Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται από τον Ηλία Ηλιού, κοι-
νοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΕΔΑ, στη Βουλή στις 2 Δεκεμβρίου, πρόκει-
ται για το μεγαλύτερο διωκτικό κύμα που εξαπολύεται εναντίον της Αρι-
στεράς στη μετεμφυλιοπολεμική περίοδο και αποτιμάται, για το δεύτερο 
εξάμηνο του 1958, σε 190 εκτοπίσεις.44 Αν και ο ακριβής αριθμός που αφο-
ρά τους νεολαίους δεν διευκρινίζεται, παραμένει γεγονός ότι η αριστερή 
νεολαία βρίσκεται για τέταρτη φορά στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών 
μετά την εκτόπιση των στελεχών που οδήγησε στη διάλυση της ΕΔΝΕ το 
φθινόπωρο του 1952, τους 45 «Μαγιάτες» -όπως έγιναν γνωστοί οι νέοι 
που συνελήφθησαν κυρίως στον Πειραιά αλλά και στην Αθήνα, την Πρωτο-
μαγιά του 1953- αλλά και τις εκτοπίσεις των 16 επονιτών στα τέλη Μαΐου 
1954, τις ημέρες της επίσημης επίσκεψης του στρατάρχη Τίτο στην Αθήνα. 

Διοικητική πράξη, η εκτόπιση εφαρμόστηκε και στη νεολαία ως προϊόν 
μιας ιδιότυπης τρομοκρατικής παιδαγωγικής που εμπεριείχε τα στοιχεία 
του εκφοβισμού και του παραδειγματισμού. Ο εγκλεισμός και η στέρηση 
της ελευθερίας που προέβλεπε ο θεσμός δεν υιοθετήθηκε ως μέτρο απένα-
ντι σε αξιόποινες πράξεις. Στράφηκε πρωτίστως εναντίον των αριστερών 
πολιτών και των νέων εν γένει, προωθώντας, ως ιδιότυπη ομηρία, μια απο-
τρεπτική λογική που τιμωρεί τον οιονεί αντίπαλο για τις προθέσεις του. 
Προϊόν της αντίστοιχης τρομοκρατικής παιδαγωγικής, οι στρατιωτικές μο-
νάδες στον Κολινδρό Πιερίας και στην Εράτυρα Κοζάνης αντικαθιστούν 
διαδοχικά το στρατόπεδο κληρωτών της Μακρονήσου, το οποίο κλείνει 
οριστικά τον Σεπτέμβριο του 1958.45 Ο περίφημος «ατομικός φάκελος» 
που διατηρούσε η Ασφάλεια λειτούργησε και στην περίπτωση αυτή, σε 

43. Βλ. την «Απόφαση του ΚΣ της Ν.ΕΔΑ για το ζήτημα της μετεκλογικής τρομοκρα-
τίας και τις διαμαρτυρίες για το νέο διωκτικό κύμα» στο Αρχείο Ν.ΕΔΑ, κ. 268.12,268.75-
83 και 289.105. Το κοινό υπομνημάτων προοδευτικών νεολαιών για τη σύλληψη του Ν. Σο-
λωμού στο 289.209 και η διεθνής διαμαρτυρία στο 272.14. 

44. «Η κυβέρνησις καταλύει την δημοκρατία. Κατηγγέλθη από την ΕΔΑ χθες στην 
Βουλή», Η Αυγή, 3.12.1958. 

45. Για τις διώξεις των κληρωτών στα στρατόπεδα Κολινδρού και Εράτυρας βλ. τις 
καταγγελίες των συγγενών και τις ερωτήσεις και επερωτήσεις μελών της κοινοβουλευτι-
κής ομάδας της ΕΔΑ στο Αρχείο ΕΔΑ, κ. 24.1. 



μια δίκη προθέσεων, ως κριτήριο για την κατάταξη των στρατευσίμων στα 
περίφημα «τάγματα των ανεπιθυμήτων», δηλαδή στην απομόνωση και σε 
σκληρές συνθήκες εγκλεισμού που αποβλέπουν αφενός στην αποδόμηση 
της προσωπικότητας των κληρωτών και αφετέρου στον εκφοβισμό και πα-
ραδειγματισμό των νεοτέρων. 

Στα παρεπόμενα της αυταρχικής διακυβέρνησης που «αντιδρά στις νέ-
ες απειλές», πρόσθετα μέτρα εγγράφονται, τα οποία αφορούν εν γένει το 
νεολαιίστικο και φοιτητικό κίνημα. Η συγκρότηση του ειδικού «Σπουδα-
στικού Τμήματος» στην υποδιεύθυνση της Γενικής Ασφαλείας, το 1958, 
αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη εποπτεία των ανώτατων εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων.46 Αντίστοιχα, η δημιουργία και η έξαρση των νεοφασι-
στικών οργανώσεων47 που σημειώνεται την ίδια εποχή μπορούν να χαρα-
κτηριστούν ως η άλλη όψη του ιδίου νομίσματος. Το παρακράτος επιστρα-
τεύεται, για μία ακόμη φορά, σε μια προσπάθεια να απαντήσει σε όσα ο 
συντηρητικός χώρος και η δεξιά θεωρούν προκλήσεις των καιρών. Στην 
αιχμή του δόρατος, η ΕΚΟΦ αναλαμβάνει δράση στις πανεπιστημιακές και 
ανώτατες σχολές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μετά τη λήξη του Β' 
Πανσπουδαστικού Συνεδρίου τον Απρίλιο του 1959.48 Με την υποστήριξη 
του κρατικού μηχανισμού και διά της τρομοκρατίας αναγορεύεται σε ση-
μαντική συνιστώσα του φοιτητικού κινήματος, στο οποίο θα κυριαρχήσει 
για μεγάλο διάστημα και θα επιχειρήσει να το διασπάσει. Το Γ' Πανσπου-
δαστικό Συνέδριο που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη, τον Δεκέμβριο του 
1960, αποτελεί δείγμα της παρέμβασης της, καθώς χαρακτηρίστηκε από 
τους ίδιους τους φοιτητές ως «παρασυναγωγή της ΕΚΟΦ, που είχε σκοπό 
την φασιστικοποίηση των σπουδαστικών οργανώσεων, την αναδιοργάνω-
ση και υποδούλωση τους στην Κυβέρνηση μέσω εγκαθέτων, την εισαγωγή 
απαράδεκτων μεθόδων δράσεως στο φοιτητικό κίνημα».49 

46. Το «Σπουδαστικό Τμήμα» διατηρήθηκε ενεργό μέχρι την επιβολή της δικτατορίας 
παρά τις συνεχείς και συχνά έντονες διαμαρτυρίες των φοιτητών. Βλ. για παράδειγμα το 
«Ψήφισμα εγκριθέν κατά την πανσπουδαστικήν συγκέντρωσιν της Δ.Ε.Σ.Π.Α διά την 
αποκατάστασιν των Ακαδημαϊκών Ελευθεριών» στις 6.4.1962, Αρχείο ΕΔΑ, τεκμήρια του 
φοιτητικού κινήματος, κ. 291.89. 

47. Η δημόσια καταγγελία και αναλυτικά στοιχεία για τη δράση τους στο Ανδρέας 
Λεντάκης, Οι νεοφασιστικές  οργανώσεις στη νεολαία,  πρόλογος Μίκη Θεοδωράκη, Έκδο-
ση Δ.Κ.Ν. «Γρηγόρης Λαμπράκης», Αθήνα 1963. 

48. Για την ίδρυση της ΕΚΟΦ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, τις δραστηριότητές 
της και τις διασυνδέσεις της με τους κρατικούς και παρακρατικούς μηχανισμούς, βλ. Γ. 
Γιάνναρης, Φοιτητικά  κινήματα και ελληνική παιδεία,  ό.π., σ. 198-199 και 207-209. Επί-
σης,Χρ. Λάζος, Ελληνικό φοιτητικό  κίνημα,  1821-1973,  ό.π. , σ. 324-327. 

49. Βλ. δακτ. κείμενο χωρίς τίτλο για τους στόχους του Δ' Πανσπουδαστικού Συνεδρίου 



Οι εντάσεις και οι αντιθέσεις στις πανεπιστημιακές και ανώτατες σχο-
λές οδηγούν εμμέσως σε μια ευρύτερη κρίση του φοιτητικού κινήματος. 
Αντίστοιχα, η κατάσταση στις τεχνικές σχολές δεν είναι καλύτερη, παρότι 
αποτελούν τη δεύτερη σε δυναμισμό εστία  όπου εμφανίστηκαν  ο ι νεανικές 
συλλογικότητες. Σε 50 ιδιωτικές σχολές σε όλη την Ελλάδα -από τις οποί-
ες οι 15 ήταν συγκεντρωμένες στον Πειραιά-φοιτούν 10.000 περίπου μα-
θητές που αντιμετωπίζουν,  εκτός  από τα υψηλά δίδακτρα και τα εξέτα-
στρα, την κρατική αδιαφορία. Εργαζόμενοι στην πλειονότητά τους, κά-
ποιοι από αυτούς συνδεδεμένοι με τους νέους του ΔΣΚ, «στοιβάζονται σε 
μια αίθουσα 120 άτομα». Διεκδικούν 7ωρη εργασία, μειωμένο μαθητικό 
εισιτήριο, αξιοπρεπή μεροκάματα και άδειες.50 Αν και η Ν.ΕΔΑ ενσωμα-
τώνει από νωρίς τα αιτήματα τους, η οργάνωση ενός ισχυρού κινήματος σε 
δύο μέτωπα ,51 στους σπουδαστές των τεχνικών σχολών και στους μαθητές 
των νυχτερινών γυμνασίων, συνδέεται κυρίως με την απόφαση της κυβέρ-
νησης Καραμανλή για διαρθρωτικές αλλαγές στην τεχνική εκπαίδευση στα 
τέλη του 1962. Παρά το καθεστώς τρομοκρατίας που ενισχύει τις αδράνει-
ες και εμποδίζει τους ενυπάρχοντες αριστερούς πυρήνες να αναπτυχθούν, 
ήδη το φθινόπωρο του 1961, η προσθήκη έβδομου έτους σπουδών στα 
εσπερινά γυμνάσια οδηγεί στις πρώτες κινητοποιήσεις, ενώ, τον Νοέμβριο 
του 1962, η έκδοση της εφημερίδας Μαθητική 52 εξασφαλίζει πλέον σταθε-
ρό βήμα έκφρασης των εργαζόμενων μαθητών. 

Την πλέον δυσχερή  εικόνα για τη νεολαία δίνει ωστόσο, ακόμα, η ελλη-
νική επαρχία. Στο κλίμα του τρόμου και της βίας προστίθεται η φοβία που 
δημιουργεί ο κλειστός ορίζοντας των σχέσεων και το πιεστικό περιβάλλον 
που λειτουργεί ως συμπληρωματικός μηχανισμός ελέγχου. Η εικόνα αυτή 
είναι η τελευταία που θα αντιστραφεί. 

ου. Στο κείμενο εμπεριέχεται σύντομη αναδρομή στα πανσπουδαστικά συνέδρια που 
προηγήθηκαν. Αρχείο ΕΔΑ, τεκμήρια του φοιτητικού κινήματος, κ. 290.25, σ. 1. 

50. Τα στοιχεία παρατίθενται στην κεντρική εισήγηση για τη νεολαία με τίτλο «Η νεο-
λαία στον αγώνα για την αλλαγή » που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Α' Συνεδρίου της 
ΕΔΑ, βλ. Το  Α' Πανελλαδικό  Συνέδριο  της ΕΔΑ - Εισηγήσεις,  ό.π., σ. 153-154. 

51. Για τους νέους του ΔΣΚ και γενικότερα τους εργαζόμενους μαθητές και σπουδαστές, 
βλ. τις «αυτοβιογραφικές» συνεντεύξεις των Μπ. Κοβάνη, Γ. Πετρόπουλου, Χρ. Ρεκλείτη στο 
έκτο μέρος του παρόντος τόμου. Για τις δραστηριότητες του Τμήματος Νέων του ΔΣΚ, βλ. 
Αρχείο ΕΔΑ, τεκμήρια της εργαζόμενης νεολαίας, κ. 273.1-8. Αντίστοιχα για τις δραστηριότη-
τες των εργαζόμενων μαθητών και σπουδαστών και ιδίως του ΣΕΜΜΕ, κ. 302-307. 

52. Σειρά τεκμηρίων για τη σύνταξη και την ύλη της εφ. Μαθητική,  δεκαπενθήμερο όρ-
γανο των εργαζομένων  μαθητών διασώζονται στο κατασχεμένο από την Ασφάλεια αρχείο 
του ΣΕΜΜΕ, βλ. Αρχείο ΕΔΑ, κ. 307. Στα ΑΣΚΙ φυλάσσονται, επίσης, πολλά φύλλα της 
εφημερίδας, της οποίας διευθυντής χρημάτισε ο Δ. Παπαδάτος, αν και πλήρης σειρά της 
δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί. 



Στην τρομοκρατία που εξαπέλυσε η κυβέρνηση Καραμανλή από το 
1958, η ΕΔΑ απαντούσε με καταγγελίες από τις σελίδες της Αυγής και τα 
κοινοβουλευτικά έδρανα, ενώ το Α' Συνέδριο του κόμματος, στα τέλη του 
1959, αποτιμούσε την κατάσταση και ενέκρινε τα πρόσθετα «μέτρα» που 
λαμβάνονταν για τη Ν.ΕΔΑ. Η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος κλή-
θηκε να «θωρακίσει» θεωρητικά τη Νεολαία, επιφορτίζοντας τρεις πρώην 
επονίτες βουλευτές με ιδιαίτερα καθήκοντα. Ο Θανάσης Κακογιάννης, 
βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, αναλάμβανε την προεδρία της Ν.ΕΔΑ. Μαζί 
με τον εδνίτη Βασίλη Μπρακατσούλια, βουλευτή Καρδίτσας, και τον Χαρί-
λαο Μπούσιο, βουλευτή Πιερίας, συμμετείχαν στο νέο Κεντρικό Συμβού-
λιο της Ν.ΕΔΑ και στο Γραφείο του.5 3 Η προστατευτική «ασπίδα» απένα-
ντι σε όσα συμπαρέσυρε η άμπωτη διατηρήθηκε πρακτικά μέχρι τη λήξη 
της κοινοβουλευτικής περιόδου. 

Τον Οκτώβριο του 1961, οι κοινοβουλευτικές εκλογές θεωρήθηκαν 
εκείνη τη χρονική στιγμή ως η κορύφωση της κυβερνητικής αυθαιρεσίας. 
Ωστόσο, παρά τις εκτιμήσεις της εποχής, 19 μήνες αργότερα, τον Μάιο του 
1963, ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής φέρεται ότι αναρωτιόταν 
μαζί με την ελληνική κοινωνία και τη νεολαία της για τα ανύπαρκτα όρια 
της αυθαιρεσίας των κρατικών και παρακρατικών μηχανισμών που η κυ-
βέρνηση του επιστράτευσε και νομιμοποίησε. Ήταν οι ημέρες της δολοφο-
νίας του συνεργαζόμενου με την ΕΔΑ βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. 

53. Αν και μια ονομαστική κατάσταση όσων συμμετείχαν στα ηγετικά κλιμάκια της 
Ν.ΕΔΑ αυτής της περιόδου δεν έχει εντοπιστεί στο αρχείο της, οι μαρτυρίες συγκλίνουν σε 
κάποια πρόσωπα τα οποία πλαισίωσαν τους 3 βουλευτές και εξασφάλισαν επίσημα τη 
λειτουργία της οργάνωσης από τα τέλη του 1959 μετά τη μετακίνηση κάποιων από τη σει-
ρά του 1956 στο κόμμα: Σπ. Ανδρεάδης, Κ. Βαρβάκης, Γρ. Γιάνναρος, Γ. Γιωτόπουλος, 
Ζήσης Θέος, Γ. Κατηφόρης, Βύρ. Κουρουνιώτης, Αντρέας Λεντάκης, Θ. Μαλικιώσης που 
πήρε τη σκυτάλη του γραμματέα της οργάνωσης από τον Ν. Σολωμό, Αρ. Μανωλάκος, 
Άγγ. Μπενακόπουλος, Ευτ. Μπιτσάκης, Ν. Μπλέτας, Δ. Μπουλούκος, Γ. Πατρινός, Ίρις 
Σκυλάκου, Ηλ. Στάβερης, Τ. Τρίκκας. 

Οι απολύσεις από τις φυλακές και η σταδιακή επιστροφή των παλιών επονιτών και εδ-
νιτών από τον Αϊ-Στράτη με το καθεστώς του αδειούχου ή του «μετεκτοπισμένου» 
εμπλουτίζει με νέα πρόσωπα την ηγεσία της οργάνωσης, όπως του Θ. Κοκλάνη, Τ. Μπενά, 
Χρ. Μίσσιου, Μιχ. Σεπετίδη, Στ. Στεφάνου, Γ. Χριστοφιλόπουλου. Από το 1961 και ενό-
ψει των προπαρασκευαστικών διεργασιών στη Νεολαία για το Β' Συνέδριο της ΕΔΑ, ο πυ-
ρήνας των στελεχών διευρύνεται και παραμένει σταθερός, πρακτικά, μέχρι τη δημιουργία 
της ΔΝΛ. Οκτώ μάλιστα εν ενεργεία στελέχη της Ν.ΕΔΑ εκλέγονται στο πλαίσιο του συνε-
δρίου μέλη, τακτικά ή αναπληρωματικά, της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΔΑ: Γ. Κατηφό-
ρης, Θ. Κοκλάνης, Θ. Μαλικιώσης, Αρ. Μανωλάκος, Ευδοξία Μουτσίου, Τ. Μπενάς, Ηλ. 
Στάβερης, Στ. Στεφάνου. Εξ αυτών, ο γραμματέας της Ν.ΕΔΑ, Τ. Μπενάς, εκλέγεται και 
στο ανώτερο όργανο της ΕΔΑ, στην Εκτελεστική Επιτροπή της. 



2. Η Ν.ΕΔΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΔΚΝΓΛ: 
ΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

«Πυκνός χρόνος της ιστορίας» η πενταετία 1962-1967 κλείνει μέσα της 
σημαντικότατες στιγμές για την ιστορία και την ιστοριογραφία των νεο-
λαιίστικων κινημάτων στην ελληνική και στη διεθνή τους διάσταση. Ου-
σιαστικά πρόκειται για μια συγκυρία στο πλαίσιο της οποίας η νεολαία 
μετατρέπεται σε «αυτόνομο πολιτικό υποκείμενο» και διεκδικεί πρωτα-
γωνιστικό και ιδιαίτερο ρόλο στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. 
Απαλλαγμένη από την εμπειρία του πολέμου, η πρώτη αμιγώς μεταπολε-
μική γενιά προσπαθεί να ξορκίσει τις συνέπειες και τις μνήμες του. Ορθώ-
νει σε όλο τον κόσμο ένα ισχυρό κίνημα διαμαρτυρίας και αμφισβήτησης 
απέναντι σε όσα εκφράζουν την «καθεστηκυία τάξη πραγμάτων» και τους 
εκπροσώπους της και καλλιεργεί έναν πολυσήμαντο λόγο με αντιπολεμι-
κό, αντιαποικιοκρατικό και πολιτικό περιεχόμενο, το οποίο θα ορίσει τις 
συντεταγμένες του από τη μια πλευρά στην αντίδραση στον πόλεμο του 
Βιετνάμ και από την άλλη στον «γαλλικό Μάη». 

Στην ελληνική της διάσταση, η έκρηξη του νεολαιίστικου κινήματος δεν 
προσδιορίζεται μόνον από το μέγεθος της συμμετοχής, ούτε εγκλωβίζεται 
στην αναπαραγωγή του διεθνούς πλαισίου. Φαινόμενο «αυτοφυές», εγ-
γράφεται στις νέες κοινωνικές και πολιτικές πραγματικότητες της ελληνι-
κής κοινωνίας, συναντά τις διεθνείς του προεκτάσεις και σηματοδοτείται 
από υπερβάσεις που του προσδίδουν νέα ποιοτικά στοιχεία και αυτοτελή 
χαρακτηριστικά.  Πρωταγωνιστές στην υπόθεση αυτή ήταν και πάλι οι φοι-
τητές , που απάντησαν στην τρομοκρατία της ΕΚΟΦ, αλλά και η εργαζόμενη 
νεολαία του ΔΣΚ και του ΣΕΦΣ και οι νυχτερινοί μαθητές με τα δικά τους 
αιτήματα. Μέσα από τις νέες παραμέτρους που αναδύονται, οι πολιτικές 
νεολαίες, ειδικά αυτές της Αριστεράς, κλήθηκαν να κρατήσουν τη θέση του 
εμψυχωτή και απέκτησαν μια δυναμική που τις ώθησε στην υπέρβαση των 
προδιαγεγραμμένων. Αντίστοιχα, μέσα από τις αμφισβητήσεις, υποχρεώ-
θηκαν να συγχρονισθούν με την εποχή, να αποκτήσουν στόχους επικεντρω-
μένους στα νεολαιίστικα αιτήματα, να αναπτύξουν αυτόνομο λόγο και 
προσανατολισμό. Από τα τέλη του 1963, η Ν.ΕΔΑ των νέων κινημάτων ήταν 
ώριμη να μετεξελιχθεί στον νέο φορέα της αριστερής νεολαίας. 

2.1. Η  νεολαία  στο προσκήνιο τη δεκαετία  του '60 
Αν η δημιουργία της Ενώσεως Κέντρου υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου, τις 
παραμονές της εκλογικής αναμέτρησης του 1961, όπως και η νίκη της πα-
ράταξης, στις κοινοβουλευτικές εκλογές του 1963 και του 1964, αποτελούν 



κομβικά σημεία για την ελληνική πολιτική ζωή και ειδικότερα για την πο-
ρεία της Αριστεράς, οι εξελίξεις στο χώρο της νεολαίας επικαθορίστηκαν 
από αυτές τις πραγματικότητες αλλά και ακολούθησαν, τουλάχιστον μέ-
χρι ένα σημείο, αυτόνομες τροχιές. 

Για τη νεολαία, ο διπλός «ανένδοτος» αγώνας, εναντίον της «επαρά-
του» Δεξιάς και της αυταρχικής κυβέρνησης Καραμανλή αλλά και ενα-
ντίον της Αριστεράς, που κηρύσσει ο Γ. Παπανδρέου τον Μάρτιο του 1962, 
παραμένει γράμμα κενό περιεχομένου πρακτικά ως προς τη μία του διά-
σταση , τουλάχιστον μέχρι την εξαγγελία του Γεωργίου Παπανδρέου, στις 
13 Δεκεμβρίου 1964, για τις προετοιμαζόμενες αλλαγές στη Νεολαία του 
Κέντρου και τη δημιουργία της ΕΔΗΝ (Ελληνική Δημοκρατική Νεολαία) 
τον Μάιο της επόμενης χρονιάς. Η ΟΝΕΚ (Οργάνωσις Νέων της Ενώσεως 
Κέντρου) είχε κάνει, βεβαίως, την εμφάνιση της, ως Νεολαία του Κέντρου, 
την επομένη της συγκρότησης της παράταξης επηρεάζοντας το τοπίο των 
πολιτικών νεολαιών. Ωστόσο, ο «ανένδοτος» της νεολαίας παραμένει κοι-
νός και μονόπλευρος καθώς στοχεύει αποκλειστικά το «αντιδημοκρατικό 
στρατόπεδο». Έτσι, παρά τα όποια εσωτερικά προβλήματα εντοπίζουμε, 
υποκινούμενα συχνά από τους κομματικούς ανταγωνισμούς,54 στις σχέ-
σεις των δύο πολιτικών νεολαιών, της Ν.ΕΔΑ και της ΟΝΕΚ, οι βίοι τους 
καθίστανται παράλληλοι για μεγάλο διάστημα. Δίπλα τους η ΠΕΝ κράτη-
σε, μέχρι το τέλος της θητείας της, σταθερά το ρόλο του συνοδοιπόρου. Η 
αφανής παρουσία στις γραμμές της νεολαίων της ΕΔΑ -γνωστών ως «υπο-
βρυχίων»- 55 διευκολύνει τις συγκλίσεις θέσεων και απόψεων με τις αντί-
στοιχες της Ν.ΕΔΑ όσον αφορά τουλάχιστον το μαζικό νεολαιίστικο κίνη-
μα. Άλλωστε, παρά τις συνδικαλιστικές τακτικές, η Αριστερά για τον κό-
σμο της νεολαίας αποτελεί ακόμα την κυρίαρχη δύναμη του «δημοκρατι-
κού στρατοπέδου», ενός στρατοπέδου που συγκροτείται και συσπειρώνε-
ται, εκ των πραγμάτων, γύρω από το αίτημα της «ενότητας». 

54. Η συγκρότηση του ΣΥΔΝΕ (Σύνδεσμος Δημοκρατικής Νεολαίας Ελλάδος) -μια 
πρωτοβουλία του Γ. Παπανδρέου με έντονο αντικομμουνιστικό χαρακτήρα-συνάντησε, 
την άνοιξη του 1962, τις αντιστάσεις της ΟΝΕΚ, που εξακολουθεί παρ' όλα αυτά να διαδη-
λώνει από κοινού με τη Ν.ΕΔΑ: «Ενότητα, ενότητα. Κάτω ο Καραμανλής!» Βλ. Η  Αυγή, 
6.3.1962. Στα προσκόμματα που θέτουν οι κομματικοί ανταγωνισμοί αναφέρεται αναλυ-
τικά στη συνέντευξη του στην υπογράφουσα και ο Θ. Μαλικιώσης, στις 25 Απριλίου 2008, 
εξιστορώντας το χρονικό της κοινής συγκέντρωσης των δύο πολιτικών νεολαιών σε κεντρι-
κό θέατρο της Αθήνας, στις 5 Μαρτίου 1962. 

55. Στην πολιτική ορολογία της εποχής αναφέρονται με το χαρακτηρισμό «υποβρύ-
χια» τα στελέχη εκείνα που, αν και ανήκουν σε κάποια οργάνωση, μεταπηδούν σε κάποια 
άλλη με την εντολή να επηρεάσουν τη διαμόρφωση των πολιτικών της θέσεων. Τα παρα-
δείγματα από τέτοιου τύπου μετακινήσεις που κατέληξαν συχνά σε πραγματικές πολιτι-
κές μεταγραφές είναι για εκείνα τα χρόνια αρκετά. 



Οι πρώτες ακτίνες ανάκαμψης είχαν ήδη φανεί στον ορίζοντα πριν από 
τις ανακατατάξεις στην πολιτική ζωή. Διαφαίνονται ως αλλαγές στην πε-
ριρρέουσα ατμόσφαιρα που θα δώσει το στίγμα της νέας εποχής. Η έκδοση 
μιας τετρασέλιδης εφημερίδας από την ΕΕΔΥΕ (Ελληνική Επιτροπή διά την 
Διεθνή Ύφεσιν και την Ειρήνην), το 1958, με τον τίτλο Δρόμοι της  Ειρήνης56 

άνοιγε τον Φεβρουάριο του 1960 το δρόμο για την έκδοση του ομώνυμου 
περιοδικού, που θα συνέδεε την πορεία του με το αίτημα του αφοπλισμού 
και της ειρήνης. Την ίδια εποχή, παρά την «εκοφίτικη λαίλαπα»,57 δρομο-
λογούνται περιοδικές εκδόσεις κυρίως των διαφόρων φοιτητικών και επι-
μορφωτικών συλλόγων58 με δημοκρατικό προσανατολισμό και περιεχόμε-
νο, ενώ η διεύρυνση της εκδοτικής ομάδας της εφημερίδας Πανσπουδαστι-
κή και η αλλαγή των γραφείων της, το 1961, μετατρέπουν το περιοδικό σε 
τόπο ζύμωσης και συνεύρεσης των αριστερών φοιτητών.59 Δίπλα στους τό-
πους καθημερινής συνάντησης στα πανεπιστήμια, στις ανώτατες και ανώ-
τερες σχολές, νέοι και διαφορετικού τύπου χώροι μπαίνουν στη ζωή της νε-
ολαίας. Αν στη Θεσσαλονίκη το «καφέ Ντορέ» εγκαινιάζεται ως το μετα-
μεσονύκτιο στέκι60 των δημοκρατικών νέων με όλες τις παρακολουθήσεις 
που οι επαφές συνεπάγονταν, στην Αθήνα αρχίζουν οι λαϊκές συναυλίες, 

56. Για την ΕΕΔΥΕ, τις δραστηριότητες και εκστρατείες της, το Τμήμα Νέων της, κα-
θώς και για τις επαφές της με το διεθνές κίνημα για την ειρήνη, πλούσια στοιχεία συνάγο-
νται από τη σειρά των τεκμηρίων που υπάρχουν στο Αρχείο ΕΔΑ, κ. 256.1 - κ. 267. Στα 
ΑΣΚΙ, έχει επίσης αποκατασταθεί σειρά του περιοδικού Δρόμοι της Ειρήνης, το οποίο, αν 
και αποτελεί ένα από τα σημαντικά έντυπα της  εποχής, δεν έχει ακόμα αποτελέσει αντι-
κείμενο ιδιαίτερης επεξεργασίας. 

57. Βλ. τα ενδιαφέροντα τεκμήρια της ΕΚΟΦ που δημοσιεύονται στο πλαίσιο του 
αφιερώματος του Π. Μακρή «Η γενιά του 114 », Ελευθεροτυπία,  15.3.1982. 

58. Αν και ο πλήρης κατάλογος αυτών των εκδόσεων δεν είναι εύκολο να οριστικοποι-
ηθεί, βλ. κάποια χαρακτηριστικά όπως Το  Αύριο, μηνιαίο περιοδικό που εκδίδεται από 
αριστερούς και άλλους νέους στον Πειραιά, αρ. φ. 1, Δεκέμβριος 1959, Το  Φώς, μηνιαία 
έκδοση του Μορφωτικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ελευσίνας, αρ. φ. 1, Φεβρουάριος 
1960, Πρωτοπορία,  περιοδικαί εκδόσεις του Συλλόγου Φοιτητών Νέας Ιωνίας και Ηρα-
κλείου Αττικής, αρ. φ. 1, φθινόπωρο 1962. Χωρίς να αποτελεί  προνομιακό χώρο μόνο των 
προοδευτικών δυνάμεων, το εκδοτικό τοπίο συμπληρώνεται με εκδόσεις που πρόσκεινται 
στη Δεξιά και συχνά στην ΕΚΟΦ, όπως Ηχώ  των Σπουδαστών  ή 21ος Αιών. 

59. Βλ. τη συνέντευξη του Γ. Καλεώδη στο αφιέρωμα του Π. Μακρή «Η γενιά του 
ili» , Ελευθεροτυπία,  20.3.1982 αλλά και τις μάλλον αιρετικές απόψεις του Στ. Ράμφου, 
«Η γενιά του 114 και του 15%», Αντί,  τχ.  209,9 Ιουνίου 1989, σ. 28-30. Για την τελευταία 
φάση του περιοδικού βλ. επίσης την «αυτοβιογραφική» συνέντευξη του Δ. Γιάννου στο 
έκτο  μέρος του παρόντος τόμου. 

60. Βλ. την προσωπική κατάθεση του Β. Νέτα,«Ανένδοτος,'Καφέ Ντορέ' και 1-1-4», 
εφ. Ελευθεροτυπία,  9.3.1982. Για το φοιτητικό κίνημα στη Θεσσαλονίκη βλ. επίσης Γ. 

Γιάνναρης, Φοιτητικά  κινήματα και ελληνική παιδεία,  ό.π., σ. 200-201. 



που καταλήγουν συχνά σε πετροπόλεμο της νεολαίας με την αστυνομία, και 
ανοίγουν τις πόρτες τους οι πρώτες μπουάτ. Το τοπίο από τις αρχές του 
1960 συμπλήρωνε η μουσική. Επιστρέφοντας από το Παρίσι στην Αθήνα με 
τον Επιτάφιο  του Γιάννη Ρίτσου στις αποσκευές του, ο Μίκης Θεοδωράκης 
καθιερώνεται αυτόματα ως ο συνθέτης της νεολαίας και της Αριστεράς. 
Μια «μαχόμενη» κουλτούρα με προτάσεις για την τέχνη, τα γράμματα και 
τον πολιτισμό διαμορφώνεται μαζί και παράλληλα με τις οικονομικές διεκ-
δικήσεις και τα πολιτικά αιτήματα της νεολαίας. 

Συμπιεσμένα, από τα προηγούμενα χρόνια, αιτήματα του φοιτητικού 
κόσμου βρίσκουν μια πρώτη εκτόνωση μέσα από τις κινητοποιήσεις, τις 
απεργίες πείνας και τις καταλήψεις των σχολών, στα τέλη του 1961 και το 
1962. Τα αιτήματα είναι σαφή και δεν είναι μόνον πολιτικά. Αν οι καταγ-
γελίες για τις εκλογικές διαδικασίες του 1961 συναντούν τις συνεχείς δια-
μαρτυρίες για τις τακτικές της ΕΚΟΦ και τις διασυνδέσεις της με το 
Υπουργείο Παιδείας και το στρατό, η επαγγελματική εξασφάλιση και τα 
άμεσα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στα δύο πανεπιστη-
μιακά ιδρύματα της χώρας, στο ΕΜΠ και στις άλλες ανώτατες σχολές συν-
θέτουν τον καμβά των κινητοποιήσεων. Διεκδικούν την ολοκλήρωση της 
μεταφοράς των μαθημάτων, την άμεση κατοχύρωση και τον επαναπροσ-
διορισμό των ατελειών, τη βελτίωση του συσσιτίου, τη μείωση των διδά-
κτρων και των εισιτηρίων, τη θέσπιση υποτροφιών, τη δημιουργία φοιτητι-
κού οίκου και κατασκηνώσεων. Καταγγέλλονται τα αναχρονιστικά προ-
γράμματα σπουδών, τα κακά συγγράμματα, η έλλειψη επιστημονικού 
προσωπικού και οι κενές έδρες, η απουσία εργαστηρίων και εποπτικών 
μέσων, τα κτιριακά προβλήματα και η ανεπάρκεια αιθουσών. Οι εξωτερι-
κές παρεμβάσεις στις σχολές, η παραβίαση του πανεπιστημιακού ασύλου 
και η γενικότερη κατάσταση στην εκπαίδευση σε συνδυασμό με τα πολιτι-
κά δρώμενα προσθέτουν νέες παραμέτρους στη φοιτητική αντιπαράθεση. 
Στον αναβρασμό που επικρατεί, το πολιτικό θερμόμετρο θα καταγράψει 
το 1962 ως έναν εξαιρετικά «θερμό» χρόνο στη διάρκεια του οποίου  η νε-
ολαία -πρωτίστως η σπουδάζουσα- έμπαινε στο πολιτικό προσκήνιο με 
καθαρές προτάσεις και συγκεκριμένο περιεχόμενο .61 

Δύο συνθήματα, το «1-1-4» και το «15% στην παιδεία», που γεννήθη-
καν και καθιερώθηκαν το 1962, καθώς και η ίδρυση του «Συνδέσμου Νέων 
διά τον Πυρηνικόν Αφοπλισμόν "Bertrand Russell"» σηματοδοτούν τις αλ-
λαγές και λειτουργούν ως αφετηρία στους νέους δρόμους που ανοίγονταν 
για τη νεολαία. 

61. Ένα αναλυτικό ημερολόγιο των φοιτητικών κινητοποιήσεων στο Γ. Γιάνναρης, 
Φοιτητικά  κινήματα και ελληνική παιδεία,  ό.π., σ. 212-219. 



Η επίκληση του ακροτελεύτιου άρθρου του Ελληνικού Συντάγματος, 
του 114, συνδέθηκε με τον αγώνα για τη δημοκρατία, με έναν «ανένδοτο» 
που ανήκει αποκλειστικά στη νεολαία και τον οποίο υιοθέτησε η Αριστε-
ρά. Κατάπληκτη η αθηναϊκή κοινωνία αντίκρισε, το πρωί της 2ας Απριλί-
ου , τον τριψήφιο αριθμό στους τοίχους των σπιτιών της, στους οποίους δεν 
είχαν γραφεί συνθήματα από τον καιρό της γερμανικής Κατοχής και της 
Απελευθέρωσης. Η αστυνομία θεώρησε ότι επρόκειτο για κάποια καινού-
ρια μυστική οργάνωση και η ηγεσία της ΕΔΑ έμεινε, για ένα διάστημα, 
αμήχανα επιφυλακτική απέναντι στη χρήση ενός άρθρου του Συντάγματος 
του 1952. Το σύνθημα, την πατρότητα του οποίου διεκδικεί μια ομάδα 
φοιτητών, μελών της Ν.ΕΔΑ,62 ακολούθησε διαφορετική διαδρομή από 
εκείνη της κίνησης ΔΑΣ (Δημοκρατική Αντίσταση Σπουδαστών) στην 
οποία ανήκαν οι βασικοί εμπνευστές του. Αν και η ΔΑΣ το ενσωμάτωσε 
αμέσως στον τίτλο της,63 το σύνθημα την υπερέβη. Έγινε σύμβολο στους 
φοιτητικούς πολιτικούς αγώνες που ακολούθησαν και καταξιώθηκε ως θε-
σμικό πρόταγμα στις ημέρες των «Ιουλιανών». 

Αντίστοιχα, ο αγώνας για το «15% προίκα στην παιδεία και όχι στη 
Σοφία», όπως ήταν το πλήρες σύνθημα, πυροδοτήθηκε από μια κραυγα-
λέα αντίφαση. Η κυβερνητική απόφαση για την προικοδότηση της πριγκί-
πισσας Σοφίας με 9.000.000 δρχ., τον Μάιο του 1962, από χρήματα του 
δημοσίου και η μείωση του προβλεπόμενου στον κρατικό προϋπολογισμό 
ποσού για την παιδεία οδήγησε στις φοιτητικές καταγγελίες με ένα σύν-
θημα που «έδειχνε λιγότερο πολιτικό από το 1-1-4»,64 ενώ ταυτόχρονα 
αναδείκνυε «μια άλλη δημοσιονομική αντίληψη και, προφανώς, μια άλλη 
επενδυτική πολιτική : με κέντρο τον άνθρωπο, τον πνευματικό εξοπλισμό 
του, την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του, την εύρυνση των οριζόντων 
του».6 5 Αν η Ένωση Κέντρου, αρχικά, τήρησε σιωπή για το ζήτημα αυτό, 

62. Βλ. τη μαρτυρία του Ν. Καραμανλή με τίτλο «Πρόσωπα και αναμνήσεις από το κί-
νημα του IH», Δρόμοι της Νεολαίας  στη δεκαετία  του '60, ό.π., σ. 138-142, όπως και την 
κατάθεση ενός ακόμη πρωταγωνιστή, του Θ. Πάγκαλου, στην «αυτοβιογραφική» συνε-
ντευξή του στο έκτο μέρος του παρόντος τόμου. Για την προϊστορία του συνθήματος βλ. 
επίσης Γ. Γιάνναρης, Φοιτητικά  κινήματα και ελληνική παιδεία,  ό.π., σ. 210-211. 

63. Σημαντικές πληροφορίες για τη δραστηριότητα της «ΔΑΣ-114» παρέχονται στο 
αρχείο της οργάνωσης το οποίο έχει κατατεθεί στα ΑΣΚΙ και εμπεριέχεται στο αρχείο Ντ. 
Κουσίδου - Στ. Σταυρόπουλου, κ. 3. 

64. Από την παρέμβαση του Γ. Γιανουλόπουλου στη σειρά του Π. Μακρή «Η γενιά 
του 114» στην εφ. Ελευθεροτυπία,  7.4.1982. Βλ. επίσης τη συνέντευξη του Ανδρ. Λεντάκη 
στην εφ. Ελευθεροτυπία,  13.5.1976 αλλά και ένα από τα χαρακτηριστικά πρωτοσέλιδα 
της εφ. Η  Αυγή, «Με  το σύνθημα Προίκα στην παιδεία οι φοιτητές ξεχύνονται στους δρό-
μους», 6.12.1962. 

65. Στ. Στεφάνου, «Η νεολαία το 1963: 40 χρόνια τώρα...». Το  δελτίο  της ΕΜΙΑΝ,  τχ. 



μεταθέτοντας την επίλυση του στην άνοδό της στην εξουσία, η Αριστερά 
το επανέφερε στο πρόγραμμα για την «αναγέννηση στην Παιδεία» και του 
έδωσε τον ακριβή προσανατολισμό ,6 6 Η συγκέντρωση υπογραφών υπό την 
αιγίδα της ΔΕΣΠΑ, που ξεπέρασαν το 1.000.000 στις αρχές Φεβρουαρίου 
του 1963, και τα «πούλμαν της Παιδείας» που «όργωσαν» την ελληνική 
επαρχία στο μεσοδιάστημα δεν έφεραν μόνο τους νεολαίους-επιβάτες 
τους πιο κοντά μεταξύ τους.67 Συνέδεσαν το πολιτικό αίτημα των φοιτη-
τών για την εκπαίδευση με το μαζικό κίνημα και την κοινωνία. 

Τέλος, από τον Μάρτιο του 1962, η ίδρυση του Συνδέσμου «Bertrand 
Russell» -από το όνομα του νομπελίστα βρετανού φιλοσόφου- μετέθεσε 
την υπόθεση της ειρήνης από «ακαδημαϊκή υπόθεση» υπό τη διαχείριση 
της ΕΕΔΥΕ σε μαζική εκστρατεία για τον πυρηνικό αφοπλισμό και την «ει-
ρηνική συνύπαρξη», τη συνέδεσε με τα αντίστοιχα κινήματα ιδιαίτερα της 
Δυτικής Ευρώπης και την επανέφερε στο επίκεντρο των αιτημάτων της νε-
ολαίας. Ο ετήσιος εορτασμός της επετείου του ολοκαυτώματος στη Χιρο-
σίμα και κυρίως οι «μαραθώνιες πορείες ειρήνης» που εγκαινιάζονται από 
το 1963 δημιούργησαν μια νέα μετωπική δυναμική για την Αριστερά.68 Πε-
ζοπόρος της ειρήνης, ο βαλκανιονίκης γιατρός Γρ. Λαμπράκης πραγματο-
ποίησε πρακτικά μόνος -λόγω των αστυνομικών απαγορεύσεων- την 
πρώτη πορεία, βαδίζοντας από τον Τύμβο του Μαραθώνα προς την Αθήνα, 
στις 21 Απριλίου του 1963. Με τη δολοφονία του από παρακρατικούς στη 
Θεσσαλονίκη, ένα μήνα αργότερα, γίνεται το σύμβολο του νεολαιίστικου 
κινήματος. Προσωποποίησε την αντίσταση απέναντι στον αυταρχισμό και 
την τρομοκρατία, τη φωνή για ειρήνη απέναντι στη βία και την καταστολή 

1, Φεβρουάριος 2005, σ. 8. 
66. Το αίτημα του 15% είχε ήδη τεθεί από τον εκλογικό συνδυασμό του ΠΑΜΕ στην 

προεκλογική εκστρατεία του 1961 ως εξής: «Να αυξηθή το κονδύλι για την παιδεία από 
6.8% που είναι σήμερα στα 15%». Βλ. τα σχετικά προεκλογικά πολύπτυχα του ΠΑΜΕ για 
τους φοιτητές και τους νέους επιστήμονες, ΕΜΙΑΝ, Συλλογή Στ. Στεφάνου και Αλ. Γρί-
μπα. Στις 7.12.1962, ο πρόεδρος της ΕΔΑ, Γ. Πασαλίδης, δήλωνε : «Η πάλη των φοιτητών 
- μαθητών για τη σωτηρία και την αναγέννηση της Παιδείας χαράσει τις διαστάσεις ενός 
αληθινά Εθνικού Κινήματος». Στη συνέχεια, η EE του κόμματος στη συνεδρίαση της στις 
31.12 της ίδιας χρονιάς αποφάσιζε ότι «το αίτημα [του 15%] είναι πραγματοποιήσιμο» 
και ότι αποτελεί υπόθεση του κόμματος, πανεθνική, και όχι μόνο των φοιτητών. Βλ. 
Αρχείο ΕΔΑ, κ.18. 

67. Βλ. την «αυτοβιογραφική» συνέντευξη του Μ. Μανωλάκου στο έκτο μέρος του 
παρόντος τόμου. 

68. Μια πλουσιότατη σειρά τεκμηρίων για τον Σύνδεσμο «Bertrand Russell» και κυ-
ρίως για τις 4 μαραθώνιες πορείες ειρήνης (1963,1964,1965, 1966), καθώς και για εκείνη 
που αναβλήθηκε το 1967, φυλάσσεται στα ΑΣΚΙ σε δύο αρχειακές συλλογές : στο Αρχείο 
ΕΔΑ, κ. 263, και στο Αρχείο Ντ. Κουσίδου - Στ. Σταυρόπουλου, κ. 5. 



και δάνεισε το όνομά του αρχικά σε μια κίνηση νέων και αργότερα στη μ α -
ζικότερη , μετά την ΕΠΟΝ, ελληνική πολιτική νεολαία. 

2.2. Η  Ν.ΕΔΑ  των κινημάτων: Αγκυλώσεις  και προσαρμογές 
Τρεις διαφορετικές εικόνες απαντούν στο ερώτημα για το πώς μια διωκό-
μενη, αλλά και υπό κομματική κηδεμονία, πολιτική νεολαία διαχειρίστηκε 
την έκρηξη του νεολαιίστικου κινήματος και διευθέτησε τα εσωτερικά ζη-
τήματά της. 

Η πρώτη εικόνα προέρχεται από το Α' Συνέδριο της ΕΔΑ και αφορά τη 
Ν.ΕΔΑ, στα τέλη του 1959. Σε χειρόγραφο προσχέδιο έκθεσης του Β. 
Μπρακατσούλια, με τίτλο «Γενικά χαρακτηριστικά της κατάστασης της 
Νεολαίας της ΕΔΑ», καταγράφονται οι δυνάμεις της Νεολαίας και οι εσω-
τερικές της δυναμικές : 

«1. Υπάρχει ένας σκελετός οργάνωσης διακλαδισμένος σ' όλες σχεδόν 
τις συνοικίες των πόλεων Αθήνας και Πειραιά. Τα μέλη που πήραν μέρος 
στις προσυνεδριακές συνελεύσεις της Αθήνας ήταν 630 και στον Πειραιά 
120. Στις πόλεις της υπαίθρου οι οργανώσεις ήταν ακόμα πιο αδύνατες σε 
σημείο που δεν έχουν ακόμα διαμορφωθεί σε οργανώσεις με δική τους νε-
ολαιίστικη οντότητα και συγκρότηση. Εξαίρεση αποτελούν οι οργανώσεις 
Θεσσαλονίκης, Αγρινίου, Βόλου, Καβάλλας, Ελευσίνας κλπ. 

2. Ξεχωριστή θέση έχουν οι φοιτητικές οργανώσεις της Αθήνας που εί-
ναι οργανώσεις γερές, έμπειρες και με ένα υποδειγματικά ορθό προσανα-
τολισμό και από πλευράς περιεχομένου και από πλευράς πρακτικών τρό-
πων και μεθόδων δράσης. Επηρεάζουν αποφασιστικά 3 εκ των 6 πανεπι-
στημιακών σχολών και από τις μη πανεπιστημιακές το σύλλογο του Πολυ-
τεχνείου και [το σύλλογο] της Γεωπονικής. 

3. Υπάρχει ένα σύνολο νέων στελεχών ικανών να κρατήσουν και να 
αναπτύξουν τη δουλειά αν βοηθηθούν και σωστά προσανατολιστούν στο 
περιεχόμενο και στους τρόπους της νεολαιίστικης δουλειάς».69 

Η απόκλιση των οργανωμένων δυνάμεων στον άξονα κέντρο-περιφέ-
ρεια, η ιδιαίτερη θέση και δυναμική της Σπουδάζουσας και ο ικανός αριθ-
μός ενός στελεχικού δυναμικού στις οργανώσεις αποτυπώνονται ευκρινώς 
στην έκθεση, παράλληλα με την έμμεση επισήμανση για την ανάγκη ενός 
«σωστού προσανατολισμού» από το κόμμα, μιας καθοδήγησης «στο  πε-
ριεχόμενο και στον τρόπο της νεολαιίστικης δουλειάς». 

Παρά τις αποφάσεις του Α' Συνεδρίου για επικέντρωση στα ζητήματα 

69. Β. Μπρακατσούλιας, «Γενικά χαρακτηριστικά της κατάστασης της Νεολαίας της 
ΕΔΑ», Αρχείο Ν.ΕΔΑ, κ. 269.25, σ. 1. 



της νεολαίας και τη «στροφή στη μαζική δουλειά των νέων», οι αναμενόμε-
νες ουσιαστικές αλλαγές δεν φαίνεται να καταγράφονται τρία χρόνια αρ-
γότερα. Το πιστοποιεί η δεύτερη εικόνα, η οποία προέρχεται και πάλι από 
την παρουσία της Ν.ΕΔΑ, στα τέλη του 1962, στο ανώτερο κομματικό «σώ-
μα» της ΕΔΑ και συγκεκριμένα στο Β' Συνέδριο της. Πενήντα δύο νέοι -43 
τακτικοί και 9 αναπληρωματικοί-καλούνται να εκπροσωπήσουν τη Ν.ΕΔΑ 
σε ένα σύνολο 354 συνέδρων.70 Ο αριθμός, πρακτικά ισοδύναμος με εκείνον 
του Α' Συνεδρίου (49 αντιπρόσωποι στους 355 συνέδρους), συμπληρώνεται 
από τη σχετικά διευρυμένη παρουσία ομιλητών, εκπροσώπων της νεολαίας, 
«η ορμητική είσοδος» της οποίας «στο στίβο της πάλης» χαιρετίζεται ήδη 
από τη Διοικούσα Επιτροπή του κόμματος στις προσυνεδριακές θέσεις της. 
Όπως τονίζεται στην ομιλία του Στ. Στεφάνου «το Συνέδριο [πραγματο-
ποιείται] με τον αχό των μεγάλων νεολαιίστικων διαδηλώσεων της άνοιξης 
στη μνήμη του και ζώντας την ατμόσφαιρα των αγωνιστικών κινητοποιήσε-
ων των φοιτητών, των νυχτερινών μαθητών και των σπουδαστών των τεχνι-
κών σχολών για την αναγέννηση της Παιδείας, τις μαζικές απεργίες που 
τείνουν ν' αγκαλιάσουν όλη τη χώρα και που γίνονται κάτω από την καθο-
δήγηση της οργάνωσης της Νεολαίας της ΕΔΑ».71 

Τους διθυράμβους και τους επαίνους ακολουθούν τα προβλήματα. 
«Δεν είμαι σε θέση να μεταφέρω τον χαιρετισμό των νέων», έλεγε ο Θόδω-
ρος Καζέλης, αντιπρόσωπος της Ν.ΕΔΑ Σερρών, «διότι παρ' όλες τις προ-
σπάθειές μας, δεν μπορέσαμε να αναπτύξουμε οργανωτική δραστηριότη-
τα, όσο έπρεπε, όσο ήταν δυνατόν και όσο μπορούσαμε. Εκτός από το κλί-
μα τρόμου, βίας και φοβίας, έλειψε και ο υποκειμενικός παράγοντας».7 2 

Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στη Μακεδονία και στις «επιτηρούμε-
νες ζώνες», όπου όντως είναι μεγαλύτερο. Οι αποστάσεις κέντρου και πε-
ριφέρειας, όπως και μεταξύ αστικών κέντρων και αγροτικών περιοχών, 
εξακολουθούν να ταλανίζουν τη Ν.ΕΔΑ μαζί με μια σειρά από εσωτερικά 
ζητήματα, τα οποία συνοψίζονται στη σύσκεψη των συνέδρων αντιπροσώ-
πων της Νεολαίας που οργανώνεται στο πλαίσιο του Συνεδρίου : 

«Η οργάνωση της νεολαίας και η δράση της δεν βρίσκονται στο ύψος 
των αγωνιστικών διαθέσεων της νεολαίας, δεν βρίσκονται στο ύψος της 

70. Βλ. το χφ. σημείωμα του Τ. Μπενάγια τη σύνθεση της αντιπροσωπείας της Ν.ΕΔΑ 
Αρχείο Ν.ΕΔΑ, κ. 269.32. Τα αριθμητικά δεδομένα προέρχονται από τις πληροφορίες για 
τη «σύνθεση» των δύο συνεδρίων που παρατίθενται στα Το  Α Πανελλαδικό  Συνέδριο  της 
ΕΔΑ, 28/1  έως 2/12/1959,  ΕΔΑ, Αθήνα, 1960, σ. 3 και Το  Ε Πανελλαδικό  Συνέδριο  της ΕΔΑ, 
8-15 Δεκεμβρίου  1962, ΕΔΑ, 1963, σ. 7. 

71. Ομιλία του Στ. Στεφάνου στο Β' Συνέδριο της ΕΔΑ, 15-18.12.1962. Αρχείο ΕΔΑ, κ. 
7.3, σ. 9. 

72. Από την ομιλία του Θ. Καζέλη, Αρχείο ΕΔΑ, κ. 7.7, σ. 1. 



οξύτητας των προβλημάτων της. [...] Η οργάνωση της Ν.ΕΔΑ καθυστερεί 
σοβαρά από του να μπορέσει να εκπληρώσει τη βασική αποστολή της. Την 
ανάπτυξη και καθοδήγηση των αγώνων της νεολαίας, την αποφασιστική 
συμπαράσταση της σ' αυτούς τους αγώνες. [...] λείπει απ' τη δουλειά της 
[...] το νεολαιίστικο χρώμα και περιεχόμενο. Λείπουν οι ειδικές μορφές 
που συγκινούν και κινητοποιούν ευκολώτερα τη νεολαία [...] Δεν μπόρεσε 
να αποβάλει ακόμα το στενό χαρακτήρα της. Να δρα αυτοτελώς και πρω-
τόβουλα σαν οργάνωση που κινείται σ' ένα ιδιαίτερο χώρο με ιδιαίτερα 
προβλήματα. Περιορίζεται βασικά, παρ' ότι τελευταία τείνει να ξεπεραστεί, 
στο ρόλο επιτροπών, τμημάτων, δίπλα στις άλλες οργανώσεις της ΕΔΑ».73 

Ο «στενός» χαρακτήρας της οργάνωσης, η έλλειψη αυτοτέλειας και 
πρωτοβουλιών, ο ρόλος της σε σχέση με την ΕΔΑ και τις κομματικές οργα-
νώσεις, όσα επισημαίνονται, διαιωνίζονται πρακτικά από την εμφάνιση 
της Ν .ΕΔΑ, το 1956, και δεν συνδέονται αποκλειστικά με το πολιτικό κλίμα 
της εποχής. Εγγραφόμενα ως εσωτερικά προβλήματα της οργάνωσης, 
ακουμπούν τις σχέσεις της με το κόμμα της ΕΔΑ και συνιστούν, εντέλει, 
πτυχές του ευρύτερου ζητήματος των σχέσεων εντός της Αριστεράς. Με 
άλλα λόγια, αν τα προβλήματα και η «καθυστέρηση» στην οργανωτική 
συγκρότηση οφείλονται εν πολλοίς σε εξωγενείς παράγοντες, οι άλλες ελ-
λείψεις που υπογραμμίζονται, με ιδιαίτερη έμφαση στα τέλη του 1962, 
αποτελούν προεκτάσεις ενδογενών αντιφάσεων που μεταφέρονται και στη 
Ν.ΕΔΑ, καθώς αφορούν συστήματα νοοτροπιών και αντιλήψεων που χαρα-
κτήρισαν τους όρους του πολιτικού σχεδιασμού αλλά και τις ιεραρχήσεις 
των σχέσεων σε όλο το αριστερό οικοδόμημα. Η επισήμανση τους, ωστό-
σο, από τα στελέχη της Ν.ΕΔΑ, ή καλύτερα η δημόσια έκθεσή τους, αποτε-
λούσε, μετά τις συνειδητοποιήσεις, το πρώτο βήμα για την κατά το δυνα-
τόν πολιτική τους υπέρβαση. 

Είναι γεγονός ότι το ζήτημα του στελεχικού δυναμικού επιλύθηκε σχε-
τικά εύκολα. Σε μια πρώτη φάση οι «χρυσές» παρακαταθήκες της παρά-
νομης ΕΠΟΝ αναλαμβάνουν, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, επισήμως 
από το 1959, θέσεις στο ΚΣ της Ν.ΕΔΑ και στο Γραφείο του. Σε μια δεύτε-
ρη φάση η οποία συνδέεται με το μεγάλο κύμα απολύσεων πολιτικών κρα-
τουμένων και εξόριστων, δόκιμα στελέχη της ΕΠΟΝ από την περίοδο της 
Κατοχής και της Απελευθέρωσης, μετά τη θητεία τους στις φυλακές και 
στο στρατόπεδο του Αϊ-Στράτη, καλούνται να διασφαλίσουν τη λειτουρ-
γία της οργάνωσης και την καθοδήγηση της. Στη φάση αυτή, ο Τάκης 
Μπενάς παίρνει τη σκυτάλη από τον Θόδωρο Μαλικιώση στη θέση του 

73.  Σύσκεψη των συνέδρων αντιπροσώπων της Νεολαίας στο πλαίσιο του Β' Συνεδρί-
ου της ΕΔΑ, Αρχείο Ν.ΕΔΑ, κ. 269.34, σ. 2-3. 



γραμματέα της Ν.ΕΔΑ στις αρχές του 1961. Στη συνέχεια, οι νέες εντάξεις 
στο ΚΣ και οι αλλαγές νομιμοποιούνται στο πλαίσιο του Β' Συνεδρίου.74 

Δύο γενιές επονιτών συνυπάρχουν στα κεντρικά όργανα της νεολαίας 
με σεβασμό στις ηλικιακές διαφορές και με κριτήριο την πολιτική και κομ-
ματική εμπειρία που παρέχει, ως εγγύηση, ο χρόνος κράτησης. Πλαισιώ-
νονται από μια σειρά νεότερων στελεχών που προέρχονται από το φοιτη-
τικό κίνημα, την εργαζόμενη νεολαία η οποία πυκνώνει τις γραμμές του 
ΔΣΚ, τους υπεύθυνους των συνοικιών και του ημιπαράνομου μαθητικού 
τομέα. Στο σημείο αυτό αρχίζουν οι αντιφάσεις που αφορούν τις εσωτερι-
κές σχέσεις και τις νοοτροπίες. Παρά τις ασφαλιστικές καθοδηγητικές δι-
κλείδες, η επιζητούμενη «αυτοτέλεια» της οργάνωσης προσκρούει στην 
αντίληψη περί κομματικής νεολαίας, που υπερβαίνει τα όρια της διπλής 
εποπτείας της οργάνωσης από ένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
ΕΔΑ, το οποίο ανήκει παράλληλα στο Γραφείο Εσωτερικού του ΚΚΕ.75 Ενυ-
πάρχουσα ως νοοτροπία στην κομματική βάση, κυρίως στις νομαρχιακές 
επιτροπές, η λογική αυτή ευνοεί τις «εργαλειακές» σχέσεις μεταξύ κόμμα-
τος και νεολαίας, μεγεθύνοντας τα προβλήματα που εντόπιζε η Γιούλια Λι-
ναρδάτου ήδη από το Α' Συνέδριο του 1959: «Οι περισσότερες οργανώσεις 
μας ασχολούνται με τα γενικά πολιτικά καθήκοντα και παραμελούν τα 
προβλήματα της νεολαίας. Αυτό οφείλεται στο ότι οι οργανώσεις των με-
γάλων χρησιμοποιούν τους νέους σχεδόν αποκλειστικά για τα γενικά κα-

74. Χωρίς να καθίσταται εφικτή η πλήρης αποκατάσταση του καταλόγου των ονομά-
των που συγκρότησαν το ΚΣ της Ν .ΕΔΑ μετά το 1962, οι μαρτυρίες συγκλίνουν σε κάποια 
πρόσωπα που αποτέλεσαν το σταθερό πολιτικό προσωπικό της οργάνωσης : Ν. Αρβανίτης 
(Εύβοια), Σπ. Ανδρεάδης (Αθλητισμός), Γρ. Γιάνναρος (Σπουδάζουσα), Γ. Γιωτόπουλος 
(Πειραιάς), Μπ. Θεοδωρίδης (Αθήνα), Ζ. Θέος, Ν. Καραμανλής, Μ. Καράμπελας (Λιβα-
δειά), Τ. Καράμπελας (Πειραιάς), Τ. Καρέλλος (Αιτωλοακαρνανία), Γ. Κατηφόρης 
(Σπουδάζουσα), Θ. Κοκλάνης (Αθήνα), Π. Κομματάς (Αχαΐα),  Τ. Κουλάνδρου (Σπουδά-
ζουσα Θεσσαλονίκης), Ανδρ. Λεντάκης (Πολιτισμός-μαζικό κίνημα), Αρ. Μανωλάκος 
(Σπουδάζουσα), Χρ. Μισσιος (Θεσσαλονίκη), Τ. Μπενάς, Ευδοξία Μουτσίου (μαθητές), Γ. 
Μπανιάς (Σπουδάζουσα), I. Μπούζεμπεργκ, Γ. Πατρινός, Γ. Πετρόπουλος, Χρ. Ρεκλείτης, 
Μιχ. Σεπετίδης (Θεσσαλονίκη), Αλ. Σόφης (Ήπειρος-Επτάνησα), Ηλ. Στάβερης,Στ. Στε-
φάνου, Καίτη Τσαρουχά (Θεσσαλονίκη), Τ. Τρίκκας (Αθήνα), Μ. Τρικούκης (Θεσσαλονί-
κη), Κ. Τσουράκης (Πειραιάς), Στέλλα Πασβάνη-Φουρτούνη, Βαγγ. Φυτράκης (Σπουδά-
ζουσα), Β. Χατζηζήσης (Λάρισα), Γ. Χριστοφιλόπουλος. 

75. Τον επίσημο ρόλο του συνδέσμου μεταξύ κόμματος και νεολαίας ανέλαβε, από το 
1961, ο Πότης Παρασκευόπουλος. Τον διαδέχτηκε για σύντομο χρονικό διάστημα ο Λ. 
Κύρκος και στη συνέχεια το ρόλο ανέλαβε ο Ν. Καρράς, ο οποίος τον διατήρησε και στα 
χρόνια της ΔΝΛ. Ανεπίσημα, ο Αντ. Μπριλλάκης και ο Π. Κατερίνης, στην οργάνωση του 
Πειραιά, δεν φαίνεται να λησμόνησαν την ιδιαίτερη σχέση που καλλιέργησαν με τη νεο-
λαία από τα χρόνια της εμπλοκής του «νέου κέντρου Μακρονησιωτών» στην ΕΔΝΕ. 



καθήκοντα π.χ. εκλογές, εξορμήσεις και ακόμα περισσότερο δεν τους βοηθά-
νε για να προσανατολιστούν στους τόπους όπου συγκεντρώνονται και στα 
προβλήματά τους».7 6 

Η εικόνα διαφοροποιείται εμφανώς από τα μέσα του 1963. Χωρίς να 
απολέσει το χαρακτήρα της κομματικής νεολαίας, η Ν.ΕΔΑ πραγματοποι-
εί την υπέρβαση, αναπροσαρμοζόμενη σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη 
αφορά τη μαζικοποίησή της, η δεύτερη τις στοχοθεσίες και την πολιτική 
φυσιογνωμία της. Η αλλαγή του πολιτικού κλίματος μετά τη δολοφονία 
του Γρ. Λαμπράκη, η παραίτηση του Κ. Καραμανλή και η άνοδος της 
Ενώσεως Κέντρου στην εξουσία οδηγούν στο λιώσιμο των πάγων και 
στην άρση των επιφυλάξεων. Το φαινόμενο της οργανωτικής άνθησης και 
της ενίσχυσης της αριθμητικής εμβέλειας της Αριστεράς δεν περιορίζεται 
μόνο στη νεολαία αλλά αγκαλιάζει όλο τον κόσμο της ΕΔΑ. Η μαζικοποί-
ηση του κομματικού οργανισμού βαίνει στη φάση αυτή αντιστρόφως με 
την πτωτική τάση της εκλογικής επιρροής της ΕΔΑ και τις διαρροές των 
ψηφοφόρων της προς το Κέντρο. Για τη νεολαία, ωστόσο, η παρατηρού-
μενη άνθηση δεν οφείλεται αποκλειστικά στην αλλαγή του πολιτικού κλί-
ματος. Συστοιχεί με την εγγενή αυτόνομη δυναμική του νεολαιίστικου κι-
νήματος και με όσα εξωτερικεύτηκαν το 1962. Τον Ιούνιο του 1963 κυ-
κλοφορεί η εφημερίδα της Ν.ΕΔΑ Αθήνας Πρωτοπόρος, 77 ενώ τον Σεπτέμ-
βριο, οι οργανώσεις της Ν.ΕΔΑ μόνον στην πρωτεύουσα υπερβαίνουν τα 
5.000 μέλη.78 Πανελλαδικά το άνοιγμα της οργανωτικής «ψαλίδας» αρχί-
ζει να μειώνεται. Η Ν.ΕΔΑ «βγαίνει» από τα κομματικά γραφεία, αποκτά 
λόγο και υπόσταση στους μαζικούς χώρους και εξαπλώνει τις δυνάμεις 
της στην περιφέρεια, έχοντας ως βάση περιοχές που χαρακτηρίστηκαν 
από την ισχυρή κομμουνιστική παρουσία αλλά και από την παράδοση 
του ΕΑΜ που καλλιεργούσε η ΕΔΑ. Το μαρτυρούν τα πλάνα οικοδόμησης 
της οργάνωσης και το ερμηνεύουν, πλην των άλλων, οι νέοι προσανατολι-
σμοί και οι αναπροσαρμογές στην πολιτική χάραξη. 79 

76. Από την ομιλία της Γιούλιας Λιναρδάτου στο Α' Συνέδριο της ΕΔΑ 28.11.-
2.12.1959, Αρχείο ΕΔΑ, κ. 4.2, σ. 7. 

77. Η εφημ. Πρωτοπόρος,  δεκαπενθήμερη έκδοση της Ν.ΕΔΑ Αθήνας με εκδότη τον Τ. 
Τρίκκα, κυκλοφόρησε σταθερά από τις 26.6.1963 μέχρι τη συγχώνευση της Ν.ΕΔΑ με τη 
ΔΚΝΓΛ και τη δημιουργία της ΔΝΛ. Το σώμα του εντύπου έχει αποκατασταθεί και φυ-
λάσσεται στα ΑΣΚΙ. 

78. Βλ. τη χφ. «Έκθεση νεολαίας» του γραμματέα της Ν.ΕΔΑ Αθήνας, Θ. Κοκλάνη, με 
ημερομηνία 11.11.1963, Αρχείο Ν.ΕΔΑ, κ. 271.2.10, σ. 1. Σύμφωνα με το γραμματέα της 
οργάνωσης Αθήνας της Ν.ΕΔΑ, η «δύναμη» κατανέμεται ως εξής: Συνοικίες 3.500, εργά-
τες 740, νυχτ. γυμνάσια 420, ημερήσια 610, τεχνικές σχολές 90. 

79. Οι αλλαγές διαγράφονται με σαφήνεια στη χφ. εισήγηση των Τ. Μπενά και Στ. 



Κομιστές του πνεύματος της ΕΠΟΝ, διαπαιδαγωγημένοι στα ιδανικά 
της αυτόνομης και πρωτοπόρας νεολαίας, οι παλιοί επονίτες ζυμώθηκαν 
με την εμπειρία των τελευταίων και ετεροχρονισμένων παράνομων και με 
τα στελέχη των μαζικών χώρων για να ανταποκριθούν, κατά το δυνατόν 
και παρά τις όποιες κομματικές αγκυλώσεις, στα νέα αιτούμενα των και-
ρών. Δεν είναι ίσως της παρούσης να αναπτυχθεί το πώς και σε ποιο βαθμό 
η ηγεσία της οργάνωσης κατανόησε τα νέα κινήματα που όφειλε να διαχει-
ριστεί. Σημασία έχει ότι καλλιεργήθηκε μια συγκλίνουσα προοπτική, η 
οποία επέτρεψε στη Ν.ΕΔΑ και την ηγεσία της να διευρύνουν τους ορίζο-
ντες τους. Οι προτάσεις για την ανώτατη και την τεχνική εκπαίδευση, για 
τον πολιτισμό και την κουλτούρα των νέων, οι αποφάσεις για τη δραστη-
ριοποίηση των ειδικών τμημάτων για τα νέα κορίτσια, τους εργαζόμενους 
νέους και τον αθλητισμό, η μέριμνα για την αγροτική νεολαία, η ίδρυση λε-
σχών της νεολαίας, που εγκρίθηκαν από τη Β' Σύνοδο του Κεντρικού Συμ-
βουλίου της,80 τον Ιούνιο του 1963, βαίνουν παράλληλα με την επέκταση 
της επιρροής της οργάνωσης και με την υποστήριξη που παρέχει στις κινή-
σεις και τις πρωτοβουλίες που εκδηλώνονται στην περιφέρειά της. 

Την ίδια εποχή, η Σπουδάζουσα της Ν.ΕΔΑ αρχίζει να αντιμετωπίζει 
τους πρώτους εσωτερικούς τριγμούς. Ως παλμογράφος του νεολαιίστικου 
κινήματος, το σπουδαστικό τμήμα επιβαρύνεται με τους κραδασμούς από 
την εμφάνιση αντιπολίτευσης στην αριστερή πτέρυγα της οργάνωσης. Αν 
οι θέσεις των τροτσκιστών αποκτούν ξανά αίγλη ,81 η οποία δεν συγκρίνεται 
με τη μεσοπολεμική επιρροή τους, η σοβιετοκινεζική διαμάχη δημιουργεί 
τις προϋποθέσεις για νέες ιδεολογικές διαφωνίες και αποστασιοποιήσεις 
εντός της κομμουνιστικής Αριστεράς και στην Ελλάδα. Οι «κινεζόφιλοι» 
-όπως εκφράζονται μέσα από την «Κίνηση Φίλων Νέων Χωρών»-8 2 και οι 
πρώτες ομάδες που εκκινούν από μια αντίληψη περί «Νέας Αριστεράς»83 

Στεφάνου με τίτλο «Εμπρός για τον αντιφασιστικό συναγερμό της ελληνικής νεολαίας. 
Νέα κατάσταση - ν έ α καθήκοντα» στη Β' Σύνοδο του ΚΣ της Ν.ΕΔΑ, τον Ιούνιο του 1963. 
Αρχείο Ν.ΕΔΑ, κ. 268.1, σ. 1-37. 

80. Βλ. τον μεγάλο αριθμό ανακοινώσεων, οδηγιών και εγκυκλίων προς τις τοπικές 
οργανώσεις για την εφαρμογή των αποφάσεων όπως και τις επεξεργασίες για τα διάφορα 
ζητήματα στο Γραφείο του ΚΣ, Αρχείο Ν .ΕΔΑ, κ. 268.60- 73. 

81. Βλ. για παράδειγμα διάφορες καταγγελίες για τη δράση τροτσκιστικών ομάδων 
που κατατίθενται στο Γραφείο Σπουδάζουσας, Αρχείο Ν.ΕΔΑ, κ. 271.1.38 και 47. 

82. Η σειρά του περιοδικού Φίλοι  Νέων  Χωρών  της ομώνυμης Κίνησης, που κυκλοφό-
ρησε αρχικά σε πολυγραφημένα αντίτυπα και στη συνέχεια, από τον Ιανουάριο του 1965, 
σε έντυπη μορφή, φυλάσσεται στα ΑΣΚΙ, στη συλλογή Γ. Χατζόπουλου. 

83. Αναφέρομαι σε ένα ζήτημα για το οποίο, όσο γνωρίζω, δεν έχουν ακόμη κατατεθεί 
δημόσια μαρτυρίες. Η δυσχερής οικονομική κατάσταση των φοιτητών η οποία οδηγούσε 



βρίσκουν τον απόηχό τους στο εσωτερικό της Σπουδάζουσας. Η κινητικό-
τητα και οι ζυμώσεις που προκαλεί η απόφαση για τη δημιουργία της 
ΕΦΕΕ στο πλαίσιο του Δ' Πανσπουδαστικού Συνεδρίου,84 τον Απρίλιο του 
1963, τα ζέοντα εσωτερικά ζητήματα του φοιτητικού κινήματος μεταθέ-
τουν για απώτερο χρόνο τις πολιτικές αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό μέ-
τωπο της Αριστεράς. Η υποφώσκουσα κρίση, ωστόσο, δεν άργησε να εκ-
δηλωθεί. Την άνοιξη του 1964, «κατά τη διαδικασία σύγκλησης της Παν-
σπουδαστικής Συνδιάσκεψης [της Ν.ΕΔΑ] παρουσιάστηκε και αποκαλύ-
φτηκε η ύπαρξη φραξιονιστικής δουλειάς μέσα στην σπουδαστική οργά-
νωση με αριστερίστικες τάσεις».85 Ό, τι κι αν ισχύει, λύση ανάγκης ή πολι-
τική απόφαση, η τακτική της αναμονής που υιοθετήθηκε σε μια αμοιβαία 
πίστωση χρόνου απέναντι στο «φραξιονισμένο» γραφείο της Σπουδάζου-
σας επιτρέπει μια πρόσθετη διαπίστωση. Σε αντίθεση με όσα χτίστηκαν 
μέσα στο χρόνο, 86 η κατάσταση στη Σπουδάζουσα αποτελούσε πλέον 
«κρίσιμο θέμα» προς αντιμετώπιση για την ηγεσία της οργάνωσης. 

Στον αντίποδα, η εργαζόμενη νεολαία αναβαθμίζεται κομματικά. «Η 
εργατική νεολαία είναι η ραχοκοκαλιά του νεολαιίστικου δημοκρατικού 
κινήματος, η πιο συνεπής δύναμη τόσο στο σημερινό στάδιο του αγώνα 
όσο και μακροπρόθεσμα για την πραγματοποίηση της εθνικής δημοκρατι-
κής αλλαγής» υπογραμμίζεται στη «Συνεισήγηση» -πιθανώς του Γιώργη 
Χριστοφιλόπουλου— με θέμα «Η δουλειά μας στην Εργατική Νεολαία» 
που παρουσιάζεται στο πλαίσιο της Γ' Συνόδου του ΚΣ, τον Ιούνιο του 

ανέκαθεν σε υποχρεωτικές συγκατοικήσεις για τη μείωση των εξόδων τους προεκτάθηκε 
στις αρχές της δεκαετίας του '60 σε μια κοινοβιακού τόπου συμβίωση. Η εγγύτητα των 
σχέσεων, το κοινό ταμείο και ο εσωτερικός καταμερισμός των καθημερινών εργασιών στο 
«κοινόβιο» ενισχύθηκαν από τις κοινές ιδεολογικές αναφορές. Ένας ακραίος ιδεολογικός 
λόγος καλλιεργήθηκε στην κατεύθυνση μιας «μαχητικής Αριστεράς», που υπερέβαινε τα 
όρια της κομμουνιστικής ορθοδοξίας και προσανατολιζόταν σε πρότυπα ένοπλων επανα-
στατικών κινημάτων. Από το χώρο αυτό, μετά τη δολοφονία του Σ. Πέτρουλα, θα αναπη-
δήσει. η ΠΑΝΔΗΚ-Σωτήρης Πέτρουλας. 

84. Για την ίδρυση της ΕΦΕΕ και το Δ' Πανσπουδαστικό Συνέδριο βλ. τις συνεντεύξεις 
του Γ. Καλεώδη (Καλιόρη) στο αφιέρωμα του Π. Μακρή «Η γενιά του 114», εφ. Ελευθε-
ροτυπία,  20.3.1982 και του Στ. Ράμφου στο Αντί,  ό.π., σ. 28. Βλ. επίσης τα υλικά για την 
προετοιμασία και τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στο Αρχείο ΕΔΑ, τεκμήρια του φοιτητικού 
κινήματος, κ. 290.22-34. 

85. Από την εισήγηση του Τ. Μπενά στην «Έκτακτη Συνεδρίαση του Γραφείου του 
ΚΣ της Νεολαίας», 20.5.1964. Βλ. Αρχείο Ν.ΕΔΑ, κ. 268.43. Ο εισηγητής συνδέει τη 
«φράξια» στη Σπουδάζουσα με τους «κινεζόφιλους» και συγκεκριμένα με τον «όμιλο Φί-
λων Νέων Χωρών (Ψυρούκης) στα γραφεία του οποίου γίνονταν οι συγκεντρώσεις». 

86. Κ. Ρούσος, «Σπουδάζουσα της Νεολαίας ΕΔΑ (1956-1962)», Το  δελτίο  της EMI ΑΝ, 
τχ. 1, Φεβρουάριος 2005, σ. 22-24. 



1964.87 Η αναβάθμιση δεν εκπορεύεται αποκλειστικά από τα «ηχηρά» 
διεκδικητικά κινήματα που συσπειρώνονται από τη ΣΕΕΝΕ (Συντονιστική 
Επιτροπή Εργαζομένων Νέων Ελλάδας), τον ΣΕΜΜΕ (Σύλλογος Εργαζο-
μένων Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης) και τους σπουδαστές των μέσων 
σχολών τεχνικής εκπαίδευσης, ούτε από τις διεκδικήσεις για τη βελτίωση 
των άθλιων συνθηκών δουλειάς των νέων (παραβίαση του 8ώρου, καταπά-
τηση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, εργατικά ατυχήματα λόγω έλλει-
ψης μέτρων ασφάλειας, αγγαρείες κ.ά.).88 Συναρτάται άμεσα με την αφύ-
πνιση των κομμουνιστικών αντιλήψεων περί εργατισμού που διαπερνούν 
τις γραμμές της ΕΔΑ σε μια διαδικασία παράλληλη με την κομμουνιστικο-
ποίησή της και εκτείνονται ώς τη νεολαία. Έτσι άλλωστε ερμηνεύεται και 
η αυτοκριτική του ΚΣ της Ν.ΕΔΑ τη στιγμή που το τριπολικό κίνημα της 
εργαζόμενης νεολαίας έκανε σαφή τη δυναμική παρουσία του και ενώ η 
κομματική «διείσδυση» στις γραμμές του διαγραφόταν θετικά: «Στη ρίζα 
της όλης κατάστασης βρίσκεται η μη αφομοίωση της γραμμής του κόμμα-
τος, η απαράδεκτη υποτίμηση της δουλειάς στην Εργατική τάξη και την 
Εργατική Νεολαία. Την πρώτη ευθύνη γι' αυτό την έχει το ίδιο το Κ.Σ. που 
δεν μπόρεσε [...] να εξασφαλίσει σταθερή και επαρκή καθοδήγηση στο χώ-
ρο της Εργατικής δουλειάς».89 

Στις διαφοροποιήσεις αυτές της εικόνας της Ν.ΕΔΑ προστίθεται, τέλος, 
η διεύρυνση των σχέσεών της και των επαφών στο εξωτερικό. Σταθερό ση-
μείο αναφοράς για τις κομμουνιστικές, κυρίως, νεολαίες, από το 1947, η 
ΠΟΔΝ (Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικής Νεολαίας) λειτούργησε για 
τη Ν.ΕΔΑ από το 1956 ως βασικός συντονιστής στις ελεγχόμενες από τις 
αρχές και ως εκ τούτου περιορισμένες επαφές και διασυνδέσεις της. Στο 
νέο πλαίσιο που δημιουργείται από τη «φιλελευθεροποίηση» του καθε-
στώτος στη χώρα, το άνοιγμα στο εξωτερικό συνδέεται, όπως είναι φυσι-
κό, με την εσωτερική κατάσταση που επιτρέπει τις ανταλλαγές.90 Δεν παύει 

87. «Συνεισήγηση» με θέμα «Η δουλειά μας στην Εργατική Νεολαία» στο πλαίσιο της Γ' 
Συνόδου του ΚΣ, Ιούνιος 1964, Αρχείο Ν.ΕΔΑ, κ. 271.1.58, σ. 1. 

88. Για τα αιτήματα των εργαζόμενων νέων βλ. τις μακρές σειρές υπομνημάτων και τις 
άλλες δραστηριότητές τους (π.χ. την εβδομάδα εργατικού ατυχήματος) που οργανώνο-
νται από τη ΣΕΕΝΕ, τη ΣΕΕΝΑ αλλά και τον ΣΕΜΜΕ. Αρχείο ΕΔΑ, τεκμήρια της εργα-
ζόμενης νεολαίας κ. 304-306. Βλ. επίσης τις «αυτοβιογραφικές» συνεντεύξεις του Θ. 
Τσουκνίδα, προέδρου της ΣΕΕΝΕ, και του Χρ. Ρεκλείτη, που διετέλεσε ο πρώτος πρόε-
δρος του ΣΕΜΜΕ, στο έκτο μέρος του παρόντος τόμου. 

89. Από τη «συνεισήγηση» με θέμα «Η δουλειά μας στην Εργατική Νεολαία», Γ' Σύ-
νοδος του ΚΣ, τον Ιούνιο του 1964, ό.π., σ. 7. 

90. Η απόσταση που διανύθηκε στις σχέσεις μεταξύ Ν.ΕΔΑ και ΠΟΔΝ από την πρώτη 
επίσκεψη ελληνικής αντιπροσωπείας στη Μόσχα στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Φεστιβάλ 



ει όμως ταυτόχρονα να απηχεί τις ευρύτερες ανακατατάξεις και τα νεο-
λαιίστικα αιτήματα στις περισσότερες χώρες που ακολουθούν την αφύπνι-
ση της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς και τη δυναμική είσοδό της στο κοι-
νωνικό και πολιτικό προσκήνιο. 

Αυτή η ίδια γενιά έμπαινε και στην Ελλάδα στον δημόσιο στίβο διεκδι-
κώντας την αυτόνομη παρουσία της. Μετά τη «ΔΑΣ 114» και το Σύνδεσμο 
«Bertrand Russell», ΔΚΝΓΛ (Δημοκρατική Κίνηση Νέων «Γρηγόρης Λα-
μπράκης») με την ίδρυση της επικαθόριζε το τοπίο της ελληνικής νεολαίας. 

2.3. Η  Δημοκρατική Κίνηση  Νέων  'Γρηγόρης  Λαμπράκης',  όχημα 
της μετάβασης 

Τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, κυρίως οι πέντε ημέρες πάλης του Λα-
μπράκη με το θάνατο που μεσολαβούν ώς την κηδεία, συνιστούν μια χρο-
νική στιγμή στη διάρκεια της οποίας οι κοινωνικές διεργασίες και αντι-
δράσεις υπερβαίνουν τους χώρους παρέμβασης της Αριστεράς και του ορ-
γανωμένου κινήματος της. Την ημέρα της κηδείας, στις 28 Μαΐου, στη 
διάρκεια της τελετής και στην προβλεπόμενη πομπή την οποία η ηγεσία 
της ΕΔΑ σε συνεννόηση με τις αρχές σχεδίαζε «βουβή» και περιφρουρού-
μενη για τον κίνδυνο των επεισοδίων, χιλιάδες νεολαίοι πλαισιώνουν το 
μέγα πλήθος, στη «μεγαλύτερη μεταπολεμική συγκέντρωση», όπως γρά-
φει Η  Αυγή. Η ιαχή «Κάθε νέος και Λαμπράκης»91 που αντηχεί μετά τη 
Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα εκείνο το απόγευμα και καθιερώνεται στη 
συνέχεια ως σύνθημα της νεολαίας είναι αποτέλεσμα μιας διαγεγραμμένης 
πορείας, αλλά και μια αυθόρμητη απάντηση απέναντι στην κρατική βία 
και στην εξουσία των παρακρατικών μηχανισμών. Δίπλα στον Λαμπράκη 
που καθιερώνεται ως σύμβολο, ένα νέο έμβλημα, το «Ζ», και μαζί ένα νέο 
σύνθημα γεννιέται εκείνες τις ημέρες, την πατρότητα των οποίων δεν μπό-
ρεσε να διεκδικήσει κανείς. 

Η άτυπη σύσκεψη που πραγματοποιείται ad  hoc στα  γραφεία της ΕΔΑ, 
στην οδό Αριστείδου, σύμφωνα με τις μαρτυρίες,92 το ίδιο βράδυ της κη-

Νεολαίας και Σπουδαστών, το καλοκαίρι του 1957, μέχρι τη συγχώνευση της Ν.ΕΔΑ με τη 
ΔΚΝΓΛ και τη δημιουργία της ΔΝΛ αντανακλάται με τον καλύτερο τρόπο στις πυκνότητες 
της αλληλογραφίας, όπως και στη συχνότητα της εκπροσώπησης και στο μέγεθος των ελ-
ληνικών αντιπροσωπειών. Βλ. Αρχείο Ν.ΕΔΑ κ. 272.25-57 καθώς και τη σειρά των τεκμη-
ρίων της ΠΟΔΝ στο κ. 311-315. 

91. Το σύνθημα καταγράφεται για πρώτη φορά στην εφ. Η  Αυγή στις 30 Μαΐου  1963, 
σ. 5 στη στήλη Με  την Γενιά  της Δημοκρατίας,  «"Κάθε νέος και Λαμπράκης". Οι μαθητές 
στον αγώνα για την ειρήνη». 

92. Σύμφωνα με τον Τ. Μπενά, στη συνάντηση μετείχαν, εκτός από τον ίδιο και τον Μ. 



κηδείας, μεταξύ του Μίκη Θεοδωράκη και εκπροσώπων της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της ΕΔΑ, είχε ως κεντρικό, πρακτικά αποκλειστικό, αντικείμενο 
αυτό το αυθόρμητο κύμα της νεολαίας. Ένας νέος φορέας έπρεπε να το 
συντονίσει. Η ιδέα για μια από «πάνω» κατευθυνόμενη παρέμβαση, με τη 
μορφή μιας Κίνησης Νέων, τελικά επικράτησε. Μετά το «Μανιφέστο της 
Αθήνας» που κυκλοφόρησε στα τέλη του 1962 για τη δημιουργία ενός πο-
λιτικού και πολιτιστικού κινήματος με σκοπό την υπεράσπιση της δημο-
κρατίας, ο Μίκης Θεοδωράκης93 έπαιρνε την πρωτοβουλία και ταυτόχρονα 
το χρίσμα της ΕΔΑ και του ΚΚΕ για τη συγκρότηση της Δημοκρατικής Κί-
νησης Νέων «Γρηγόρης Λαμπράκης». Μία εβδομάδα αργότερα, στις 8 
Ιουνίου, η ιδρυτική διακήρυξη της Κίνησης94 έβλεπε τη δημοσιότητα πλαι-
σιωμένη από τις 28 υπογραφές της Ιδρυτικής Επιτροπής της, ενώ μια πε-
νταμελής ομάδα στην οποία συμμετέχουν δύο μέλη του Γραφείου του ΚΣ 
της Ν.ΕΔΑ χρεώνεται τα καθήκοντα της Εκτελεστικής Επιτροπής.95 

Η παρουσία καλλιτεχνών,  λογοτεχνών και διανοουμένων στην Ιδρυτική 
Επιτροπή συστοιχεί με την αποδιδόμενη έμφαση στον πολιτισμό και στη 
συγκίνηση που προκάλεσε στις πνευματικές ελίτ η δολοφονία του Λα-
μπράκη. Αντίστοιχα, η πλαισίωση της από εκπροσώπους νεολαιίστικων 
σχημάτων, όπως η ΔΑΣ 114, η εφημερίδα Πανσπουδαστική,  η ΣΕΕΝΕ και ο 
Σύνδεσμος «Bertrand Russell», και από ηγετικά στελέχη της Ν.ΕΔΑ, γνω-
στά από τη διαδρομή τους κυρίως στο φοιτητικό κίνημα, και οι αποσιωπή-
σεις για τις κομματικές ιδιότητες των ιδρυτικών μελών πιστοποιούσαν την 
αριστερή κατεύθυνση του νέου μετωπικού σχήματος και τον προσανατο-
λισμό του στη νεολαία. Στην ίδια κατεύθυνση  η δήλωση «η ΔΚΝΓΛ δεν εί-

Θεοδωράκη, οι Αντ. Μπριλλάκης, Ν. Καρράς και ενδεχομένως ο Λ. Κύρκος, τα μέλη δη-
λαδή της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΔΑ που «ανέβηκαν» στα γραφεία μετά την κη-
δεία . Από την πλευρά του, ο Μ. Θεοδωράκης, υπερτονίζοντας ότι η ηγεσία της ΕΔΑ τον 
«είχε θέσει υπό κλοιό», προσδιορίζει τη συνάντηση για την επόμενη ημέρα αναφερόμενος 
μόνο στον Αντ. Μπριλλάκη και στη συνομιλία τους στα κεντρικά γραφεία της ΕΔΑ. Βλ. 
Άξιος  Εστί.  Ο Μίκης  Θεοδωράκης αφηγείται  τη ζωή  του στον Γ.  Π.  Μαλούχο  και συνθέτει 
την ιστορία  της νεότερης Ελλάδας. Σκάι εκδόσεις - Εκδοτικός Οίκος Λιβάνη, Αθήνα 2004, 
σ.510-511. 

93. Για το «Μανιφέστο της Αθήνας» και το άρθρο στην εφ. Η  Αθηναϊκή  στις 16.4.1963 
για τη δημιουργία από τον Μ. Θεοδωράκη και τους πολιτικούς φίλους του ενός κόμματος 
μεταξύ ΕΔΑ και ΕΚ, βλ. Κατ. Σαιν-Μαρτέν,Λαμπράκηδες. Ιστορία  μιας γενιάς, Πολύτυπο, 
Αθήνα 1984, σ. 39 και 48. Βλ. επίσης την κατάθεση του Μ. Θεοδωράκη στο ίδιο,  σ. 242-244. 

94. Βλ. το κείμενο της ιδρυτικής «Διακήρυξης» και τις υπογραφές των ιδρυτικών με-
λών της Κίνησης στο Αρχείο ΕΔΑ, τεκμήρια της ΔΚΝΓΛ, κ. 288.1. 

95. Το συντονιστικό όργανο αυτό, που πρακτικά αναπλήρωνε την Ιδρυτική Επιτροπή, 
απαρτίστηκε από τους: Μ. Θεοδωράκη, Δ. Καραχάλιο, Θ. Πάγκαλο, Ανδρ. Λεντάκη και 
Γρ. Γιάνναρο. 



ναι κόμμα, ούτε ανήκει σε κόμμα», παρά την παράλληλη προβολή των βα-
σικών θέσεων της Ν.ΕΔΑ και της ΕΔΑ, συμπλήρωνε το κάλεσμα στο και-
νούριο μέτωπο των νέων, υπογραμμίζοντας το «ανοιχτό» του εγχειρήμα-
τος και τον χειραφετητικό του χαρακτήρα. Τον Οκτώβριο του 1963, με την 
έκδοση των Τετραδίων  της  Δημοκρατίας, 96 η Κίνηση αποκτούσε το δικό 
της σταθερό βήμα για την έκφραση των θέσεών της και τη διασφάλιση του 
χαρακτήρα της. 

Οι «ποντικοί των υπογείων της Ομονοίας», που ξεχύθηκαν στους δρό-
μους, δεν ξαναγύρισαν στα σφαιριστήρια και στα φλίπερ, όπως τους προ-
έτρεπε η Ελένη Βλάχου από τις στήλες της Καθημερινής  αρκετά αργότε-
ρα, στις 28 Αυγούστου 1965. Σε ένα μεγάλο ποσοστό  τους  έγιναν «Λα-
μπράκηδες». Γέμισαν τα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης, στο νούμερο 
18 της οδού Φειδίου, στελέχωσαν τις «λέσχες» που η Κίνηση και η Ν.ΕΔΑ 
οργάνωσαν στις μεγαλουπόλεις και στις συνοικίες τους αλλά και στην 
επαρχία. 97 Αναβιώνοντας προτάσεις και λογικές της ΕΠΟΝ των χρόνων 
1944-1946, μετείχαν μαζικά σε ποικίλες δραστηριότητες, όπως καλλιτε-
χνικές και φιλολογικές βραδιές, σεμινάρια, εκθέσεις, κοινωνικές εξορμή-
σεις, άμιλλες ανάμεσα στις λέσχες, εκδρομές και πολιτιστικές εκστρατεί-
ες, παρά τις αστυνομικές διατάξεις και απαγορεύσεις. 

Η άνθηση της Ν.ΕΔΑ που συμπίπτει χρονικά με την ίδρυση της ΔΚΝΓΛ, η 
έξοδός της στην περιφέρεια οφείλονταν μεταξύ άλλων και στη νέα δυνα-
μική η οποία συμπαρέσυρε το νεολαιίστικο κίνημα. Οι θύλακες των πρα-
κτικά ανενεργών κομματικών οργανώσεων στην επαρχία άνοιξαν, οι 
αδράνειες κάμφθηκαν, γραφεία και «λέσχες» εγκαινιάστηκαν και η άρση 
των επιφυλάξεων που προκαλούσε, σε σημαντικό βαθμό, η άνοδος της 
Ενώσεως Κέντρου στην εξουσία επέτρεψε να δοκιμαστούν στην πράξη και 
μέσω του μετωπικού σχήματος ιδέες και επεξεργασίες για την αναδιοργά-
νωση της κοινωνικής και πολιτικής παρέμβασης των αριστερών νέων, τις 

96. Βλ. τα χαρακτηριστικά του εντύπου, τα ονόματα των συντελεστών και συνεργατών 
του καθώς και τα περιεχόμενα της πλήρους σειράς στο τέταρτο μέρος του παρόντος τό-
μου. Τα Τετράδια  της Δημοκρατίας,  τα οποία κληροδοτήθηκαν στη ΔΝΛ, συνέχισαν την 
έκδοσή τους μέχρι την άνοιξη του 1965. Τα διαδέχτηκε, το καλοκαίρι, ένα μάλλον «άχρω-
μο» για τα δεδομένα της εποχής περιοδικό, Η  Γενιά  μας. Βλ. επίσης τα χαρακτηριστικά 
του εντύπου, τα περιεχόμενα της πλήρους σειράς και τα ονόματα των συντελεστών και 
συνεργατών του, στο τέταρτο μέρος του παρόντος τόμου. 

97. Για μια πανοραμική εικόνα των δραστηριοτήτων της ΔΚΝΓΛ, βλ. τον αναλυτικό 
κατάλογο των τεκμηρίων της οργάνωσης στο Παράρτημα του τρίτου μέρους του παρόντος 
τόμου. Βλ. επίσης τη συνέντευξη του Γρ. Γιάνναρου στο αφιέρωμα της εφ. Θούριος, «Από 
το Μανιφέστο των Λαμπράκηδων στον Καταστατικό Χάρτη του Ρήγα», 19 Μάρτη 1978, 
τχ. 98, σ. 8. 



οποίες η Ν.ΕΔΑ διατηρούσε στα συρτάρια της από τα συνέδρια του κόμ-
ματος το 1959 και το 1962.98 Αν χωρίς την υποστήριξη της Ν.ΕΔΑ η ΔΚΝΓΛ 
δεν θα μπορούσε να υπάρξει, είναι πρακτικά βέβαιο ότι χωρίς τη ΔΚΝΓΛ η 
Ν.ΕΔΑ δεν θα μπορούσε εύκολα να φτάσει στην υπέρβαση. Σε μια αμφί-
δρομη διαδικασία η κομματική νεολαία έφτιαχνε το μέτωπο και το μέτω-
πο έφτιαχνε την κομματική νεολαία. 

Η Κίνηση ήταν, εν ολίγοις, το όχημα που μετέφερε με επιτυχία την αρι-
στερή νεολαία στην επόμενη φάση. Παρά την ευφορία, τα ζητήματα που 
έθετε η διπλή οργάνωση αναζητούσαν επίλυση ήδη από το δεύτερο εξάμη-
νο του 1963. Ουσιαστικά, το ζήτημα που τίθεται δεν αφορά αποκλειστικά 
το δυϊσμό μεταξύ πολιτικής νεολαίας και μετωπικού σχήματος. Η Αριστε-
ρά έπρεπε να διαχειριστεί  ευρύτερα τα αιτήματα της νεολαίας και να ανα-
διευθετήσει το χώρο σύμφωνα με τη νέα κατάσταση. Μια νέα ισχυρή πολι-
τική οργάνωση της νεολαίας, που θα προέβαλλε την αυτονομία της από 
τους κομματικούς μηχανισμούς και τους πολιτικούς καταναγκασμούς, θα 
μπορούσε να παίξει ουσιαστικό ρόλο στη θέση του συντονιστή, αλλά και 
τροφοδότη, του νεολαιίστικου κινήματος, παρεμβαίνοντας στο υπό δια-
μόρφωση νέο τοπίο. Το πολιτικό πολυπύρηνο, δηλαδή οι διαφορετικοί πυ-
ρήνες γύρω από τους οποίους η Ν.ΕΔΑ είχε οργανώσει την παρέμβαση της, 
από τους συλλόγους για τη διάδοση των ελληνικών χορών και τους φίλους 
της μουσικής έως τους εκπολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, ήταν 
αναποτελεσματικοί και κάποιοι απ' αυτούς ετεροχρονισμένοι μετά τη δη-
μιουργία των Λαμπράκηδων, του Συνδέσμου «Bertrand Russell», των λε-
σχών, και κυρίως μπροστά στην προοπτική μιας ενιαίας οργάνωσης. Το 
ρόλο αυτό κλήθηκε να αναλάβει η Νεολαία Λαμπράκη. Όφειλε να μυήσει 
σε όρους πολιτικούς ένα νεολαιίστικο μέτωπο με πολιτιστικό και κοινωνι-
κό περιεχόμενο και να μετασχηματίσει μια κομματική οργάνωση σε μαζι-
κό πολιτικό χώρο υπογραμμίζοντας την πολιτιστική και κοινωνική διάστα-
ση του νέου πολιτικού χαρακτήρα του. Με άλλα λόγια, στην αναζήτηση 
μιας πολιτικής και κοινωνικής πρωτοπορίας όφειλε να εκφέρει πειστικά 
και αποτελεσματικά έναν ενιαίο πολυδύναμο λόγο. 

98. Βλ. τα συμπεράσματα από τη Σύσκεψη των συνέδρων αντιπροσώπων της Νεολαί-
ας στο πλαίσιο του Β' Συνεδρίου της ΕΔΑ, Αρχείο Ν .ΕΔΑ, κ. 269.34, σ. 23-27. Στο κείμενο 
μεταξύ άλλων τονίζεται: «Η Ν.ΕΔΑ δεν πρέπει νάναι στενή κομματική αλλά πλατειά μα-
ζική οργάνωση νεολαίας που πρέπει να αγκαλιάζει στις γραμμές της πλατειές μάζες νέων, 
προοδευτικούς, δημοκράτες, κομμουνιστές που παραδέχονται τους σκοπούς της εθνικής 
δημοκρατικής αλλαγής και ένα πρόγραμμα άμεσων διεκδικήσεων της ελληνικής νεολαί-
ας», σ. 24. 



3. Η ΔΝΛ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Καρπός της συνένωσης της Νεολαίας της ΕΔΑ με τη «Δημοκρατική Κίνηση 
Νέων 'Γρηγόρης Λαμπράκης'», η ΔΝΛ (Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη) 
δεν προήλθε ούτε από παρθενογένεση, ούτε εκ του μηδενός. Ήταν αποτέ-
λεσμα μιας ευνοϊκής συγκυρίας, μια οργάνωση -νέα όσο και παλιά- που 
δημιουργήθηκε για να απαντήσει στις ανάγκες που προδιαγράφονταν επι-
τακτικές για τη νεολαία της Αριστεράς. Από την εξαγγελία της ίδρυσης 
της, στα μέσα του 1964, έως το τέλος, το οποίο δεν σηματοδοτήθηκε ρητά 
από μια «ληξιαρχική πράξη», η ΔΝΛ οδήγησε σε υπερβάσεις. Έσπασε τα 
όρια των αστικών χώρων και έδωσε λόγο και ταυτότητα στον «ανήσυχο» 
νεολαίο της ελληνικής ενδοχώρας και της υπαίθρου, μετέτρεψε τα διεκδι-
κητικά αιτήματα των νέων σε ένα αμιγώς πολιτικό κίνημα, κυρίως στις 70 
ημέρες αγώνων για τη δημοκρατία το καλοκαίρι του 1965, τέλος, φιλοδό-
ξησε μέσα από τη μαζικότητά της να αναπαραγάγει τα πρότυπα της 
ΕΠΟΝ. Βαλλόμενη σε δύο μέτωπα από την ορμή της ΕΔΗΝ και του «δεύτε-
ρου ανένδοτου», αλλά και από μια «νέα» αριστερή αντιπολίτευση εν τη 
γενέσει της, σε μια εποχή που η Αριστερά έβλεπε τον ηγεμονικό της ρόλο 
να καταρρέει, η ΔΝΛ διαμόρφωσε τις συνειδήσεις των νέων πριν η δυναμι-
κή της εξαερωθεί, όχι τόσο  από την επικράτηση της δικτατορίας όσο από 
την εσωτερική πίεση μπροστά στην ανάγκη συγκρότησης των νέων αντιδι-
κτατορικών σχημάτων. 

«Δύναμη της Δημοκρατίας, εγγύηση του μέλλοντος και φυτώριο αρε-
τής»:99 Αν έτσι τη χαρακτήρισε ο Μάρκος Αυγέρης, αντιστρέφοντας με έμ-
φαση τα επιχειρήματα των συντηρητικών δυνάμεων και του Στέμματος 
που επιδίωξαν τη διάλυση της, παραμένει γεγονός ότι, παρά τα εσωτερικά 
προβλήματα που την ταλάνισαν από την ίδρυσή της, η ΔΝΛ ανταποκρίθηκε 
στα κελεύσματα των καιρών, σε εκείνες τις πολιτικές και κοινωνικές προϋ-
ποθέσεις που της προσέδωσαν στοιχεία ιδιαιτερότητας. 

Το κείμενο που ακολουθεί πραγματεύεται τις τρεις διακριτές φάσεις 
της βραχύβιας διαδρομής της ΔΝΛ, όπως αυτές ορίζονται από τη διαδικα-
σία συγκρότησης της, το Ιδρυτικό της Συνέδριο και τη συμμετοχή της στα 
«Ιουλιανά». Επιχειρώντας να αναδείξει τα κυρίαρχα στοιχεία που τις 
προσδιόρισαν, το κείμενο εστιάζει, στο τελευταίο μέρος του, στη συνθετι-
κή παρουσίαση του ρόλου της ΔΝΛ και της εποχής της. 

99. «Χαιρετισμός του Μ. Αυγέρη στη ΔΝΛ». Αρχείο ΔΝΛ, κ. 277.10. 



3.1. Νεολαιίστικες  αντιστάσεις  και κομματικές  παρακαταθήκες 
Σήμερα, είναι πλέον σαφές ότι η απόφαση για τη συγχώνευση της Ν.ΕΔΑ 
με τη ΔΚΝΓΛ δεν ελήφθη στην Αθήνα. Η ιδέα κυοφορείται βεβαίως στην 
Ελλάδα, διαμορφώνεται σταδιακά στις επαφές των ηγετικών στελεχών 
των δύο οργανώσεων με την ηγεσία της ΕΔΑ και τους εκπροσώπους του 
Κλιμακίου Εσωτερικού της ΚΕ του ΚΚΕ. Ωστόσο, οι προτάσεις τελεσφό-
ρησαν στο Βουκουρέστι, τον Ιανουάριο του 1964, στη συνάντηση του 
γραμματέα της Ν.ΕΔΑ, Τάκη Μπενά, με το Πολιτικό Γραφείο του ΚΚΕ.100 

Την απόφαση, η λήψη της οποίας συνάντησε μάλλον αντιστάσεις εντός του 
ηγετικού πυρήνα του ΚΚΕ, συνόδευε κομματική εντολή για τη μη άμεση 
δημοσιοποίηση της στην Ελλάδα. 

Η έξωθεν εντολή είχε μεταξύ άλλων τις πολιτικές εξηγήσεις της. Σε μια 
πρώτη φάση, οι προτεραιότητες της προεκλογικής εκστρατείας, οι ανά-
γκες δραστηριοποίησης των μηχανισμών του κόμματος της ΕΔΑ και της 
Νεολαίας της ενόψει των προγραμματισμένων για τον Φεβρουάριο κοινο-
βουλευτικών εκλογών, προκρίνουν την εκλογική συσπείρωση και αποτρέ-
πουν την όποια μετακίνηση του ενδιαφέροντος σε άλλα σοβαρά πολιτικά 
ζητήματα, όπως η συγχώνευση των προγενέστερων σχημάτων και η ίδρυση 
ενιαίου φορέα της νεολαίας. Στη συνέχεια, η δημοσιοποίηση μετατίθεται 
λόγω των μετεκλογικών προβλημάτων. Σε μια κρίσιμη στιγμή για την Αρι-
στερά που κλυδωνίζεται από το «σταυρικό πρόβλημα» -όπως ονόμασε ο 
Ηλίας Ηλιού τις διαρροές ψήφων και τις μετατοπίσεις ψηφοφόρων της 
προς το Κέντρο—, ο σχεδόν υποχρεωτικός «ελιγμός της ΕΔΑ» και η περαι-
τέρω μείωση του εκλογικού ποσοστού της άνοιγαν εκ νέου την ημερήσια 
διάταξη των συνεργασιών για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές που 
ακολούθησαν τον Ιούλιο. Έτσι, η απόφαση παρέμεινε για μεγάλο διάστη-
μα στα συρτάρια των αρμοδίων αναμένοντας το πράσινο φως και τις ειση-
γήσεις των «ειδικών».101 

100. Γραμματέας της Ν.ΕΔΑ, μέλος της EE της ΕΔΑ, αλλά και της ΚΕ του ΚΚΕ από 
το 1961, ο Τ. Μπενάς αναλαμβάνει το ρόλο του εισηγητή για τη μετεξέλιξη της Νεολαίας 
στην Ελλάδα. Στη συνάντησή του, στο Βουκουρέστι, με τα μέλη του ΠΓ του ΚΚΕ, συμμε-
τείχαν επίσης οι Γρ. Φαράκος, Λ. Τζεφρώνης και Θ. Καρατζάς, μέλη της ΚΕ μετέχοντες 
στην Επιτροπή Νεολαίας του ΚΚΕ. Την εισήγηση Μπενά για τη συγχώνευση της Ν .ΕΔΑ 
και της ΔΚΝΓΛ ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής Νεολαίας του 
ΚΚΕ και κυρίως του Γρ. Φαράκου που επέμενε στη διατήρηση του διπλού σχήματος. Στη 
συνέχεια το ΠΓ αποσύρθηκε για να συζητήσει «κεκλεισμένων των θυρών». Την απόφαση 
για τη συγχώνευση ανακοίνωσε, μετά το τέλος της συνεδρίας, ο Π. Δημητρίου, υπεύθυνος 
για τα ζητήματα της Νεολαίας στο ΠΓ του ΚΚΕ. Για τα ζητήματα αυτά, βλ. και την «αυ-
τοβιογραφική» συνέντευξη του Τ. Μπενά στο έκτο μέρος του παρόντος τόμου. 

101. Η ήδη ειλημμένη απόφαση εγκρίνεται ως «σχέδιο απόφασης» της Εκτελεστικής 



Τελικά φτάνει για επικύρωση στην Γ' Σύνοδο του Κεντρικού Συμβου-
λίου της,102 τον Ιούνιο του 1964, όπου εγκρίνεται κατά πλειοψηφία αντιμε-
τωπίζοντας από την αρχή σοβαρές ενστάσεις και προκαλώντας εσωτερι-
κούς κραδασμούς. Εκ των πραγμάτων, η υποδοχή της απόφασης αποδεί-
χτηκε σύνθετη για την Ν.ΕΔΑ, ενώ για τη ΔΚΝΓΛ η διαδικασία ήταν σχετικά 
απλή. Οι σχέσεις του Μ. Θεοδωράκη με την ηγεσία του ΚΚΕ, η εκλογή του 
ως βουλευτή στη Β' περιφέρεια του Πειραιά με τα χρώματα της ΕΔΑ, τον 
Φεβρουάριο, και κυρίως η παρουσία ηγετικών στελεχών της Ν.ΕΔΑ στην 
Εκτελεστική Επιτροπή της Κίνησης μετέθεταν το ζήτημα στα κεντρικά όρ-
γανα της Ν.ΕΔΑ στο μέτρο που το στελεχικό δυναμικό της Κίνησης είχε, 
στη συντριπτική πλειοψηφία του, τη διπλή ιδιότητα. Στη λογική αυτή, τα 
ηγετικά κλιμάκια της Ν.ΕΔΑ και το πλέον ευαίσθητο τμήμα του στελεχικού 
της δυναμικού, κυρίως στη Σπουδάζουσα, απορρόφησαν τις εντάσεις κα-
θώς οι αντιδράσεις υπερέβησαν τα αναμενόμενα. 

Ουσιαστικά, το μόνο ζήτημα που δεν φαίνεται να απασχόλησε τότε τα 
στελέχη της νεολαίας ήταν η σχέση της νέας οργάνωσης με το ΚΚΕ και όσα 
υπέκρυπτε αφενός ως στρατηγική κίνηση ελέγχου της Νεολαίας απευθείας 
από το Βουκουρέστι χωρίς τη μεσολάβηση των μηχανισμών της ΕΔΑ και 
αφετέρου τα όρια και η δυναμική αυτής της κομματικής παρέμβασης στη 
Νεολαία Λαμπράκη η οποία, θεωρητικά τουλάχιστον, θα διακηρύξει την 
αυτονομία της.1 0 3 Τα σημεία αυτά, που επανέρχονται συχνά τα τελευταία 
χρόνια ως ερωτήματα αλλά και ως αντικείμενο διαφωνιών και κριτικής 
μεταξύ των παλιών στελεχών, δεν τέθηκαν καν στη συζήτηση καθώς η κομ-
μουνιστική ταυτότητα λειτουργούσε ήδη ως προϋπόθεση αλλά και χρυσή 

Επιτροπής της ΕΔΑ με τίτλο «Για μια αποφασιστική στροφή στη Νεολαία» από την ζ' Σύ-
νοδο της Διοικούσας Επιτροπής του κόμματος, τον Μάιο του 1964, παρά τις διαφωνίες 
βασικών στελεχών της ΕΔΑ, που προέρχονται από τη σοσιαλιστική συνιστώσα της. Η μη 
δημοσιοποίηση της απόφασης δεν οφείλεται, ωστόσο, στην επιφυλακτική στάση που κρά-
τησαν οι Γ. Πασαλίδης και Στ. Ηλιόπουλος, οι οποίοι διέβλεπαν τη μετατόπιση της Νεο-
λαίας εκτός των κομματικών πλαισίων της ΕΔΑ. Για το ζήτημα αυτό βλ. τη μεταγενέστερη 
«επιστολή του Στ. Ηλιόπουλου προς την EE της ΕΔΑ», Αρχείο ΕΔΑ, κ. 2. 

102. Η απόφαση για τη συγχώνευση εμφανίζεται ως πρόταση της EE της ΕΔΑ και του 
Γραφείου του ΚΣ της Ν.ΕΔΑ στη διευρυμένη ως προς τη σύνθεσή της ολομέλεια του ΚΣ, 
19-21.6.1964. Βλ. το κείμενο της εισήγησης στο Αρχείο Ν.ΕΔΑ, κ. 268.2. σ. 22. Βλ. επίσης 
το «συμπυκνωμένο» σκεπτικό για τη συγχώνευση, σ. 19-21. 

103. «Βασική προϋπόθεση αποτελεί η ανάπτυξη και το δυνάμωμα της πρωτοπόρας 
οργάνωσης της ελληνικής νεολαίας, της οργάνωσης που θα έχει βασικό της καθήκον τη 
διαπαιδαγώγηση των μελών της με βάση την ιδεολογία της Αριστεράς. Η οργάνωση αυτή 
της νεολαίας πρέπει να είναι αυτοτελής, πρωτόβουλη, με δική της εσωτερική ζωή, με δικό 
της σχέδιο δράσης, με δικά της από πάνω ώς κάτω εκλεγμένα καθοδηγητικά όργανα». 
Από την εισήγηση για τη συγχώνευση στο ΚΣ της Ν.ΕΔΑ, κ. 268.1 , σ. 19. 



παρακαταθήκη για την ενσωμάτωση του ανώτερου στελεχικού δυναμικού 
στους ηγετικούς πυρήνες της ΕΔΑ και της Νεολαίας της. 

Οι βασικές αντιρρήσεις έθιγαν το ζήτημα της πολιτικής φυσιογνωμίας 
του νέου φορέα και εστίαζαν στη μαζικότητά του. Διατυπωμένες στο Γρα-
φείο του ΚΣ της Ν.ΕΔΑ και εν μέρει στην Γ' Σύνοδο104 του τελευταίου από 
στελέχη με διαφορετικές πορείες και περγαμηνές, συμπυκνώνουν τα επι-
χειρήματα 105 και συσπειρώνουν τις διάχυτες αμφιβολίες. Αντίθετες μάλλον 
ως προς την επιχειρηματολογία που ανέπτυσσαν, οι θέσεις κατέληγαν 
στην ταυτόσημη επιφύλαξη για την ίδρυση της Νεολαίας Λαμπράκη. Η 
«πρόταση Μανωλάκου» εδραιωνόταν σε μια αντίληψη περί «πρωτοπο-
ριακής» οργάνωσης που αντέκρουε τη μαζικότητα, ενώ η θέση του Μίσ-
σιου εκκινούσε από μια εργαλειακή σχέση που έπρεπε να διατηρηθεί με-
ταξύ πολιτικής οργάνωσης και μετώπου. Εκκινώντας από την ανάγκη δια-
τήρησης του μετωπικού σχήματος και τοποθετούμενος υπέρ της αυτοτε-
λούς παρουσίας της Κίνησης, ο Αντρέας Λεντάκης, με τη διπλή ιδιότητα 
του μέλους του Γραφείου του ΚΣ της Ν.ΕΔΑ και της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής της ΔΚΝΓΛ, συμπλήρωνε τον εντός των οργάνων αντίλογο. Έτσι, την 
απόφαση του ΚΣ της Ν.ΕΔΑ ακολουθούν παράλληλες διεργασίες και ζυ-
μώσεις που μπορεί να μη μετέθεσαν το χρόνο της δημοσιοποίησης της 
συγχώνευσης, αλλά που συνέβαλαν -μαζί με τις τεχνικές δυσκολίες και εν-
δεχομένως τις αδράνειες- στην καθυστέρηση των προσυνεδριακών διαδι-
κασιών. Προβλεπόμενο στους αρχικούς σχεδιασμούς για το φθινόπωρο 
του 1964, το Ιδρυτικό Συνέδριο της Νεολαίας Λαμπράκη μετατέθηκε για 
τον Φεβρουάριο και μετά από δεύτερη σύντομη αναβολή πραγματοποιή-
θηκε στα τέλη Μαρτίου 1965. 

Ωστόσο, παρά τις διατυπωμένες αντιθέσεις εντός της Ν.ΕΔΑ, στον δη-
μόσιο χώρο αλλά και εσωτερικά, οι απαραίτητες κινήσεις που προετοι-
μάζουν τη συγχώνευση εκτυλίσσονται όπως, προφανώς, είχαν ήδη σχε-
διασθεί. Μια επιτροπή από εκπροσώπους των δύο φορέων, με τίτλο 
«Κοινό κλιμάκιο των οργανώσεων Ν.ΕΔΑ και ΔΚΝΓΛ για τη μελέτη των 
προβλημάτων του κινήματος της νεολαίας»,106 χρεώνεται, από τον Ιούνιο 
του 1964,ένα ρόλο προπαρασκευαστικό της δημοσιοποίησης, ενώ, ταυτόχρονα 

104. Αν και υποβαθμισμένες, οι διαφωνίες καταγράφονται από τον Τ. Μπενά στη χφ. 
«Σύντομη έκθεση για την Γ' Σύνοδο του ΚΣ». Βλ. Αρχείο Ν.ΕΔΑ, κ. 268.5, σ. 2. 

105. Βλ. τις «αυτοβιογραφικές» συνεντεύξεις των Αριστείδη Μανωλάκου και Χρόνη 
Μίσσιου στο έκτο μέρος του παρόντος τόμου. 

106. Βλ. την «Ανακοίνωση του κοινού κλιμακίου των οργανώσεων Ν.ΕΔΑ και ΔΚΝΓΛ 
για τη μελέτη των προβλημάτων του κινήματος της νεολαίας» [9/1964], Αρχείο ΔΝΛ, κ. 
273.8. 



χρονα, κοινές ανακοινώσεις για διάφορα ζητήματα αρχίζουν να βλέπουν 
το φως της δημοσιότητας.107 Εσωτερικά, στην κορυφή της πυραμίδας 
αναλαμβάνει δράση το ηγετικό δίδυμο -πρόεδρος ο Μ. Θεοδωράκης, 
γραμματέας ο Τάκης Μπενάς— με το οποίο η οργάνωση θα πορευτεί τυπι-
κά ώς το τέλος. Αντίστοιχα, χωρίς αποκλεισμούς των διαφωνούντων, ορί-
ζεται το «προσωρινό ΚΣ» από τα ηγετικά στελέχη της Ν.ΕΔΑ και της Κί-
νησης, το οποίο θα τεθεί τυπικά μέχρι το Συνέδριο επικεφαλής της Νεο-
λαίας Λαμπράκη. 

Προετοιμασμένη στη διάρκεια του καλοκαιριού, η κοινή «Δήλωση των 
Οργανώσεων: Νεολαία ΕΔΑ-Δημοκρατική Κίνηση Νέων 'Γρ. Λαμπρά-
κης'»108 δημοσιοποιεί, στις 8 Σεπτεμβρίου, την απόφαση «για τη δημιουρ-
γία της νέας, της μεγάλης πρωτοπόρας οργάνωσης της νεολαίας». Ακο-
λουθεί, χωρίς χρονική καθυστέρηση, στις 14 Σεπτεμβρίου επίσημη εκδή-
λωση για τη συγχώνευση στο θέατρο «Διάνα» με ομιλητές τον Μ. Θεοδω-
ράκη εκ μέρους της Κίνησης και, εκ μέρους της Ν.ΕΔΑ, έναν από τους μει-
οψηφήσαντες, τον Αριστ. Μανωλάκο. Σε μια ατμόσφαιρα πανηγυρική, οι 
υποσχέσεις για το μέλλον συμπληρώνονται από αναφορές στο παρελθόν 
των κινημάτων της αριστερής νεολαίας και ενισχύονται από τις πρόσφατες 
εκλογικές επιτυχίες των συνεργασιών στις δημοτικές και κοινοτικές εκλο-
γές, στις οποίες οι νεολαίοι μετείχαν ενεργά. Στο πλαίσιο αυτό, ο Μ. Θεο-
δωράκης κηρύσσει μετωπική επίθεση της Νεολαίας Λαμπράκη εναντίον 
της κυβέρνησης της ΕΚ. Η στάση της νέας οργάνωσης παρουσιάζεται ως 
μονόδρομος υπαγορευμένος από τις διαδοχικές κυβερνητικές αρνήσεις, τις 
υπαναχωρήσεις και τις δεσμεύσεις του Γ. Παπανδρέου να μην προχωρήσει 
σε διαρθρωτικές αλλαγές. 

«Η αρνητική μας στάση απέναντι στην άρνηση δεν θα πρέπει να μείνει 
μονάχα σαν άρνηση της άρνησης. Μας χρειάζεται η θέση, η κατάφαση. 
Γιατί μόνο τότε εξασφαλίζεται η ψυχική, διανοητική και μαχητική ισορρο-
πία. Τότε οι ατμοί του βρασμού περνώντας πειθαρχικά μέσα από τις σω-
ληνώσεις του ιδεολογικού και πολιτικού προσανατολισμού δίνουν κίνηση 
στους τροχούς. Τότε η άρνηση της άρνησης γίνεται σίγουρα θέση, γίνεται 

107. Βλ. αντιπροσωπευτικά τις κοινές ανακοινώσεις για τα «γεγονότα στο Λαύριο» ή 
την επικοινωνία για τη συνάντηση των εκπροσώπων των δυο οργανώσεων, Αρχείο ΔΝΛ, κ. 
273.6 και 7. 

108. «Δήλωση των Οργανώσεων: Νεολαία ΕΔΑ-Δημοκρατική Κίνηση Νέων 'Γρ. Λα-
μπράκης'», Αρχείο ΔΝΛ, κ. 273.9. Την επόμενη ημέρα Η  Αυγή τη δημοσιοποιεί στο πρω-
τοσέλιδο της με τον τίτλο «Το Κ.Σ. της Ν.ΕΔΑ, η Ε.Ε. της ΔΚΝΓΛ θα πραγματοποιήσουν 
συγκέντρωση με θέμα "Η πορεία ανάπτυξης του Πατριωτικού Δημοκρατικού νεολαιίστι-
κου κινήματος, ο ρόλος και η φυσιογνωμία της πρωτοπόρας οργάνωσης της Ελληνικής Νε-
ολαίας". Η  Αυγή, 9.9.1964. 



πορεία προς τα μπρος, γίνεται χαστούκι στους ραγιάδες και κάλεσμα μά-
χης στους πατριώτες και τους ελεύθερους».109 

Τις ίδιες ημέρες, στη Μόσχα, στη συνέχεια του ταξιδιού της ελληνικής 
αντιπροσωπείας για το Παγκόσμιο Φόρουμ της Νεολαίας που διοργάνωνε 
η ΠΟΔΝ, ο Τάκης Μπενάς και ο Ανδρέας Λεντάκης εκπονούν αντίστοιχα το 
«Σχέδιο Καταστατικού» και το «Σχέδιο Θέσεων» της νέας οργάνωσης. Οι 
εξαρτήσεις που, εκείνη την εποχή, λειτουργούν ακόμη ως κομματικές πα-
ρακαταθήκες δίνουν πάλι το «παρών» στον τρόπο επεξεργασίας των κα-
ταστατικών κειμένων. Ο Μπενάς, αλλά και ο Λεντάκης, έκαναν στο Βου-
κουρέστι ενδιάμεσο υποχρεωτικό σταθμό πριν από την ολοκλήρωση του 
σχεδόν τρίμηνου ταξιδιού τους. Οι συζητήσεις και οι επαφές στην έδρα του 
ΠΓ του ΚΚΕ για τα χειρόγραφα σχέδια που συνέταξαν δεν ήταν αρκετές, 
καθώς τα κείμενα δεν τους ακολούθησαν στην επιστροφή τους -πάλι μέσω 
Μόσχας. Για λόγους ασφαλείας κρατήθηκαν στο Βουκουρέστι, αποτέλε-
σαν αντικείμενο επεξεργασίας και έφτασαν στην Αθήνα -το πιθανότερο με 
διπλωματικούς σάκους- από το εξωτερικό. Όπως διαπίστωσαν οι συντά-
κτες τους, παρουσίαζαν στην παραλαβή τους αρκετές αλλαγές ως προς το 
περιεχόμενο. 110 

Παρά την αυστηρότητα στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, όταν, 
στα τέλη Οκτωβρίου, ο Τάκης Μπενάς επιστρέφει στην Αθήνα, οι προ-
γραμματισμοί παρουσιάζουν εκ των πραγμάτων μεγάλες καθυστερήσεις. 
Το Προεδρείο του προσωρινού ΚΣ τις απέδιδε στο γεγονός ότι η συγχώ-
νευση, ένα μήνα μετά την εξαγγελία της νέας οργάνωσης, «δεν είχε την 
αναμενόμενη απήχηση». Εστίαζε στη μικρή προβολή από τον τύπο αλλά 
και σε ζητήματα όπως η «εποχιακή ύφεση του νεολαιίστικου κινήματος» 
και στο γεγονός ότι «η Κίνηση Λαμπράκη είχε ήδη ταυτιστεί με την 
Ν.ΕΔΑ».111 Στην πράξη, οι καθυστερήσεις και τα ζητήματα που εκκρεμούν 
είναι, ως επί το πλείστον, εσωτερικά. Από τη μία πλευρά, τα κείμενα ανα-

109. Από την «Ομιλία του Μ. Θεοδωράκη στην εκδήλωση για τη συγχώνευση», 
14.9.1964. Αρχείο ΔΝΛ, κ. 273.11, σ. 12. 

110. Στην αυτοψία, που πραγματοποιήσαμε με τον Τ. Μπενά, στο Αρχείο του ΚΣ της 
ΔΝΛ με σκοπό τον πληρέστερο χαρακτηρισμό των τεκμηρίων, εντοπίσαμε κείμενα δακτυ-
λογραφημένα με το «γνωστό» τόπο γραφομηχανής που χρησιμοποιούσαν για τις ανάγκες 
του ΠΓ του ΚΚΕ στο Βουκουρέστι. Βλ. τις παρατηρήσεις «για το προσχέδιο των προσυ-
νεδριακών θέσεων» και «για το προσχέδιο καταστατικού» (Αρχείο ΔΝΛ, κ. 273.17), κα-
θώς και το τελευταίο τμήμα στο «Σχέδιο προσυνεδριακών θέσεων» στο κ. 273.18. 

111. Βλ. τα υλικά από τη συνεδρίαση του Προεδρείου στα τέλη Οκτωβρίου 1964: α) 
«Ένας μήνας από τη δημιουργία της οργάνωσης», β) «Γιατί δεν είχε αντήχηση  η συγχώ-
νευση», γ) «Στοιχεία και εκτιμήσεις για την πορεία της συγχώνευσης», δ) σύντομα πρα-
κτικά, Αρχείο ΔΝΛ, κ. 276.4. 



αναπροσαρμόζονται εκ νέου λεκτικά καθώς «εκσυγχρονίζονται» χωρίς αλλοι-
ώσεις στο περιεχόμενο τους. Από την άλλη, οι οργανώσεις βάσης δεν 
έχουν ακόμη προετοιμαστεί «οργανο-τεχνικά» για την έναρξη του προσυ-
νεδριακού διαλόγου,112 ο οποίος τελικά εγκαινιάζεται σε μια διαδικασία 
παράλληλη με την εκστρατεία στρατολόγησης νέων μελών και με τις προε-
τοιμασίες των απαραίτητων υποδομών για την εύρεση χώρων και την ορι-
στική αποστέγαση από τα κομματικά γραφεία. 

3.2. Όρια και δυναμική της οργανωτικής  εμβέλειας 

«Η ΔΝΛ είναι η πρωτοπόρα πλατιά δημοκρατική, αντιφασιστική, πατριω-
τική, φιλειρηνική και πολιτιστική οργάνωση της Ελληνικής Νεολαίας. Πι-
στεύει και αγωνίζεται για την Ειρήνη, τη Δημοκρατία, την Εθνική Ανεξαρ-
τησία, την Κοινωνική Πρόοδο» έγραφε το άρθρο 3 του σχεδίου Καταστα-
τικού" 3 που εγκρίθηκε από το Ιδρυτικό Συνέδριο. Το καταστατικό επιχει-
ρούσε να αναδείξει το πολύπτυχο των στόχων της οργάνωσης στην κατεύ-
θυνση -όπως τονιζόταν- «της εθνικής πατριωτικής διαπαιδαγώγησης της 
ελληνικής νεολαίας». Συμπυκνώνοντας στα πρώτα έξι άρθρα του τα προ-
γραμματικά κείμενα, τραβούσε το νήμα της συνέχειας ανάμεσα στο 
«πνεύμα των λαϊκών αγωνιστικών παραδόσεων της Επανάστασης του 21 
και του Έπους της Εθνικής Αντίστασης, των δημοκρατικών κοινωνικών 
αγώνων του λαού». Προσπαθούσε δηλαδή να συγκεράσει το απώτερο και 
το άμεσο παρελθόν με το ενεργό και δραστήριο παρόν των αριστερών κι-
νημάτων της νεολαίας «για τη δημοκρατική ανάπτυξη, την πρόοδο και την 
ευτυχία της πατρίδας μας, για την πραγματοποίηση της Εθνικής Δημοκρα-
τικής Αλλαγής». 

Αν η «προσέλκυση της νεολαίας στους γενικότερους αγώνες του λαού 
μας στο πλευρό του προοδευτικού δημοκρατικού κινήματος» καταγράφε-
ται ως ένας από τους στόχους της οργάνωσης, το προγραμματικό πολύ-
πτυχο υπογράμμιζε επίσης την «προάσπιση και διεκδίκηση των δικαιωμά-
των της νεολαίας στη ζωή, τη μόρφωση, τη δουλειά, τον πολιτισμό, την ψυ-
χαγωγία» με σκοπό την «κατάκτηση της πλήρους ισοτιμίας των νέων σε 
όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής και κοινωνικής ζωής». Αντίστοι-
χα, η «οικοδόμηση της πιο πλατειάς ενότητας της Ελληνικής Νεολαίας» 
έβρισκε τις προεκτάσεις της στη μαζικότητα του ίδιου του εγχειρήματος. Η 

112. «Τη Δευτέρα 8 μ.μ. στο θέατρο Διάνα Συγκέντρωση της "Δημοκρατικής Νεολαίας 
Λαμπράκη". Αρχίζει η προσυνεδριακή περίοδος». Βλ. Η  Αυγή, 26.11.1964, σ. 7. 

113. Καταστατικό  της Δημοκρατικής  Νεολαίας  Λαμπράκη. Σχέδιο  για συζήτηση,  Αθή-
να, Δεκέμβριος 1964, σ. 2. Βλ. επίσης Αρχείο ΔΝΛ, κ. 273.1. 



απόφαση για τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση εντός της οργάνωσης αποτυ-
πωνόταν αφενός στη διακηρυγμένη πολυσυλλεκτικότητα και αφετέρου 
στην «ελαστικότητα» της ένταξης. 

Στην κατεύθυνση αυτή το άρθρο 6, αν και αναπαράγει καθ' όλα την 
κομμουνιστική λογική στην ιεράρχηση των νεολαίων εκκινώντας το προ-
σκλητήριο από τα «παιδιά της εργατικής τάξης και τους νέους εργαζόμε-
νους», διευκρινίζει ότι «η οργάνωση απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως 
τους νέους και τις νέες κάθε κοινωνικής προέλευσης, τους εργάτες, τους 
εργαζόμενους, τους υπαλλήλους, τους αγρότες, τους φοιτητές, τους σπου-
δαστές, τους αθλητές, τους νέους επιστήμονες και καλλιτέχνες».  Στην ίδια 
λογική, στο άρθρο 7 αποσαφηνίζεται η ουσιαστικά ανεμπόδιστη και χαλα-
ρή -καθότι χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις- δυνατότητα ένταξης: «Μέλος 
της οργάνωσης γίνεται κάθε νέος και νέα που αποδέχεται τα ιδανικά, τους 
σκοπούς της, το καταστατικό της».1 1 4 

Στη βάση αυτών των εκφρασμένων προγραμματικών επιδιώξεων και 
κατόπιν εντατικής κινητοποίησης η οποία επιτεύχθηκε κυρίως με τις συνε-
χείς περιοδείες115 στελεχών του ηγετικού πυρήνα της στις πρωτεύουσες 
των επαρχιών και στην ενδοχώρα, η Νεολαία Λαμπράκη φτάνει στις παρα-
μονές του Α' (Ιδρυτικού) Συνεδρίου της στα όρια της οργανωτικής της 
ανάπτυξης.116 Από τον Νοέμβριο του 1964 έως τον Μάρτιο του 1965, χιλιά-
δες νέοι εντάσσονται στις γραμμές της και μετέχουν, στη συντριπτική 
πλειονότητά τους, στις προσυνεδριακές συνελεύσεις και στα σεμινάρια 
που διοργανώνονται. Ενημερώνονται και εκλέγουν τους 300 αντιπροσώ-
πους για το Συνέδριο της οργάνωσης. Βέβαια, μια ακριβής αριθμητική 
αποτίμηση των μελών ή συμμετασχόντων στις προσυνεδριακές διαδικα-
σίες κρίνεται, μέχρι σήμερα, επισφαλής, καθώς στο αρχείο δεν εντοπίστη-
καν τεκμήρια με ακριβείς και συνολικές αποτιμήσεις, ενώ αντίστοιχα οι 

114. Στο  ίδιο, σ.  4. 
115. Βλ. τα κυριολεκτικά εξαντλητικά προγράμματα περιοδειών στο φάκελο «Προ-

βλήματα Συνεδρίου: Οργανωτικά - Μαζικής δραστηριότητας - Σεμινάρια - Οικονομικά» 
του οργανωτικού γραμματέα του Συνεδρίου, Γ. Χριστοφιλόπουλου, κ. 273.24 και συγκε-
κριμένα τα έγγραφα 24ι, ια και ιστ. Όπως άλλωστε τεκμαίρεται και από την αποδελτίωση 
της εφ. Η  Αυγή στο  διάστημα Οκτωβρίου 1964-Μαρτίου 1965 ηγετικά στελέχη της ΔΝΛ 
παρέστησαν στα εγκαίνια 80 τουλάχιστον νέων λεσχών που δημιουργούνται στις ελληνικές 
επαρχίες. 

116. Η έξαρση της οργανωτικής ανάπτυξης της ΔΝΛ σε αυτό το χρονικό διάστημα 
αποτυπώνεται με ευκρίνεια στο Διάγραμμα 1 που παρουσιάζεται στο πέμπτο μέρος του 
παρόντος τόμου. Σύμφωνα με την εφ. Η  Αυγή, 14.3.1965,ο στόχος για τη δημιουργία 250 
λεσχών της ΔΝΛ μέχρι το Συνέδριο δεν απείχε ιδιαίτερα από την πραγματοποίηση του. 
καθώς μέχρι τις αρχές Μαρτίου λειτουργούσαν ήδη 180 λέσχες της οργάνωσης σε όλη την 
Ελλάδα. 



τάσεις διόγκωσης για την επίτευξη των «πλάνων» είναι ανιχνεύσιμες σε 
έγγραφα που διατηρήθηκαν. Παραμένει, ωστόσο, γεγονός ότι οι συμμετο-
χές στις προσυνεδριακές διαδικασίες κυμάνθηκαν σε ένα πλαίσιο μεταξύ 
35.000 και 37.000 μελών,117 το οποίο δεν μοιάζει να υπολείπεται ιδιαίτερα 
του συνολικού αριθμού των εντάξεων. 

Η περιφέρεια της πρωτεύουσας, η Αθήνα και ο Πειραιάς, η Θεσσαλονί-
κη αποτέλεσαν τους συστηματικούς τροφοδότες της προσπάθειας, η οποία 
ενισχύθηκε ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως οι νομοί Κιλκίς και 
Σερρών στην Κεντρική Μακεδονία, Λαρίσης και Τρικάλων στη Θεσσαλία, 
αλλά και την Αιτωλοακαρνανία και τη Φθιώτιδα, τη Λέσβο και το Ηρά-
κλειο, την Καβάλα και τον Έβρο. Ακολουθώντας καθ' όλα γνώριμες για 
την Αριστερά διαδρομές, στα χνάρια του ΕΑΜ αλλά και της  ΕΔΑ, οι Λα-
μπράκηδες δραστηριοποιούνται στις μεγαλουπόλεις και στα περισσότερα 
αστικά κέντρα απ' όπου η παρουσία τους εξακτινώνεται στην ελληνική 
επαρχία για να φτάσει μέχρι τις «επιτηρούμενες ζώνες» που κληροδότησε 
ο εμφύλιος. Τα παραδοσιακά προπύργια της προπολεμικής Αριστεράς, οι 
δρόμοι που ανοίχτηκαν στα χρόνια της Αντίστασης, τα κέντρα που επα-
νεργοποίησε με τη δράση της η ΕΔΑ, όπως και εκείνα που η ίδια άνοιξε, 
λειτούργησαν ως κύριοι αποδέκτες του μηνύματος της νεολαιίστικης ορ-
γάνωσης σε εδάφη που είχε ήδη προλειάνει η παρουσία  της  Ν.ΕΔΑ και 
καλλιεργήσει η Κίνηση. Έτσι, η αριστερή παράδοση, δηλαδή οι δεσμοί που 
κληροδοτήθηκαν στους νεότερους μέσω οικογενειακών δικτύων, κυρίως 
στην επαρχία, συνιστούν μια ερμηνευτική παράμετρο στο φαινόμενο που 
αποτέλεσε η Νεολαία Λαμπράκη. Στην ίδια λογική, μια άλλη παράμετρος 
συναρτάται επίσης με την προγενέστερη ένταξη στις γραμμές της αριστε-
ρής νεολαίας -στην παράνομη ΕΠΟΝ και στη νόμιμη Ν.ΕΔΑ-μιας προγενέ-
στερης γενιάς νέων, της άμεσης μετεμφυλιοπολεμικής, η οποία, προερχό-
μενη κατά κύριο λόγο από τον σπουδαστικό χώρο, μετά την επιστροφή 
στον τόπο καταγωγής και την έναρξη της επαγγελματικής ζωής, αναλάμ-
βανε ρόλους επιτελικούς για την εδραίωση και τη διάδοση του λόγου της 
Νεολαίας Λαμπράκη.1 1 8 Τέλος, ως τρίτη παράμετρο οφείλουμε να εκλά-
βουμε τις χειραφετητικές προτάσεις του μετωπικού σχήματος, της Κίνη-
σης 'Γρ. Λαμπράκης', οι οποίες συστοιχούν με τις φορτίσεις που εκτόνωσε, 

117. Στον ίδιο φάκελο βλ. τους προγραμματισμούς στο κ. 273.246, ιγ, ιδ, ιε, ιθ, κα και 
ιδιαίτερα το χφ. σημείωμα του Γ. Γιωτόπουλου, «Δύναμη» (273.24κ), όπου η συμμέτοχη 
υπολογίζεται σε 36.700 μέλη. Αντίστοιχα, ο Τ. Μπενάς αναφέρεται σε 37.500 συμμετοχές, 
βλ. την «αυτοβιογραφική» συνέντευξη του στο έκτο μέρος του παρόντος τόμου. 

118. Βλ. τις «αυτοβιογραφικές» συνεντεύξεις των Γ. Βελλόπουλου, Τ. Γεωργίου, Ν. 
Γκατζή,Αλ. Σόφη και Μιχ. Φαρσάρη στο έκτο μέρος του παρόντος κειμένου. 



μετά τη δολοφονία του συνεργαζόμενου βουλευτή της ΕΔΑ, η ευνοϊκή συ-
γκυρία της ανόδου της ΕΚ στην εξουσία. 

Εξαιρετικά γόνιμο, όπως αποδείχτηκε, για τη διείσδυση και επέκταση 
των Λαμπράκηδων στην επαρχία, το πολύπτυχο των προγραμματικών 
διακηρύξεων και η επιδιωκόμενη μαζικότητα δεν έτυχαν παρόμοια υπο-
δοχή σε όλα τα τμήματα της νέας πολιτικής οργάνωσης. Παρά τη σαφή 
αριθμητική υπεροχή των οργανώσεων στην πρωτεύουσα και στη συμπρω-
τεύουσα, ενστάσεις και διαρροές παρατηρούνται στις δύο πόλεις. Αφο-
ρούν τα σπουδαστικά, κυρίως, τμήματα και καταγράφονται στις οργανώ-
σεις των περισσότερων πανεπιστημιακών και ανώτατων σχολών, ταυτό-
χρονα με την εξαγγελία της συγχώνευσης. Δεν πρόκειται ωστόσο για μη-
χανιστική μετάθεση των εξωτερικευμένων, από την άνοιξη του 1964, προ-
βλημάτων που προκάλεσαν οι καταγεγραμμένες «αριστερίστικες τάσεις 
στη Ν. ΕΔΑ», ούτε για μια εξ αναβολής συζήτηση στο «κρίσιμο θέμα της 
Σπουδάζουσας». Εκκινώντας από τις διατυπωμένες, στο Γραφείο της 
Σπουδαστικής Οργάνωσης, διαφωνίες, η Σπουδάζουσα αντιδρά κατ' αρ-
χάς στην «εκ των άνω» επιβαλλόμενη κατάσταση. Θεωρούν ότι οι αποφά-
σεις δεν προέκυψαν από συλλογικές διαδικασίες και διερωτώνται κατά 
πόσο το νέο σχήμα μπορεί να τους εκφράσει.119 Στο αρνητικό αυτό κλίμα, 
η πτέρυγα που τοποθετείται «αριστερά» καταγγέλλει τη συνύπαρξη με 
τους «καμπιοσυλλέκτες» της Κίνησης. Οι δενδροφυτεύσεις και οι εξωραϊ-
σμοί, βασική πτυχή των κοινωνικών δραστηριοτήτων της ΔΚΝΓΛ, απορρί-
πτονται εξ ορισμού, καθώς δεν προσλαμβάνονται ως παράλληλη δραστη-
ριότητα αλλά υποτιμώνται σε σχέση με τις νέες «θεωρητικές» αναζητήσεις 
περί πρωτοπορίας και «παγκόσμιας επανάστασης». 

Η κρίση που διαπερνά τη Σπουδάζουσα παρατείνεται σε μια εφ' όλης 
της ύλης συζήτηση, όσο οι προσυνεδριακές διαδικασίες είναι σε εξέλιξη.120 

Ένα ποσοστό του αριστερού φοιτητόκοσμου πείθεται ή και υπαναχωρεί 
στις πιέσεις της ηγεσίας. Όμως, ένα άλλο «μαχόμενο» τμήμα αντιστέκε-
ται, διαγράφεται ή και αποχωρεί. Αν και η λέξη διάσπαση δεν χρησιμοποι-
ήθηκε σε εκείνη τη φάση, η κρίση δεν εκτονώθηκε εύκολα. Όπως ανακαλεί 
στη μνήμη του, ο τότε γραμματέας της Σπουδάζουσας Αθήνας, Γ. Μπα-
νιάς, οι διαρροές άγγιξαν το 30% της οργάνωσης, ενώ πληθώρα από πα-

119. Βλ. τις «αυτοβιογραφικές» συνεντεύξεις των Γιάννη Μπανιά, Θαν. Καλαφάτη 
και του Λ. Τσίλογλου στο έκτο μέρος του παρόντος τόμου. 

120. Βλ. τις σημειώσεις του Τ. Μπενά από συνεδρίαση του Γραφείου Σπουδάζουσας 
με θέμα τη συγχώνευση αλλά και τους φακέλους για τις προσυνεδριακές συνελεύσεις που 
πραγματοποιούνται στις διάφορες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών, στις ανώτατες 
σχολές και στο ΕΜΠ, Αρχείο ΔΝΛ, κ. 281.3 και 282.1-11 αντίστοιχα. 



παρατυπίες και μεθοδεύσεις σημειώθηκαν στις συνελεύσεις των σχολών για 
την εξασφάλιση της απαραίτητης πλειοψηφίας. Για την αποκατάσταση 
μιας -έστω εύθραυστης- ισορροπίας, τα προβλήματα αποδίδονται στους 
«φραξιονισμένους αριστεριστές» και προσωποποιούνται. Τις παραμονές 
του Ιδρυτικού Συνεδρίου της ΔΝΛ δύο μέλη του Γραφείου της Σπουδάζου-
σας τιμωρούνται από τη Γραμματεία του «προσωρινού» ΚΣ, ο ένας με την 
ποινή της διαγραφής, ο άλλος μόνο με μομφή λόγω των στενών δεσμών της 
οικογένειάς του με την κομμουνιστική αριστερά.121 Το σπουδαστικό τμή-
μα της Νεολαίας Λαμπράκη έφτανε στο συνέδριο της οργάνωσης με ένα 
νέο, ουσιαστικά διορισμένο από την ηγεσία, Γραφείο Σπουδάζουσας.122 

Τριήμερη γιορτή της Νεολαίας, παρά τα προβλήματα που οριακά διευ-
θετήθηκαν , το Συνέδριο αποτέλεσε τη στιγμή κορύφωσης της οργανωτικής 
εμβέλειας της ΔΝΛ. Στις εργασίες του, από τις 28 Μαρτίου ώς την 1η Απρι-
λίου 1965, στην αίθουσα της Λέσχης Ποντίων «Αργοναύτες» στη Δραπε-
τσώνα,123 οι Λαμπράκηδες από όλη την Ελλάδα γνωρίστηκαν μεταξύ τους, 
ενέκριναν τις θέσεις και το καταστατικό της οργάνωσης τους, επικύρωσαν 
το δίδυμο της πολιτικής ηγεσίας τους και εξέλεξαν το νέο 45μελές Κεντρι-
κό Συμβούλιο της οργάνωσης και το 12μελές Προεδρείο του.1 '24 Η Δημο-
κρατική Νεολαία Λαμπράκη αποκτούσε έτσι θεσμική υπόσταση. Η δυνα-
μική της θα καταγραφόταν στα «Ιουλιανά», στις 70 ημέρες διαδηλώσεων 
για τη δημοκρατία. Σ' εκείνες τις έντονες ημέρες, οι Λαμπράκηδες, οι δια-
γραφέντες και οι αποχωρήσαντες έδιναν μαζί το «παρών», πρωταγωνι-
στές στις κινητοποιήσεις. Ωστόσο, ήδη στις ημέρες του Συνεδρίου, οι σκιές 
που είχαν προκαλέσει οι εσωτερικές αντιθέσεις στο ΚΣ της Ν.ΕΔΑ, και η 
κρίση που την ακολούθησε είχαν αποτυπωθεί τόσο στο νέο καθοδηγητικό 

121. Στοχοποιημένοι από τις ημέρες της Σπουδαστικής Συνδιάσκεψης της Ν.ΕΔΑ, τον 
Μάιο του 1964 (βλ. την «Έκτακτη Συνεδρίαση του Γραφείου του ΚΣ της Νεολαίας», 
20.5.1964, στο Αρχείο Ν.ΕΔΑ, κ. 268.43), οι Μ. Παπούλιας και Σ. Πέτρουλας καταγγέλ-
λονται για τη «φραξιονιστική δράση» τους. Βλ. στο Αρχείο ΔΝΛ τη συνεδρίαση του Προε-
δρείου του ΚΣ στις 9.3.1965, την απολογία του Μ.Π. και την απόφαση, κ. 281.56. 

122. Βλ. την πρόταση για τη συγκρότηση νέου Γραφείου Σπουδάζουσας στις 27.3, δη-
λαδή την παραμονή της έναρξης των εργασιών του Ιδρυτικού Συνεδρίου. Αρχείο ΔΝΛ, κ. 
281.13. 

123. Για την παρουσίαση του συνεδρίου εκείνες τις ημέρες απύ τον κομματικό τύπο, 
βλ. την πυκνή ειδησεογραφία, τα σχόλια και τους χαιρετισμούς από τις 28.3 έως τις 
3.4.1965 και ιδιαίτερα το ολοσέλιδο αφιέρωμα της 28.3 στην εφ. Η  Αυγή. Βλ. επίσης τα 
τεκμήρια από τις εργασίες που διασώζονται στο αρχείο της οργάνωσης, κ. 273.30-46 όπως 
και τον τόμο που κυκλοφόρησε : Το  Πρώτο  Ιδρυτικό  Συνέδριο  της Δημοκρατικής  Νεολαίας 
Λαμπράκη, Αθήνα 1965, 300σ. 

124. Βλ. τον ονομαστικό κατάλογο των μελών του ΚΣ στο έκτο μέρος του παρόντος 
τόμου. 



σώμα της ΔΝΛ, όσο και στον επιμερισμό των θέσεων στα ηγετικά κλιμάκιά 
της. Κανένας από τους εναπομείναντες εντός της οργάνωσης εκπροσώ-
πους της «αριστερής πτέρυγας» δεν είχε προκριθεί ως μέλος του ΚΣ, ενώ 
οι Αριστείδης Μανωλάκος και Ανδρέας Λεντάκης είχαν αποκλειστεί με 
«προεδρικό βέτο» από μια θέση στη Γραμματεία του Προεδρείου του ΚΣ. 

3.3. Πολιτική  παρέμβαση,  διώξεις  και ανασύνταξη 
Η Τρίτη Μαραθώνια Πορεία, στις 23 Μαΐου του 1965, μια από τις μαζικό-
τερες πορείες ειρήνης που έγιναν ποτέ στην Ελλάδα, 125 αποτελεί την πρώ-
τη μεγάλη δημόσια εκδήλωση στην οποία μετέχει η ΔΝΛ με ρόλο επιτελικό 
σε συνεργασία με το Σύνδεσμο 'Bertrand Russell'. Την εποχή που ο πόλε-
μος στο Βιετνάμ έμπαινε σε νέα φάση και γινόταν παγκόσμια υπόθεση της 
νεολαίας, η προετοιμασία και μαζικότητα της πορείας, η έντονη παρουσία 
των αντιπροσωπειών από όλη τη χώρα, τα χρώματα, τα άρματα και η φα-
ντασία που κάλυψαν με τραγούδια και συνθήματα για την ειρήνη τα 42 χι-
λιόμετρα από τον Τύμβο του Μαραθώνα στην Αθήνα, οι συνοδοιπόροι-εκ-
πρόσωποι της ΠΟΔΝ και άλλων διεθνών οργανώσεων έδειχναν τις διαστά-
σεις των κινητοποιήσεων που μπορούσε να οργανώσει και να καθοδηγήσει 
η Νεολαία της Αριστεράς. 

Ωστόσο, η φυσιογνωμία της ΔΝΛ μόνο μερικώς μπορεί να αποδοθεί με 
αναφορές στα προγραμματικά της κείμενα, στον μαζικό χαρακτήρα της, ή 
στο μέγεθος πραγματικών ή δυνητικών νεολαιίστικων κινητοποιήσεων υπό 
τον άμεσο έλεγχο της. Η ΔΝΛ αντλεί εξαρχής στοιχεία από τις αριστερές 
νεολαίες που προηγήθηκαν, ενσωματώνει πρακτικές από τη Ν.ΕΔΑ και τη 
ΔΚΝΓΛ, τις αναπροσαρμόζει σταδιακά στο πλαίσιο της αναζητώντας το δι-
κό της στίγμα. Τα ιδιαίτερα, ωστόσο, στοιχεία, που εντέλει καθόρισαν την 
πολιτική φυσιογνωμία της, κρυσταλλώνονται μέσα από την παρουσία και 
συμμετοχή της σε μια ιστορική, για την ελληνική πολιτική ζωή, στιγμή, 
στην κρίση που πυροδότησε το «βασιλικό πραξικόπημα», τον Ιούλιο του 
1965. Από την οπτική αυτή, τα «Ιουλιανά» σήμαναν, πλην όλων των άλ-
λων, την ώρα της Νεολαίας Λαμπράκη. Την προσδιόρισαν ως πρωταγωνι-
στικό παράγοντα στη σύγκρουση που ακολούθησε την πολιτική κρίση και 

125. Βλ. τα τεκμήρια για την Γ' Μαραθώνια Πορεία στο Αρχείο ΕΔΑ, κ. 263.3 και στο 
Αρχείο Ντ. Κουσίδου - Στ. Σταυρόπουλου, κ. 5.2. Βλ. επίσης τα υλικά από τη συνεδρίαση 
του Προεδρείου του ΚΣ της ΔΝΛ στις 31.5 με θέμα «Εκτιμήσεις για την Γ' Μαραθώνια 
πορεία» (Αρχείο ΔΝΛ, κ. 276.18), καθώς και τη μεταγενέστερη «αυτοκριτική» του γραμ-
ματέα της ΔΝΛ Αθήνας, Μπ. Θεοδωρίδη, για την «πλημμελή» συμμετοχή των οργανώσεων 
στο κ. 276.20. 



την επικαθόρισαν μέσα από τις αναζητήσεις στην καθημερινή «μάχη για τη 
δημοκρατία».126 

Τρεις μόλις μήνες μετά το Ιδρυτικό Συνέδριο της, η ΔΝΛ έμπαινε δυνα-
μικά στο πολιτικό προσκήνιο απαντώντας στη «συνταγματική εκτροπή» 
και στην πολιτική κρίση που συντηρήθηκε από τις 15 Ιουλίου, ημέρα της 
παραίτησης της κυβέρνησης Παπανδρέου και ανάθεσης της εντολής στον 
Γ. Αθανασιάδη-Νόβα, μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου του 1965, με την ορκω-
μοσία και την εξασφάλιση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από την κυ-
βέρνηση Στ. Στεφανοπούλου. Οι συγχρονικές με τα γεγονότα πολιτικές 
εκτιμήσεις αλλά και οι μεταγενέστεροι απολογισμοί και οι διαφωνίες που 
τους συνόδευσαν, τα κείμενα, εν γένει, που επικέντρωσαν στο ρόλο της 
οργάνωσης στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, χωρίς να χάνουν τη σημασία 
τους ως ιστορικά τεκμήρια,127 υποχωρούν μπροστά στη δύναμη της μνήμης 
και της βιωματικής κατάθεσης. Δεν πρόκειται μόνο για τα εν ζωή μέλη του 
ΚΣ, που, στην ολότητά τους, επανέρχονται στα γεγονότα με τις αυτοβιο-
γραφικές συνεντεύξεις τους.1 2 8 Πρόκειται για διαπιστώσεις που προκύ-
πτουν από την ανάγκη της γενιάς των Λαμπράκηδων να καταθέσει in 
extensio ή έστω θραυσματικά, με όποια μέσα διαθέτει, το δικό της «ήμουν 
κι εγώ εκεί». 

Οι αγωνίες των ηγετικών στελεχών για την τήρηση της πολιτικής γραμ-
μής, οι παραβιάσεις και συνεχείς υπερβάσεις της, τα ευρηματικά συνθήματα 
υπέρ της δημοκρατίας και ο παλμός, η ειρωνεία προς τους «αποστάτες», τα 
οδοφράγματα, οι αύρες και οι κρουνοί της πυροσβεστικής, οι προβοκάτο-
ρες, οι σπασμένες βιτρίνες, οι τραυματίες και οι φήμες για νεκρούς, ο δικός 
τους νεκρός, επανέρχονται στη μνήμη και στη φορτισμένη αφήγηση. Μετα-
γράφονται έτσι σκηνές και ψηφίδες από ένα μωσαϊκό που χρειάστηκε 70 
ημέρες για να συμπληρωθεί. Ένα μωσαϊκό που επιγράφεται «η πολιορκία 
του Κοινοβουλίου» και αποτυπώνει τον καθημερινό αποκλεισμό του ιστο-
ρικού κέντρου της Αθήνας,129 στο τρίγωνο που σχηματίζεται ανάμεσα στις 

126. Βλ. την υπογεγραμμένη από τους προέδρους του ΚΣ της ΔΝΛ και του Εθνικού 
Συμβουλίου της, Μ. Θεοδωράκη και Κ. Βάρναλη, «Διακήρυξη της ΔΝΛ προς την Ελληνική 
Νεολαία» στις 16.7.1965. Αρχείο ΔΝΛ, κ. 274.19. 

127. Βλ. τα τεκμήρια από τη συνεδρίαση του Προεδρείου στις 16-17.8.1965, Αρχείο 
ΔΝΛ, κ. 276.23. Βλ. επίσης τον πρώτο απολογισμό για τις κινητοποιήσεις στη Β' Σύνοδο 
του ΚΣ της οργάνωσης, στις 11-12.9.1965, κ. 275.1-14. 

128. Βλ. τις αναφορές στις «αυτοβιογραφικές» συνεντεύξεις των Τ. Μπενά, Αργυρώς 
Ζαννή- Ρεκλείτη, Στ. Στεφάνου, Τ. Τρίκκα, Αρ. Μανωλάκου καθώς και του Μιχ. Σεπετίδη 
(Θεσσαλονίκη) στο έκτο μέρος του παρόντος τόμου. 

129. Βλ. την εξαιρετική σειρά των 170 φωτογραφιών από εκείνες τις ημέρες στο Φώ-
ντας Λάδης, Ιουλίανά  1965. 100 μέρες που συγκλόνισαν  την Ελλάδα. Εκδόσεις Καστανιώτη 



οδούς Αιόλου, Πανεπιστημίου και Σταδίου από την πλατεία της Ομόνοιας 
μέχρι τη νοητή απόληξή του, τα όρια της πλατείας Συντάγματος, στην οποία 
οι διαδηλωτές δεν έφτασαν  ποτέ. Στις σκηνές του, ξεχωρίζει ο θανάσιμος 
τραυματισμός και η κηδεία του Σωτήρη Πέτρουλα. 

Βεβαίως, η πολιτική διαχείριση της κηδείας από την ΕΔΑ όπως και, στο 
σύνολο της, η «υπόθεση Παπούλια-Πέτρουλα» αποτελεί ένα ενδιαφέρον 
κεφάλαιο στην ιστορία της ΔΝΛ, που εκ των πραγμάτων υπερβαίνει τα 
όρια του παρόντος εγχειρήματος. Όπως και να έχει, ο θάνατος του δεν 
συμπλήρωσε απλώς με μία ακόμη εγγραφή, στις 21 Ιουλίου 1965, το μαρ-
τυρολόγιο των αριστερών νεολαιών. Ο νεκρός φοιτητής της ΑΣΟΕΕ, πρώην 
μέλος του Γραφείου της Σπουδάζουσας της Ν.ΕΔΑ και της ΔΝΛ, έγινε σύμ-
βολο της γενιάς του. Όποια κι αν ήταν η απόσταση των θέσεων που δίχασε 
-κυρίως μετά το θάνατό τ ο υ - τους πρώην συντρόφους του, οδηγώντας 
στην πόλωση και στην πολεμική εναντίον της ΔΝΛ, παραμένει τελικά ένα 
γεγονός. Τώρα, που τα χρόνια επούλωσαν τις προσωπικές και πολιτικές 
διαφορές, το όνομά του επανέρχεται «ενοποιητικά» ως κοινή αναφορά 
και παρακαταθήκη. Ο Πέτρουλας είναι πια ο «φαντασιακός» εκπρόσω-
πος-ήρωας της γενιάς του στη συλλογική της μνήμη. 

Άλλωστε, ήδη από εκείνες τις ημέρες της «μάχης για τη δημοκρατία», ο 
νεκρός λειτούργησε προσθετικά στη συγκρότηση της πολιτικής φυσιογνω-
μίας της ΔΝΛ. Έγινε αναφαίρετο στοιχείο της, ενδεικτικό μαζί με τις δια-
δηλώσεις στους δρόμους της Αθήνας και των μεγάλων πόλεων του σκλη-
ρού αγώνα για τη δημοκρατία στον οποίο η αριστερή νεολαία πρωταγωνί-
στησε. Και για το λόγο αυτό διεκδικήθηκε. 130 Μέσα από αυτές τις συνδη-
λώσεις και τη μαχητικότητα, η εικόνα του νεολαίου διαδηλωτή και επομέ-
νως του «ταραξία» κατοχυρώθηκε στην αριστερά, αφήνοντας πρακτικά σε 
δεύτερο ρόλο τις άλλες πολιτικές νεολαίες και ιδιαίτερα την ΕΔΗΝ, που 
μετείχε ενεργά στις νεολαιίστικες και στις ευρύτερες πολιτικές κινητοποι-
ήσεις. Η ΔΝΛ έγινε ο πραγματικός και συμβολικός αντίπαλος στα «Ιουλία -
νά» και για το λόγο αυτό στοχοποιήθηκε. 

Το νομοσχέδιο 131 που επεξεργάζεται από τα τέλη του 1965 για τη διά-

τη - νέα συμπληρωμένη έκδοση, Αθήνα 1985. 
130. Βλ. τον άμεσο «προγραμματισμό εκδηλώσεων για Σ.Π.» την επομένη του θανά-

του του από τη Γραμματεία του ΚΣ και το σημείωμα του μέλους της EE της ΕΔΑ, Ν. Κα-
ρά, Αρχείο ΔΝΛ, κ. 281.54. 

131. Βλ. την εξαγγελία και τις πρώτες αντιδράσεις στα δημοσιεύματα κυβερνητικών 
εφημερίδων που αναφέρονται στο νομοσχέδιο για τη διάλυση δημοκρατικών οργανώσεων : 
«Ο κ. Στεφανόπουλος δήλωσε ότι δεν έχει αντίρρηση να προταχθεί η επερώτηση της ΕΔΑ. 
Την Τρίτη η συζήτηση για το διάγγελμα του μίσους». Η  Αυγή, 12.1.1966. Επίσης, «Σε εφαρ-
μογή των εντολών του ανακτοβουλίου. Μέτρα κατά των δημοκρατικών οργανώσεων νεολαίας 



διάλυσή της η κυβέρνηση Στεφανόπουλου αποτελεί το επιστέγασμα του ρό-
λου που της αποδόθηκε στο Συμβούλιο του Στέμματος στις πρώτες ημέ-
ρες του Σεπτεμβρίου, όταν, σε μια κίνηση αντιπερισπασμού για την έξοδο 
του πολιτικού κόσμου από την κρίση, καταγγέλθηκε ως «απειλή διά το 
καθεστώς της ελευθερίας και τον κοινοβουλευτισμό».'32 

Οι καταγγελίες εδράζονταν πρωτίστως σε παλαιούς φόβους, στις μνή-
μες της αριστερής παρουσίας και της κομμουνιστικής επιρροής ενεργές 
ακόμη από τα χρόνια της Αντίστασης και κυρίως στον «αντικομμουνι-
σμό», ο οποίος εξακολουθούσε να διαπερνά και να προσδιορίζει τους πα-
ράγοντες που εξέφρασαν κατ' αποκλειστικότητα, στον μεταπόλεμο, την 
ελληνική πολιτική ζωή. Εκκινούσαν από την επιρροή που μπορούσε δυνά-
μει να ασκήσει στη διαμόρφωση μιας διαφορετικής, καθ' ότι αριστερής, 
ταυτότητας στη νέα γενιά - μια ταυτότητα η οποία αντέβαινε στο νεφελώ-
δες και ασαφές ιδεολόγημα της «εθνικοφροσύνης», στα ιδεολογικά μορ-
φώματα περί «εθνικής νεολαίας» και στους κρατικούς και εκκλησιαστι-
κούς εκπαιδευτικούς μηχανισμούς που τα υπηρετούσαν. Τέλος, έβαιναν 
παράλληλα με δημοσιεύματα που έβλεπαν το φως στον ημερήσιο τύπο και 
παρουσίαζαν την ΕΔΑ -αποκλεισμένη από τις διαδικασίες-έτοιμη «να κα-
ταλύσει με τη βία τους θεσμούς και να εγκαθιδρύσει κομμουνιστικό καθε-
στώς στη χώρα». 1 3 3 

«Ο Ιανός δεν βιάζεται», έγραφε στην εφημερίδα Le Monde,  στις 12-13 
Σεπτεμβρίου, ο Γάλλος ανταποκριτής της στην Αθήνα, Ερίκ Ρουλώ, απο-
δίδοντας με τις λέξεις «φρόνηση και ευλυγισία» τη στάση της Αριστεράς 
στον απολογισμό του για τα γεγονότα του καλοκαιριού. 134 Την ίδια στιγ-
μή , ωστόσο, η διάλυση της ΔΝΛ ετίθετο ως δεσμευτικός όρος για το σχήμα 
που αναλάμβανε την κυβερνητική διαχείριση, προσωρινή λύση για την 
έξοδο από την κοινοβουλευτική κρίση. 

Ουσιαστικά, οι πιέσεις προς την κυβέρνηση της ΕΚ για τη διάλυση της 
ΔΝΛ είχαν ήδη δρομολογηθεί από την εποχή της εξαγγελίας για τη δημιουργία 

ας ετοιμάζει η κυβέρνηση. Θα αντιμετωπίσει καθολική αντίδραση», if Αυγή, 28.1.1966. 
132. Βλ. Σπ. Λιναρδάτος, Από τον εμφύλιο στη Χούντα,  ό.π., τ. Ε' [1986], σ. 290. Για 

την επιθετικά αμυντική γραμμή που υιοθετεί η ΕΔΑ στην κινδυνολογία βλ. τις αγορεύσεις 
του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της, Ηλ. Ηλιού, καθώς και τις διαλέξεις και την αρ-
θρογραφία του που αναδημοσιεύτηκαν στο Ηλ. Ηλιού, Η  κρίση  εξουσίας,  Θεμέλιο, Αθήνα 
1966, σ.187-302. 

133. Μια χαρακτηριστική εικόνα της έξαρσης  των αντικομμουνιστικών  δημοσιευμά-
των στον  ημερήσιο τύπο αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 16, στο πέμπτο μέρος του παρό-
ντος τόμου. 

134. Στο J. Meynaud με τη συνεργασία των Π. Μερλόπουλου και Γερ. Νοταρά. Πολιτι-
κές  δυνάμεις στην Ελλάδα, Μπάυρον, Αθήνα 21974, σ. 496. 



γία της. Υποκρύπτουν, κατ' αρχάς, τις ανησυχίες αλλά και τις ευρύτερες 
αντιδράσεις του συντηρητικού χώρου απέναντι στον δυναμικό ρόλο που 
αναλαμβάνει η νέα γενιά με τη ριζοσπαστική είσοδό της στο πολιτικό και 
κοινωνικό προσκήνιο. Σε δεύτερο επίπεδο, κινούνται εναντίον της Αριστε-
ράς. Οι δηλώσεις εναντίον της οργάνωσης, οι λεκτικοί διαξιφισμοί, οι επι-
θέσεις στις λέσχες, ακόμα, τα αστυνομικά μέτρα που απαγορεύουν τις συ-
γκεντρώσεις και τα κωλύματα που θέτουν οι αρχές στις περιοδείες των με-
λών του ΚΣ, ήδη από τις προσυνεδριακές διεργασίες, εγγράφονται στις συ-
νήθεις πρακτικές εκφοβισμού που εξακολουθούν να απευθύνονται, παρά 
την αλλαγή του πολιτικού κλίματος, στην Αριστερά. Τα μέτρα είναι απότο-
κα κεκτημένων αντανακλαστικών. Δεν συναρτώνται, δηλαδή, άμεσα με τα 
ιδιαίτερα στοιχεία της ΔΝΛ, όπως με την αυτονομία που από την αρχή δια-
κήρυξε , ή τη σχέση με το ΚΚΕ που η ηγεσία της διατήρησε μυστική. Αν ο 
πρωταρχικός ρόλος του ΚΚΕ στην απόφαση για τη συγκρότησή της παρέ-
μενε μέχρι πρόσφατα αδιευκρίνιστος, η αυτόνομη φωνή της Αριστεράς που 
ηγετικά στελέχη της προσπάθησαν να διεκδικήσουν για τη Νεολαία Λα-
μπράκη καταπνίγηκε εν τη γενέσει της από την ηγεσία της ΕΔΑ, την ημέρα 
των «γεγονότων στο Γοργοπόταμο», στα τέλη Νοεμβρίου του 1964.135 Αντί-
στοιχα, οι δηλώσεις του προέδρου της, Μ. Θεοδωράκη, στις παραμονές του 
Συνεδρίου, για τη σχέση του με τον κομμουνισμό136 εκταμιεύτηκαν αρνητι-
κά για το κόμμα της ΕΔΑ, χωρίς να πλήξουν ιδιαίτερα τη Νεολαία που δέκα 
ημέρες αργότερα εορτάζει το συνέδριο της. 

Η πρώτη υπέρβαση στο σταθερό διωκτικό τοπίο παρατηρείται με την 
περίφημη «Εγκύκλιο 1010», ένα μέτρο με αναδρομική ισχύ, που υιοθετεί η 
κυβέρνηση Παπανδρέου, τον Απρίλιο του 1965.137 Οι αναδρομικές διώξεις 

135. Είναι γεγονός ότι για την ηγεσία της ΔΝΛ -όπως και της ΕΔΑ-η έκρηξη της νάρ-
κης στον εορτασμό της 22ης επετείου από την ανατίναξη της γέφυρας θεωρήθηκε «αποτέ-
λεσμα δολοφονικής επίθεσης εναντίον της Αριστεράς», η οποία έπρεπε να καταγγελθεί με 
οξύτητα. Στην ψύχραιμη στάση που επικράτησε αντιτάχθηκαν μέλη του Προεδρείου της 
ΔΝΛ επιμένοντας στην αρχική τους απόφαση, η οποία τελικά δεν δημοσιοποιήθηκε λόγω 
της παρέμβασης της κομματικής ηγεσίας. Βλ. στο Αρχείο ΔΝΛ τα τεκμήρια από τη συνε-
δρίαση του Προεδρείου της ΔΝΛ την 1.12.1964, το σχέδιο δήλωσης καταγγελίας του Μ.Θ. 
και το σχέδιο απόφασης, κ. 276.8. Η αντιπαράθεση αυτή ωστόσο μεταξύ κόμματος και Νε-
ολαίας δεν οδήγησε σε ουσιαστική ρήξη. Στην αντίθετη κατεύθυνση, βλ. Κατ. Σαιν-Μαρ-
τέν, Λαμπράκηδες. Ιστορία  μιας γενιάς, ό.π., σ. 174-179 και 235-239. 

136. Αναφέρομαι στο θόρυβο που προκάλεσε η περίφημη πλέον δήλωση του Μ.Θ. στη 
διάρκεια συνέντευξης τύπου που έδωσε στη Θεσσαλονίκη στις 13.3.1965 ότι «είναι κομ-
μουνιστής». Για το κείμενο της συνέντευξης βλ. «Θεοδωράκης : Η Ελληνική νεολαία γνω-
ρίζει ότι μαζί μας κάνει ιστορία. Αμείλικτα ερωτήματα για τον κ. Παπανδρέου», Η  Αυγή, 
14.3.1965. Για τις συμπυκνωμένες αντιδράσεις, βλ. Η  Αυγή, 16 και 17.3.1965. 

137. Για την «Εγκύκλιο 1010» και τις αντιδράσεις που προκάλεσε, βλ. τον σχετικό 



μαθητών για τη συμμετοχή τους σε πολιτικές οργανώσεις και εκδηλώσεις 
εγκαινιάζουν απαγορεύσεις που σχετίζονται με τη νέα αντιπαράθεση Γ. 
Παπανδρέου-Αριστεράς και αφορούν την εν δυνάμει συγκρότηση της αρι-
στερής ταυτότητας στη νεότερη γενιά. Στη συνέχεια, το νομοσχέδιο για τη 
διάλυση της ΔΝΛ υπογράμμιζε την ενορχήστρωση των αντιδράσεων ενα-
ντίον της οργάνωσης. Ερχόμενο τη στιγμή της πλήρους ανάπτυξης της πο-
λιτικής δυναμικής της και της αποκρυστάλλωσης της πολιτικής φυσιογνω-
μίας της, εγγράφεται ως ένα ακόμη μέτρο στην υπηρεσία των μηχανισμών 
καταστολής, που ενεργοποιούνται συστηματικά μετά την κρίση του καλο-
καιριού του 1965. Ταυτόχρονα, αποτελεί μια δυναμική κίνηση της πολιτι-
κής εξουσίας, η οποία γνώριζε να τιμωρεί τον οιονεί αντίπαλο με παρα-
δειγματικές απαγορεύσεις και αποκλεισμούς. 

Η απειλή παρέμεινε, αλλά το νομοσχέδιο 138 δεν έγινε τελικά νόμος του 
ελληνικού κράτους. Οι κινητοποιήσεις και επαφές με πολιτικούς παράγο-
ντες, οι δημόσιες δηλώσεις των μελών του Εθνικού Συμβουλίου της οργά-
νωσης, οι γνωμοδοτήσεις των νομικών και η πλήρης πολιτική κάλυψη που 
της παρείχε το κόμμα της ΕΔΑ, τέλος, η διεθνής συμπαράσταση στο πλαί-
σιο της εκστρατείας που ανέλαβε η ΠΟΔΝ ανέστειλαν την απόφαση για τη 
διάλυση μέχρι την έλευση της στρατιωτικής δικτατορίας. Ωστόσο οι διώ-
ξεις εναντίον της οργάνωσης εντατικοποιήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της 
θητείας των «ανακτορικών» κυβερνήσεων και ιδίως της κυβέρνησης Στε-
φανόπουλου, από το φθινόπωρο του 1965 μέχρι τα τέλη του 1966. Οι συλ-
λήψεις, οι επιθέσεις και οι βανδαλισμοί στα γραφεία της και στις λέσχες 
της,139 ακόμα οι εκτοπίσεις ηγετικών στελεχών, 140 εν γένει το νέο κύμα τρο-

φάκελο στο Αρχείο ΔΝΛ, κ. 282.20-25. Βλ. επίσης τη συζήτηση για το θέμα στο Προεδρείο 
του ΚΣ τον Απρίλιο του 1965, κ. 276.11. 

138. Νομικές αναλύσεις και γνωμοδοτήσεις των ειδικών, πολιτικές επαφές με προσω-
πικότητες από όλο το κοινοβουλευτικό φάσμα, υπομνήματα διαμαρτυρίας, συγκέντρωση 
υπογραφών και τηλεγραφήματα συμπαράστασης προς τη ΔΝΛ από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό έχουν συγκεντρωθεί μαζί με τα τεκμήρια της διεθνούς συμπαράστασης και τις 
σχετικές αποδελτιώσεις του τύπου σε μια ενότητα του Αρχείου της ΔΝΛ, αφιερωμένη στην 
απειλή διάλυσής της. Βλ. κ. 287.1-56. 

139. Βλ. το χαρακτηριστικό ημερολόγιο για τις βομβιστικές ενέργειες και τις επιθέσεις 
στα γραφεία της ΔΝΛ στην περίοδο 1965-1967 με τον τίτλο «Εκρήξεις βομβών ΔΝΛ» στο 
κ. 287.22. 

140. Ο Ανδρ. Λεντάκης εκτοπίστηκε από τις ελληνικές αρχές με το πρόσχημα ότι είναι 
αλλοδαπός, τον Φεβρουάριο του 1966, στην Ανδρο και στη Μήλο. Την ίδια εποχή, ένα 
ακόμα μέλος του ΚΣ της οργάνωσης, ο Τ. Γεωργίου, εξορίζεται για τον ίδιο λόγο στη Μή-
λο. Βλ. το βιογραφικό σημείωμα για τον Ανδρ. Λεντάκη και την «αυτοβιογραφική» συνέ-
ντευξη του Τ. Γεωργίου στο έκτο μέρος του παρόντος τόμου. Βλ. επίσης τις καταγγελίες 
για τις εκτοπίσεις στο κ. 274.44,287.4,278.3ε και 3Θ. 



τρομοκρατίας,141 που εξαπολύεται ως απάντηση στην έντονη πολιτικοποίηση 
και στις κινητοποιήσεις των μαζών, αντλούν τις νομιμοποιήσεις τους στη 
σκλήρυνση της στάσης των κυβερνώντων και στην ασκούμενη κυβερνητική 
πολιτική. 

Η σταδιακή μείωση της επιρροής της ΔΝΛ που εντοπίζεται από το φθι-
νόπωρο του 1965 βρίσκει έτσι σε διαφορετικά επίπεδα τις εξηγήσεις της. 
Εκ των υστέρων αποδόθηκε στην «ανάλωση των δυνάμεων της οργάνωσης 
σε μια διένεξη μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων του αστικού χώρου», στα 
«Ιουλιανά, μια υπόθεση που δεν αφορούσε την Αριστερά και τη ΔΝΛ». 
Προστέθηκε έτσι ένα πολιτικό στοιχείο στο βασικό επιχείρημα που συνέ-
δεσε, εκείνη την εποχή, τις διαρροές με τη φυσική, σωματική και ψυχολο-
γική κόπωση που ακολούθησε την ένταση των 70 ημερών. Ωστόσο, από 
την πολλαπλότητα των εξηγήσεων-απαντήσεων και την ασκούμενη κριτι-
κή οφείλουμε να συγκρατήσουμε ότι η «φυσική κόπωση» αποτελεί μία μό-
νο παράμετρο, καθώς η κλιμάκωση της τρομοκρατίας παρέχει ένα ιδιαίτε-
ρα ισχυρό ερμηνευτικό επιχείρημα για την οργανωτική διαρροή που επα-
κολούθησε. 

Στους εξωγενείς παράγοντες προστίθενται οι εσωτερικοί. Ο νέος «δυϊ-
σμός» που εισάγει η απόφαση της 8ης ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ του 
1965 για την ανασύσταση των κομματικών πυρήνων -των λεγόμενων στη-
ριγμάτων- 4 2 εντός των οργανώσεων της ΕΔΑ δεν άφησε στο απυρόβλητο 
τη ΔΝΛ. Μια κομμουνιστική στη σύλληψη και στη δομή της οργάνωση, 
βρέθηκε αντιμέτωπη με τον διπλό τύπο ένταξης -του νεολαίου «Λαμπρά-
κη» και του νεολαίου «Λαμπράκη» μέλους του ΚΚΕ- που επεκτάθηκε από 
τα καθοδηγητικά της κλιμάκια στην οργανωτική της βάση, όχι μόνο στο 
εσωτερικό αλλά και στις νεανικές, κυρίως φοιτητικές, κοινότητες της Δυτι-
κής Ευρώπης,143 όπου είχε επιβάλει την παρουσία της. 

141. Βλ. τα διαγράμματα 13, 14, και 15 που αφορούν αντίστοιχα τις διώξεις και την 
ασκούμενη τρομοκρατία, τις καταστροφές και βανδαλισμούς στις λέσχες και στα γραφεία 
της οργάνωσης και τέλος τις συζητήσεις για τη διάλυση της ΔΝΛ και άλλων δημοκρατικών 
οργανώσεων στο πέμπτο μέρος του παρόντος τόμου. 

142. Βλ. την εισήγηση του Κ. Κολιγιάννη στην 8η Ολομέλεια του 1965 και τα εμβόλιμα 
σχόλια του Π. Δημητρίου, στο Π. Δημητρίου (επιμ.), Η  διάσπαση του ΚΚΕ.  Μέσα  από τα 
κείμενα  της περιόδου 1950-1975,  Πολιτικά Προβλήματα, Αθήνα 1975, Α' τ., σ. 234-256. 
Βεβαίως το θέμα, παρά το ενδιαφέρον που συγκεντρώνει, δεν είναι δυνατόν να αναλυθεί 
στο πλαίσιο του παρόντος πονήματος. Ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει η άποψη που 
συνδέει τη συγκεκριμένη απόφαση με το ονομαζόμενο «γράμμα από τα Τρίκαλα» με το 
οποίο μεταφέρεται η εντολή για τη διεύρυνση των «κρίκων» και τη δημιουργία «κομματι-
κών στηριγμάτων» στη ΔΝΛ. Βλ. την «αυτοβιογραφική» συνέντευξη του Αρ. Μανωλάκου 
στο έκτο μέρος του παρόντος τόμου. 

143. Μια ενδιαφέρουσα εικόνα για την επιρροή και τις οργανώσεις στη Δυτική Ευρώπη 



Οι απόπειρες  για την ανανέωση του ηγετικού της στελεχικού δυναμι-
κού, με την απόσυρση144 από τα διοικητικά της όργανα των παλιών επονι-
τών που την ανέλαβαν -όπως και τη Ν.ΕΔΑ- υπό την κηδεμονία τους, 
ηχούσαν έτσι ως γράμμα κενό περιεχομένου, μπροστά στις διαφορετικές 
ταχύτητες που δημιουργούσε, στην οργανωτική πυραμίδα της ΔΝΛ, η δι-
πλή και άνιση ένταξη των μελών και στελεχών της στο ΚΚΕ. Τα περίφημα 
«κομματικά στηρίγματα»145 που οργανώθηκαν δεν πρόφτασαν να λει-
τουργήσουν σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, όμως, σε μια νέα μάχη με τις 
κομματικές νοοτροπίες, διευρυνόταν ένας συνεχώς αυξανόμενος έλεγχος 
της οργάνωσης -παρέμβαση- από στελέχη του ΚΚΕ που πλαισίωσαν επι-
σήμως το Κλιμάκιο της ΚΕ του ΚΚΕ και τη Διοικούσα Επιτροπή της ΕΔΑ 
όπως και τα περιφερειακά και νομαρχιακά όργανά της.1 4 6 

Μια απόπειρα να αποτιμηθούν τα εξωγενή και εσωτερικά προβλήματα 
και οι κομματικοί ανταγωνισμοί που συνέβαλαν στη σταδιακή φθορά της 
ΔΝΛ δεν φαίνεται να έχει, εν προκειμένω, ιδιαίτερη σημασία. Η δικτατορία 
των συνταγματαρχών, το βράδυ της 21ης Απριλίου του 1967, το κύμα των 
νέων διώξεων και απαγορεύσεων συμπαρέσυρε τα προβλήματα μπροστά 

πη, κυρίως στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, αποτυπώνεται στη σχετική 
ενότητα που συγκροτήθηκε στο Αρχείο ΔΝΛ, κ. 335.1-65 και 336.1-6. Για τη ΔΚΝΓΛ και 
τη ΔΝΛ στη Δυτ. Γερμανία και συγκεκριμένα στο Ανόβερο, βλ. επίσης την «αυτοβιογρα-
φική » συνέντευξη του Γ. Γιαννακού στο έκτο μέρος του παρόντος τόμου. 

144. Από τους επονίτες της περιόδου της Κατοχής και της Απελευθέρωσης αποχωρούν 
σταδιακά από το Προεδρείο και το ΚΣ της οργάνωσης και περνούν στο κόμμα της ΕΔΑ, οι 
Γ. Γιωτόπουλος, Θ. Κοκλάνης, Μιχ. Σεπετίδης, Στ. Στεφάνου, Τ. Σχορέλης. Μετά τη σιω-
πηλή απομάκρυνση από την οργάνωση και του προέδρου της, Μ. Θεοδωράκη, από την 
κλάση των γεννημένων στη δεκαετία του 1920 παραμένει στα ηγετικά κλιμάκια μόνον ο Τ. 
Μπενάς, καθώς οι άλλοι «παππούδες» του ΚΣ, ο Σπ. Ανδρεάδης και ο Θ. Τσουκνίδας, 
έχουν αρμοδιότητες στους μαζικούς χώρους. Η ανανέωση, ωστόσο, του ανώτερου οργά-
νου ήταν ευρύτερη, στο μέτρο που και άλλα νεότερα ηλικιακά στελέχη άλλοτε «περνούν» 
στο κόμμα, άλλοτε απομακρύνονται καθώς στρατεύονται για να υπηρετήσουν τη στρα-
τιωτική τους θητεία και άλλοτε παραιτούνται από τα πολιτικά τους καθήκοντα. Για το 
ίδιο θέμα, βλ. σχετικό σημείωμα του Τ. Μπενά, τον Μάρτιο 1966, στο Αρχείο ΔΝΛ, κ. 
275.15. Βλ. επίσης στην «αυτοβιογραφική» συνέντευξη του Τ. Μπενά το διατυπωμένο αί-
τημα για την αντικατάσταση του. 

145. Οι διαφορετικές ταχύτητες αντανακλώνται και στην ηγεσία της ΔΝΛ. Από τα 46 
εν ζωή μέλη του ΚΣ και της Εξελεκτικής Επιτροπής της ΔΝΛ, που οι «αυτοβιογραφικές» 
συνεντεύξεις τους παρατίθενται στο έκτο μέρος του παρόντος τόμου: 22 απάντησαν ότι 
λειτούργησαν ως «κομματικά στηρίγματα», 16 δήλωσαν ότι δεν έγιναν, 1 ότι δεν γνώριζε 
την ύπαρξή τους, 3 ότι δεν τους προτάθηκε και, τέλος, 4 αρνήθηκαν να απαντήσουν. 

146. Ως χαρακτηριστικό δείγμα μιας νοοτροπίας ελέγχου και ασκούμενης κριτικής 
προς τη ΔΝΛ από κάποια στελέχη της ΕΔΑ, βλ. την «Έκθεση-εισήγηση για τη ΔΝΛ» στο 
Γραφείο της Επιτροπής Πόλης της ΕΔΑ Πειραιά, στο Αρχείο ΕΔΑ, 583.91. 



στα καθήκοντα που έθετε πια εκ νέου η παρανομία. Ένα στοιχείο που 
διατηρεί ωστόσο τη σημασία του, στο τέλος πριν από τη νέα κατάσταση 
και τους νέους αγώνες, εντοπίζεται στο ότι η ΔΝΛ, από τις αρχές του 1967, 
έμπαινε σε μια καινούρια φάση άνθησης, όχι μόνον οργανωτικής. 

Μετά την κάμψη τα μηνύματα για την ανάκαμψη ήταν πολλαπλά. Στον 
τομέα του πολιτισμού, η νέα εκστρατεία για την «πνευματική αναγέννη-
ση» βρισκόταν σε εξέλιξη με ομιλίες και διαλέξεις σε όλες τις συνοικίες της 
Αθήνας, του Πειραιά και των μεγάλων πόλεων. Τα μηνύματα έρχονταν 
επίσης μέσα από τον πολιτικό ρόλο που αναλάμβανε στο πλαίσιο της προ-
βλεπόμενης για τον Μάιο κοινοβουλευτικής αναμέτρησης, στις μεγάλες 
κινητοποιήσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για τον εκλογικό νόμο και 
στη συνέχεια για την παραίτηση της κυβέρνησης Κανελλόπουλου. Συμπυ-
κνώνονταν στις καταγγελίες εναντίον των απειλών για την «εδραίωση μιας 
Χούντας των ανακτόρων», που προετοίμαζε ένα αντίστοιχο με εκείνο του 
1961 εκλογικό πραξικόπημα. Ακολουθώντας την πολιτική «γραμμή» της 
Αριστεράς, η ΔΝΛ και το στελεχικό της δυναμικό προετοιμάζονταν, πα-
ράλληλα, για τα χειρότερα, καθώς διαισθάνονταν ότι αυτή τη φορά η ανα-
μέτρηση με τον κατ' εξοχήν πολιτικό αντίπαλο, την ανακτορική Δεξιά, 
μπορούσε να υπερβεί την ασφαλιστική δικλείδα του κοινοβουλευτι-
σμού.147 

Σε αντίθεση με το κόμμα, η ΔΝΛ βρέθηκε σχετικά έτοιμη να απαντήσει 
στη στρατιωτική δικτατορία. Οι πρώτες αντιδράσεις, οι δηλώσεις και οι 
έντυπες προκηρύξεις του ΠΑΜ προήλθαν από τις γραμμές της.1 4 8 Όπως 
και να έχει, η οργάνωση σύντομα φυλλορρόησε, διατηρούμενη πρακτικά 
ως σφραγίδα στα πρώτα χρόνια της δικτατορίας, ενώ μέλη και στελέχη της 
σήκωναν από την αρχή το βάρος του αντιδικτατορικού αγώνα. Στα ερωτή-
ματα, στα πώς και στο γιατί, απαντά όμως μια άλλη ιστορία... 

3.4. Η  ΔΝΛ  και η εποχή της 
Η δημιουργία της ΔΝΛ υπαγορεύτηκε α π ό το τέλος μιας εποχής και την 
ανάδυση μιας άλλης. Συμβαίνουν συχνά αλλαγές π ο υ προηγούνται των 
συνειδητοποιήσεων, ό π ω ς υπάρχουν και αποφάσε ι ς π ο υ επισφραγίζουν 
άρρητα τις αλλαγές αυτές πριν ακόμα συνειδητοποιηθούν ευρύτερα και 

147. Βλ. την εισήγηση με τίτλο «Τα καθήκοντα της Δ.Ν.Λ. στη νέα φάση των πολιτι-
κών εξελίξεων στην προοπτική της εκλογικής μάχης», Ε' Σύνοδος του ΚΣ, 25-26.2.1967, 
16 σ., κ. 275.32. 

148. Για το ζήτημα αυτό βλ. την «έκθεση του Μπ. Δρακόπουλου για την 21η Απριλίου 
1967 », Αρχειοτάξιο,  τχ. 8, Μάιος 2006, σ. 87-88. 



καταγραφούν. Στη λογική αυτή, η έξοδος της νεολαίας στο πολιτικό και 
κοινωνικό προσκήνιο, η οποία οδήγησε εκ των υστέρων στο χαρακτηρισμό 
των χρόνων του '60 ως της κατ' εξοχήν «δεκαετίας της νεολαίας», δεν προ-
έκυψε από συνειδητοποιημένες επιλογές, ούτε υπήρξε μόνον ελληνικό 
φαινόμενο. Ήταν αποτέλεσμα μιας βαθιάς αλλαγής, η οποία συνδέεται με 
τις διεκδικήσεις της πρώτης αμιγώς μεταπολεμικής γενιάς. Ένα γόνιμο κί-
νημα διαμαρτυρίας και αμφισβήτησης της νεότητας ξεδιπλώθηκε σε διά-
φορες χώρες, αν και δεν απέκτησε σε όλες τις περιπτώσεις πανομοιότυπα 
χαρακτηριστικά.  Συνέδεσε το περιεχόμενο του με την Αριστερά και τις 
ποικίλες εκφράσεις της και, σταδιακά, κατάφερε να ανθήσει στην ευνοϊκή 
συγκυρία που δημιουργούσαν οι νέες κοινωνικές πραγματικότητες αλλά 
και η στιγμιαία ύφεση στις σχέσεις του ψυχροπολεμικού κόσμου. 

Στην Ελλάδα, η συγκρότηση της ΔΝΛ συναρτήθηκε άμεσα με τη χειρα-
φέτηση των νέων και με την έκφραση της νεανικής διαμαρτυρίας, η οποία 
εκδηλώθηκε αρκετά νωρίς σε σχέση με τα αντίστοιχα κινήματα στη «γη-
ραιά ήπειρο» και στις ΗΠΑ. Μια ιδιαίτερη συγκυρία, που σχετίζεται με ευ-
ρύτερες αλλαγές και ανακατατάξεις σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου βίου, 
έφερε τη νεολαία στο προσκήνιο μέσα από διεργασίες που στο εξωτερικό 
κορυφώνονται στις αρχές της δεκαετίας του 1960 στην ηχώ των φιλειρηνι-
κών εκδηλώσεων αλλά και των αντι-αποικιοκρατικών κινητοποιήσεων 
που συνταράζουν τον «τρίτο κόσμο». Οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι νέοι, 
τα κινήματα του 1-1-4 και του «15% για την παιδεία», η Κίνηση Νέων 
Bertrand Russell για την ειρήνη και τον πυρηνικό αφοπλισμό έγιναν προ-
πομποί μιας νέας κατάστασης που επέβαλλε και στις πολιτικές νεολαίες 
της εποχής να υπερβούν τα πλαίσιά τους και να ανασυνταχθούν. Χαρα-
κτηριζόμενη από τη θεαματική μαζικοποίηση του νεανικού κινήματος, αυ-
τή η νέα κατάσταση προσδιορίστηκε επίσης από πρόσθετα στοιχεία, κα-
θώς συνδέεται κατ' αρχάς με τη διάρρηξη των στεγανών και των θυλάκων, 
την αποστεγανοποίηση και επικοινωνία των διαφορετικών κινημάτων της 
νεολαίας, στο μέτρο που τα πανεπιστήμια, οι ανώτατες και ανώτερες σχο-
λές, ή τα γραφεία του ΔΣΚ σταματούν να λειτουργούν ως οι αποκλειστικοί 
χώροι συνεύρεσης και ζύμωσης των νέων και, κατά δεύτερο λόγο, από τη 
μετάλλαξη των νεανικών αιτημάτων. Στον μέχρι τότε διεκδικητικό πρωτί-
στως χαρακτήρα τους προστίθενται στοιχεία αμιγώς πολιτικά. Από την 
άλλη πλευρά, η νεολαία ακολούθησε τους παραδοσιακούς τρόπους πολιτι-
κής στράτευσης. Πολυδύναμο πολιτικό υποκείμενο, εντάχθηκε, αναζητώ-
ντας την εκπροσώπηση της, στις γραμμές των πολιτικών νεολαιών οι οποί-
ες απορρόφησαν τις δυναμικές της εποχής και, σε ένα σημαντικό τμήμα 
της, προσέγγισε την Αριστερά. Στο τοπίο που ριζικά αναδιοργανώνεται 
από τα τέλη του 1963, η ΔΚΝΓΛ λειτούργησε ως το όχημα της μετάβασης 



στις νέες πραγματικότητες. Αντίστοιχα, η Νεολαία Λαμπράκη αποτέλεσε 
το φορέα εκείνον της ανανέωσης και ταυτόχρονα της κομμουνιστικής ορ-
θοδοξίας, ο οποίος  μπορούσε δυνάμει να διασφαλίσει ισχυρή την αριστερή 
παρουσία στον πολιτικό χάρτη της νεολαίας. 

Η νέα πολιτική οργάνωση αναλάμβανε τα ηνία της αριστερής νεολαίας 
τις ώρες της απόλυτης καταξίωσης της κυβερνητικής παρουσίας της ΕΚ 
και του διμέτωπου αγώνα της. Οι ικανοποιήσεις και παροχές που έφερε η 
κυβέρνηση του Κέντρου στην παιδεία, ο εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτι-
κών μηχανισμών, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζόμενων νέ-
ων φαίνεται ότι συνέβαλαν με τη σειρά τους στη μετάλλαξη του νεολαιί-
στικου κινήματος και του τύπου των αιτημάτων του. Ικανοποιημένο αλλά 
και αμήχανο ως προς την ευόδωση σημαντικού μέρους των διεκδικήσεων 
του,149 το κίνημα των νέων αποκτούσε τον έντονο πολιτικό χαρακτήρα που 
αποκρυσταλλώθηκε στα «Ιουλιανά». Πριν ακόμη ξεσπάσει η κρίση στις 
σχέσεις πρωθυπουργού και βασιλιά που οδήγησε στη συνταγματική 
εκτροπή και στις  κινητοποιήσεις  που ακολούθησαν,  το αίτημα  για την 
πλήρη αποκατάσταση της δημοκρατίας και για το σεβασμό της συνταγμα-
τικής νομιμότητας, η επίκληση  των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ο λόγος 
για τις πολιτικές ελευθερίες και η πρόταση για τη νομιμοποίηση του ΚΚΕ 
συνιστούν ήδη βασικές παραμέτρους ενός πολιτικού λόγου που εκφέρεται 
με σαφήνεια για πρώτη φορά από μια πολιτική νεολαία, τη Δημοκρατική 
Νεολαία Λαμπράκη. 

Η μεγάλη ωστόσο αλλαγή που δεν καταγράφηκε αμέσως στις συνειδή-
σεις εκείνα τα χρόνια αφορούσε τις εσωτερικές μεταβολές και τις ισορρο-
πίες του νεολαιίστικου κινήματος. Η πολυφωνία που καλλιέργησε η έξο-
δος των νέων από την αφάνεια και τη σιωπή, ο ενθουσιασμός που τροφο-
δοτήθηκε από τη μαζικότητα της συμμετοχής προσέδωσαν στην αμφισβή-
τηση  τόνους και χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τις ταυτίσεις με 
συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους και συστοιχούν με αντίστοιχες μορφές 
πολιτικής ένταξης. Ταυτόχρονα τροφοδότησαν τις εσωτερικές πολιτικές 
αντιπαραθέσεις και αντιπαλότητες και αποσταθεροποίησαν την «ενότη-
τα» απέναντι στον μέχρι τότε στοχοποιημένο αντίπαλο, τη Δεξιά. Η Αρι-
στερά, ηγεμονική πολιτική δύναμη στο «δημοκρατικό στρατόπεδο» της 
νεολαίας, στους φοιτητές, στους σπουδαστές και στους νέους εργαζόμε-
νους, αιχμή του δόρατος για τις διεκδικήσεις και την πολιτική διαχείριση 
των αιτημάτων τους, πρακτικά μέχρι τα τέλη του 1963, έβλεπε σταδιακά 

149. Στην κατεύθυνση αυτή χαρακτηριστικός είναι ο «Λόγος του γεν. γραμματέως της 
ΕΦΕΕ, Γ. Γιανουλόπουλου» στο Α' Συνέδριο της ΕΦΕΕ (Ε' Πανσπουδαστικό) τον Μάιο 
του 1964. Βλ. Αρχείο ΕΔΑ, τεκμήρια του φοιτητικού κινήματος, κ. 290. 



τον κυρίαρχο ρόλο της να υποχωρεί και φυγόκεντρες δυνάμεις να ανα-
πτύσσονται . 

Η ανανέωση της Νεολαίας του Κέντρου, η ισχυροποίηση της ΕΔΗΝ στο 
χώρο της φοιτητικής κυρίως νεολαίας,150 ο ιδιαίτερος λόγος που ανέπτυξε 
και το ρεύμα που δημιούργησε οργάνωσαν έναν νέο πόλο που βρέθηκε 
αντιμέτωπος με την Αριστερά. Από τον Μάιο του 1964 η ρήξη είναι εμφα-
νής. Καταγράφεται κυρίως στην Αθήνα από τον ασφαλή σεισμογράφο του 
νεανικού κινήματος, τους φοιτητές, με τις χωριστές συγκεντρώσεις που 
πραγματοποιούνται από τη ΔΕΣΠΑ και την ΕΦΕΕ και τα διαφορετικά συν-
θήματα που ηχούν στα Προπύλαια. Οι αντιπαλότητες διαγράφονται εμφα-
νώς στο Ε' Πανσπουδαστικό Συνέδριο (11-19.5.1964) που συγκαλείται 
από την ΕΦΕΕ, υπογραμμίζονται στα εθνικά συμβούλιά της και κορυφώ-
νονται στο ς' Πανσπουδαστικό Συνέδριο (8-16.5.1965).151 Η συνεύρεση 
στις κινητοποιήσεις του Ιουλίου του 1965 δεν ήταν παρά περιστασιακή. 
Στο τελευταίο συνέδριο της ΕΦΕΕ, τον Μάιο του 1966,«η απόσταση μετα-
ξύ της χαραγμένης σωστής γραμμής και της εφαρμογής της [...] οφείλεται 
και σε προσωπικές ευθύνες διαφόρων μελών του ΚΣ [της ΕΦΕΕ] που δεν 
μπόρεσαν να αρθούν στο ύψος των ιστορικών στιγμών».152 

Από την άλλη πλευρά, στον ίδιο το χώρο της Αριστεράς εσωτερικά μέ-
τωπα αναπτύχθηκαν. Αν η «Ανανεωτική Ομάδα Δημοκρατικής Αριστε-
ράς» (ΑΟΔΑ), που κατηγορείται από την ΕΔΑ για τη «ρεφορμοστική γραμ-
μή» της, δεν απέκτησε ιδιαίτερα ερείσματα στη νεολαία,153 στην αντίπερα 
όχθη η αριστερή αντιπολίτευση οικοδομείται πολυφωνικά. Στα όρια που 
δημιουργούσαν τα ανέκαθεν ευδιάκριτα σύνορα με τους τροτσκιστές, αυ-
τόνομες κινήσεις προστέθηκαν συμπληρώνοντας σταδιακά τα προβλήματα 
που προκαλούσαν, από το 1963, οι αντιλήψεις για την «κοινοβιακή ζωή» 

150. Βλ. την πολιτική διακήρυξη της ΕΔΗΝ της 1.3.1965 στο κ. 289.67 
151. Για τις πολιτικές αντιπαλότητες που οξύνθηκαν στο φοιτητικό κίνημα και οδήγη-

σαν στην πόλωση, βλ. Xen. Α. Yataganas, Pour une histoire  du mouvement des  étudiants  grecs 
(1950-1967). Essai sur le fonctionnement  de  l'appareil  idéologique  universitaire  en Grèce,  Mémoire 
pour le DESS, Paris I - Panthéon-Sorbonne, Παρίσι, Οκτώβριος 1972, σ. 119-130. Βλ. επί-
σης Γ. Γιάνναρης, Φοιτητικά  κινήματα και ελληνική παιδεία,  ό.π., σ. 307-314. Για τα τεκ-
μήρια του φοιτητικού κινήματος που διασώθηκαν βλ. Αρχείο ΕΔΑ,ΕΦΕΕ, κ. 292,Ε' Παν-
σπουδαστικό Συνέδριο, κ. 290.35-53 και ζ' Πανσπουδαστικό Συνέδριο, κ. 290.54-61. 

152. «Προς το προεδρείο του Γ' Πανσπουδαστικού Συνεδρίου της ΕΦΕΕ. Ερμηνευτι-
κή Δήλωση της ψήφου μας. 17.5.1966», κ. 290.62, σ. 1. 

153. Χωρίς ιδιαίτερη επιρροή στη νεολαία, η ΑΟΔΑ ενίσχυσε τις γραμμές της με τον 
Στέλιο Ράμφο, ένα από τα ισχυρότερα ονόματα στο φοιτητικό κίνημα της εποχής. Για τις 
θέσεις της οργάνωσης βλ. Ανανεωτική Ομάδα Δημοκρατικής Αριστεράς (ΑΟΔΑ), Το θέμα 
της Αριστεράς  στην Ελλάδα [Αθήνα, Νοέμβριος 1964]. 



και ένας άκρατος επαναστατισμός που καλλιεργήθηκε ως πολιτική αντί-
ληψη στο πλαίσιο της εγγύτητας των προσωπικών σχέσεων και της συμ-
βίωσης. Οι κομματικές αυστηρότητες, τις οποίες επέτεινε η σοβιετοκινεζι-
κή διένεξη, κατέταξαν όλα τα ρεύματα, τις τάσεις και τις διαφορετικές 
ομάδες σε ένα ενιαίο ποινολόγιο με την κατηγορία του «φραξιονισμού». 
Ενίσχυσαν έτσι τις διαφοροποιήσεις. Ανεξάρτητα, ωστόσο, από το μέγε-
θος των αποστάσεων, παραμένει γεγονός ότι κινήσεις όπως οι «Φίλοι Νέ-
ων Χωρών - Κίνηση Αντιαποικιακής Αλληλεγγύης», ευρύτερα γνωστή με 
τα αρχικά ΦΝΧ,154 και η ομάδα που συσπειρώθηκε γύρω από το περιοδικό 
Αναγέννηση ,155 από το φθινόπωρο του 1964, δημιούργησαν πόλους έντα-
σης και αντιπαράθεσης με την «άμορφη και χωρίς πολιτικό και κριτικό 
προβληματισμό» Νεολαία Λαμπράκη.156 Στους φοιτητικούς χώρους, αντί-
στοιχα, η αριστερή πολεμική άγγιζε τα όριά της από το τέλος του 1965 με 
τη δημιουργία δύο νέων σχημάτων, της «ΠΑΝΔΗΚ Σ. Πέτρουλας»157 και 
μετέπειτα της «κινεζόφιλης» ΠΠΣΠ.158 

Στη νέα, ωστόσο, εποχή που αναδύεται πρακτικά μαζί με τη Δημοκρα-
τική Νεολαία Λαμπράκη, η δυναμική της παρουσίας της -αν και επηρεάζε-
τα ι - δεν επικαθορίζεται αυτόματα από τις ανακατατάξεις που αναδιορ-
γάνωσαν το πολιτικό τοπίο του νεολαιίστικου προοδευτικού κινήματος. Η 
δημιουργία ορίων και αποστάσεων εντός του ασαφούς συνόλου που καλύ-
φθηκε από τον γενικευτικό χαρακτηρισμό «δημοκρατικές δυνάμεις» συνι-

154. Η ΦΝΧ συσπείρωσε στις γραμμές της γνωστά στελέχη του φοιτητικού κινήματος, 
όπως ο Γ. Χατζόπουλος, ο Στ. Μπαμπάς. Για την οργάνωση βλ. και Γ. Γιάνναρης, Φοιτη-
τικά κινήματα και ελληνική παιδεία,  ό.π. , σ. 269-270. 

155. «Η έκδοση της Αναγέννησης δεν είναι αποτέλεσμα μιας ξαφνικής έμπνευσης. Εί-
ναι η φυσιολογική κατάληξη μιας πολύχρονης σκληρής ιδεολογικής πάλης στο χώρο της 
Αριστεράς» (Αναγέννηση,  μηνιαία  πολιτική επιθεώρηση,  τχ. 1, Οκτώβριος 1964, σ. 3.). Με 
τα λόγια αυτά αναγγελλόταν στο εκδοτικό σημείωμα η δημιουργία ενός ισχυρού πόλου 
προσανατολισμένου στο μαοϊκό πρότυπο, με πρωταγωνιστές τον Ισ. Ιορδανίδη και τον Γ. 
Χοντζέα. 

156. Βλ. τη συνέντευξη του Γ. Χατζόπουλου στο αφιέρωμα του Π. Μακρή «Η γενιά 
του 114» εφ. Ελευθεροτυπία,  24.3.1982. Βλ. επίσης Φιλ. [Μάκη] Παπούλια,«Η αντιπολί-
τευση στη νεολαία Λαμπράκη» στο Δελτίο  τηςΕΜΙΑΝ,  τχ. 2, Ιούλιος 2005, σ. 28-31. 

157. Βλ. την «Ιδρυτική Διακήρυξη της Κίνησης» που κυκλοφόρησε την ημέρα της κη-
δείας του Σ. Πέτρουλα στο κ. 299.1.1,6 σ. καθώς και τα πολεμικά της κείμενα εναντίον 
της ΔΝΛ στο κ. 299.2-10. Βλ. επίσης τα χφ. σημειώματα του μέλους του Προεδρείου της 
ΔΝΛ, Γ. Χριστοφιλόπουλου, για την ίδρυση, τη λειτουργία και το ρόλο της οργάνωσης κυ-
ρίως στην ΑΣΟΕΕ, Αρχείο ΔΝΛ, κ. 282.11. 

158. Βλ. τη «Διακήρυξη της Προοδευτικής Πανσπουδαστικής Συνδικαλιστικής Παρά-
ταξης, 12.5.1966» στο κ. 299.1.11,6 σ. καθώς και άλλα τεκμήρια της οργάνωσης και του 
περιοδικού Σπουδαστικός  Κόσμος  που πέρασε από τη ΔΝΛ στην ΠΠΣΠ στο κ. 299.1.12-
28. 



συνιστά τη μια όψη του νομίσματος, στην άλλη όψη του οποίου καταγράφονται 
η μαζική συμμετοχή στη ΔΝΛ και ποιοτικά στοιχεία τα οποία δεν ταυτίζο-
νται υποχρεωτικά με τα ποσοτικά, ούτε συναρτώνται άμεσα με την κριτι-
κή που δημόσια ασκήθηκε κατά καιρούς στην οργάνωση από τους διαφο-
ρετικών αποχρώσεων πολιτικούς της αντιπάλους.159 

Ο αριθμός των 80.000 έως 100.000 μελών, που συνολικά της αποδίδε-
ται 1 6 0 για τα 2,5 χρόνια της πολιτικής της διαδρομής, δεν ηχεί υπερβολικός 
για τις κοινωνικές πραγματικότητες και απέχει σημαντικά από τις αντί-
στοιχες οργανωτικές συσπειρώσεις που πέτυχαν οι άλλες πολιτικές νεο-
λαίες της εποχής. Αν και δεν στάθηκε δυνατόν να διασταυρωθεί ή/και να 
αποκατασταθεί από τις αρχειακές διαθεσιμότητες, η γενική αυτή αποτίμη-
ση επανέρχεται στις μαρτυρίες των πρωταγωνιστών της εποχής, ενώ ταυ-
τόχρονα βρίσκει τις ερμηνείες της τόσο στην κινητικότητα που χαρακτήρι-
σε τη βάση της οργανωτικής πυραμίδας όσο και στην ελαστικότητα της 
διαδικασίας ένταξης που επέτρεψαν οι καταστατικές αρχές. Το ζήτημα 
ωστόσο δεν τίθεται με όρους ποσοτικούς ούτε απαντά στο, συχνά, ψευδές 
δίλημμα των αριθμών. Είναι σαφές ότι η ΔΝΛ λειτούργησε, όπως συμβαίνει 
εν γένει με τους πολυσυλλεκτικούς πολιτικούς σχηματισμούς, συχνά με τις 
νεολαιίστικες οργανώσεις, ως χοάνη από την οποία πέρασαν πολλές χιλιά-
δες νέοι. Δεν απέκτησαν όλοι υποχρεωτικά μια σταθερή οργανωτική σχέ-
ση, ούτε εξασφάλισαν την απαιτούμενη διάρκεια στη δέσμευση. Στη λογι-
κή αυτή, οι αριθμοί χάνουν τη σημασία τους καθώς ως μείζον προτάσσεται 
το «άνοιγμα» του πολιτικού της ακροατηρίου, οι νέοι τους οποίους μπό-
ρεσε να κινητοποιήσει, να επηρεάσει και να προβληματίσει, όσοι ήρθαν σε 
επαφή με τις αξίες και γνώρισαν τους κώδικές της. 

Νέοι από διαφορετικούς κοινωνικούς χώρους, στα αστικά κέντρα και 
στην ύπαιθρο, φοιτητές, μαθητές, αγρότες και νέοι εργαζόμενοι, νέες γυ-
ναίκες και κορίτσια με ποσοστά συμμετοχής που εκπλήσσουν για τα δεδο-
μένα της εποχής, βρέθηκαν για κάποια στιγμή μέσα ή δίπλα στις γραμμές 
της και στις λέσχες της. Άλλοι τις θεώρησαν σταθερή τους στέγη, άλλοι 
στεγάστηκαν περιστασιακά. Ανεξάρτητα από τις διάρκειες και τους βαθ-
μούς της ένταξης, οφείλουμε να συγκρατήσουμε μια ακόμη διαπίστωση 
που αφορά τις ηλικιακές κατηγορίες που εκπροσωπήθηκαν. Η ΔΝΛ συ-

159. Η κριτική αντιπαράθεση ξεπέρασε σε φάσεις έντασης τα αποδεκτά πολιτικά 
όρια. Βλ. «Νέοι! Μακρυά από την 'Δ.Κ. Λαμπράκης' του σταρ κοττεράκια παριζιάνου 
μπουζουξή και ολίγον τι και 'κομμουνιστή' Μίκυ (Μάους) Θεοδωράκη!», από Διακήρυξη 
της ΠΑΝΔΗΚ - Φίλοι Σωτήρη Πέτρουλα, κ. 299.1.3. 

160. Στην ίδια εκτίμηση καταλήγει και η Κατ. Σαιν-Μαρτέν, Λαμπράκηδες. Ιστορία 
μιας γενιάς, ό.π., σ. 81. 



συσπείρωσε στους κόλπους της τρεις γενιές. Οι επονίτες των χρόνων 1943-
1947 μοιράστηκαν τα ηγετικά της κλιμάκια μαζί με στελέχη της παράνο-
μης ΕΠΟΝ των χρόνων 1950-1957. Νεολαίοι με εμπειρίες από την Κατοχή 
και την Απελευθέρωση με όλα τα κομματικά εχέγγυα που παρείχε η πα-
ραμονή στις εξορίες και στις φυλακές συνευρέθηκαν με δοκιμασμένα στε-
λέχη του μετεμφυλιοπολεμικού νεολαιίστικου κινήματος αναλαμβάνοντας 
την καθοδήγηση της οργάνωσης. Όμως, το κύριο σώμα της αποτέλεσαν, 
χωρίς αμφιβολία, «αυτοί που γεννήθηκαν μέσα στην Κατοχή, μεγάλωσαν 
μέσα στις φλόγες του εμφυλίου πολέμου και ανδρώθηκαν μέσα στον κα-
ραμανλικό μεσαίωνα».161 Αυτή είναι η γενιά που με την έξοδό της στο 
προσκήνιο αναμετρήθηκε και πρακτικά διαμορφώθηκε με τα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά της ΔΝΛ και η οποία διεκδικεί και φέρει ως παρακαταθήκη 
τον τίτλο των «Λαμπράκηδων», ανεξαρτήτως του χρόνου και του βαθμού 
της ένταξης. Για όλους αυτούς, η Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη εγγρά-
φεται ως σταθερή αναφορά, στοιχείο της πολιτικής τους ταυτότητας, ακό-
μη και όταν η μνήμη λειτουργώντας επιλεκτικά με βάση τις μεταγενέστε-
ρες επεξεργασίες αξιολογεί με διαφορετικά κριτήρια και με βαθμούς που 
ποικίλλουν τη βιωμένη εμπειρία. 

Οι νέες συλλογικότητες, ο πολιτισμός και η κουλτούρα, οι κοινωνικές 
δραστηριότητες συνυπάρχουν στις αναφορές, αναπόσπαστα στοιχεία της 
πολιτικής δράσης. Ανεξίτηλες ψηφίδες συνέθεσαν τη βιωμένη εμπειρία 
διατηρώντας, μέχρι σήμερα, ενεργό το μύθο της οργάνωσης. Αντιστοιχούν 
στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ΔΝΛ που συνδιαμόρφωσαν την πολιτική 
της φυσιογνωμία και στοιχειοθετήθηκαν σε πολλαπλά επίπεδα. Στη συγ-
χρονία της «εφήμερης άνοιξης», την ώρα των μεγάλων νέων προκλήσεων 
που ορθώνονταν απέναντι στην ελληνική κοινωνία, η Νεολαία Λαμπράκη 
έπαιρνε τη σκυτάλη από τη ΔΚΝΓΛ στα ζητήματα προώθησης του πολιτι-
σμού. Αν η παρουσία του Μίκη Θεοδωράκη στην προεδρία των δύο οργα-
νώσεων ενείχε εκ των πραγμάτων πραγματική και συμβολική διάσταση, οι 
πολιτιστικές συντεταγμένες υποδηλώνονταν εξίσου στα ηχηρά ονόματα 
των λογοτεχνών και καλλιτεχνών που πλαισίωσαν την Ιδρυτική Επιτροπή 
της Κίνησης και στη συνέχεια το Εθνικό Συμβούλιο162 του νέου αριστερού 
σχήματος. Στην κατεύθυνση αυτή, εκτός από την πρόταση για τον πολιτι-
σμό της Ν.ΕΔΑ και τη σημαντική εκστρατεία της ΔΚΝΓΛ, παρακαταθήκες 
τις οποίες ενσωμάτωσε, επεξεργάστηκε και διεύρυνε, η ΔΝΛ συνέβαλε 

161. Μ. Θεοδωράκη, Το  μανιφέστο  των Λαμπράκηδων. Ποιοι  είμαστε,  τι θέλουμε,  για-
τί  μας πολεμούν, Βιβλιοθήκη του Πρωτοπόρου, Αθήνα 1966, σ. 50. 

162. Τεκμήρια του Εθνικού Συμβουλίου και η ονομαστική κατάσταση των προσωπι-
κοτήτων που το ενίσχυσαν με την παρουσία τους στο Αρχείο ΔΝΛ, κ. 277.1-23. 



στην πολιτιστική αφύπνιση των τοπικών κοινωνιών μέσα από πολιτιστικές 
δραστηριότητες. Οι διαλέξεις, οι θεατρικές παραστάσεις, οι εκθέσεις και 
οι συναυλίες, παρ' όλα τα πάσης φύσεως εμπόδια, διάνοιγαν τον κοινωνι-
κό ορίζοντα γύρω από τον σταθερό πυρήνα που προσέφεραν οι διάσπαρ-
τες στην ελληνική περιφέρεια λέσχες της.1 6 3 Αντίστοιχα, οι εκστρατείες για 
τη διάδοση του βιβλίου και η ίδρυση ενημερωμένων και χρηστικών βιβλιο-
θηκών στις λέσχες της οργάνωσης έφεραν τους νέους κοντά στον κόσμο 
της γνώσης. Συνέτειναν στην εξοικείωση τους με την κλασική αλλά και τη 
σύγχρονη, ελληνική και παγκόσμια, λογοτεχνία της εποχής, χωρίς να 
εγκλωβίζουν υποχρεωτικά στα πρότυπα αναγνώσματα που προέκρινε ο 
σοσιαλιστικός ρεαλισμός και η κομματική ορθοδοξία. 

Ο προσανατολισμός στον πολιτισμό ατόνισε προσωρινά. Στις αιτίες 
καταγράφονται τα «Ιουλιανά» και η πολιτική αντιμεταρρύθμιση που υιο-
θετήθηκε από την κυβέρνηση Στεφανόπουλου, όπως και το κύμα των διώ-
ξεων εναντίον της οργάνωσης. Η σιωπηλή απομάκρυνση του Μίκη Θεοδω-
ράκη από τα καθήκοντά του στην οργάνωση164 πρέπει ίσως να συνυπολο-
γισθεί στις καταγεγραμμένες αιτίες. Η επιβολή της στρατιωτικής δικτατο-
ρίας, όμως, και η απαγόρευση λειτουργίας της ΔΝΛ ήρθαν, στη φάση ανά-
καμψης των συγκεκριμένων στρατηγικών στόχων της, όταν η εκστρατεία 
για την «εθνική και πολιτιστική αναγέννηση», σχεδιασμένη για μία ακόμη 
φορά από τον Ανδρέα Λεντάκη, ήταν ήδη σε πλήρη εξέλιξη.165 

Την ίδια περίπου τροχιά φαίνεται ότι ακολούθησαν και οι κοινωνικές 
δραστηριότητες της οργάνωσης.166 Η λογική της κοινωνικής προσφοράς, 

163. Βλ. το διάγραμμα 17 στο πέμπτο μέρος του παρόντος τόμου που αφορά τα πολι-
τιστικά δρώμενα καθώς και τα διαγράμματα 6 και 7 που αφορούν αντίστοιχα τη συμμέτο-
χη σε εκδηλώσεις για την Εθνική Αντίσταση και εθνικές επετείους. 

164. Από την άνοιξη του 1966 ο Μ.Θεοδωράκης ενσωματώνεται στην Εκτελεστική Επι-
τροπή της ΕΔΑ και αναλαμβάνει το «Τμήμα Πολιτισμού» του κόμματος, παραμένοντας 
τυπικά στην προεδρία της ΔΝΛ. Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, καθώς οι αντιθέσεις αρχίζουν 
να εκδηλώνονται και δημόσια (βλ. το δημοσίευμα «Περισσότερες νότες, λιγότερες λέξεις», 
Επιθεώρηση Τέχνης,  τχ. 139-140, Ιούλιος-Αύγουστος 1966, σ. 86-87), η δυσαρέσκειά του 
απέναντι στο κόμμα και στη νεολαία κορυφώνεται και καταθέτει την πρόθεση για την ορι-
στική παραίτησή του, η οποία δεν θα δημοσιοποιηθεί. Βλ. την επιστολή-παραίτηση του Μ. 
Θεοδωράκη προς το ΚΣ της οργάνωσης στις 8.1.1967. Αρχείο ΔΝΛ, κ. 276.62. Παράβαλε το 
περιεχόμενο της επιστολής με όσα αφηγήθηκε για το ίδιο ζήτημα στην Κατ. Σαιν-Μαρτέν, 
Λαμπράκηδες. Η  ιστορία  μιας γενιάς, ό.π., σ. 239-242, αλλά και πρόσφατα στον Γ. Μα-
λούχο, Άξιος  Εστί,  ό.π., σ. 570. 

165. Για τη νέα πολιτιστική εξόρμηση που μέρος της υλοποιήθηκε μέχρι την επιβολή 
της δικτατορίας, βλ. Αρχείο ΔΝΛ, κ. 279.57-65. 

166. Βλ. στο πέμπτο μέρος του παρόντος τόμου τα διαγράμματα 9 και 10 που αφο-
ρούν αντίστοιχα τις πολιτιστικές εκστρατείες και την κοινωνική προσφορά της ΔΝΛ. 



που εντοπίζεται στο χριστουγεννιάτικο «δώρο του παιδιού», στον καλλω-
πισμό και στην αποκατάσταση δημόσιων κτιρίων, στις αναδασώσεις, την 
αιμοδοσία και την παροχή υλικής βοήθειας σε σεισμόπληκτους αποτυπώ-
νει ενδεχομένως πρακτικές που συνδέονται με τα «κόκκινα Σάββατα» των 
νεαρών «Κομσομόλων» και με την προσφορά εθελοντικής εργασίας στα 
πρότυπα της κομμουνιστικής ιδεολογίας. Απευθυνόμενη, ωστόσο, σε μια 
κοινωνία που δεν γνώρισε το αντίστοιχο κοινωνικό και πολιτικό σύστημα, 
υπογράμμιζε το παράδειγμα της συμμετοχής, της ανιδιοτελούς προσφο-
ράς και του εθελοντισμού λειτουργώντας θετικά προς δύο κατευθύνσεις. 
Από τη μια πλευρά, άμβλυνε τις αντιθέσεις στις τοπικές κοινωνίες ανα-
σκευάζοντας την πολεμική και τα επιχειρήματα, ενώ στην εσωτερική ζωή 
της ΔΝΛ έδινε κίνητρα στη διοργάνωση της περίφημης «άμιλλας» μεταξύ 
των διαφορετικών τοπικών οργανώσεων. 

Στα πρότυπα που είχε ήδη δοκιμάσει η ΕΠΟΝ, η εγγύτητα των σχέσεων 
που καλλιεργούσαν οι νέες συλλογικότητες και η «άμιλλα» που ανέπτυσ-
σαν μεταξύ τους δημιούργησαν δίκτυα ανταλλαγών των νέων. Η σύγκλιση 
τους σε ένα βασικό σημείο αναφοράς, στην οδό Πειραιώς 4, όπου στεγά-
στηκαν τα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης, δεν εμπόδισε την αυτόνομη 
επικοινωνία. Αντίθετα, την ενίσχυσε τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και μέσα 
από την επιβράβευση επιμέρους ανταλλαγών και ειδικών ενδιαφερόντων. 
Το ειδικό και το επιμέρους απέκτησαν υπόσταση με τη μορφή νέων κινή-
σεων, όπως η «Κίνηση Νέων Φίλων του Χωριού» στη Μακεδονία, εκδηλώ-
σεων σε επίπεδο νομαρχιακών διαμερισμάτων σε θέματα κοινού ενδιαφέ-
ροντος ή ακόμη και σεμιναρίων, όπως τα σεμινάρια για τις νέες κοπέλες, 
τα αγροτικά ή τα αθλητικά σεμινάρια. Τα δίκτυα ανταλλαγών, άλλωστε, 
δεν περιορίστηκαν στα όρια της οργάνωσης ούτε κάλυψαν απλώς την ελ-
ληνική επικράτεια. Οι υποδομές της ΠΟΔΝ και οι σχέσεις με τις πολιτικές 
νεολαίες των ευρωπαϊκών κυρίως κομμουνιστικών κομμάτων επέτρεψαν 
τις ανταλλαγές, τα ταξίδια και τις επικοινωνίες. Σε διεθνείς επιτροπές, 
παγκόσμια φεστιβάλ και συνέδρια μέχρι κατασκηνώσεις εργασίας, υπο-
τροφίες και θερινές διακοπές, νέοι από όλο τον κόσμο διασταυρώθηκαν.167 

Οι συναντήσεις αφορούσαν βεβαίως κατά κύριο λόγο το στελεχικό δυναμι-
κό. Εκτείνονταν, ωστόσο, κατά την περίσταση χωρίς αποκλεισμούς, μέχρι 
τη βάση της οργανωτικής πυραμίδας, αν και τα κριτήρια επιλογής των 
αντιπροσωπειών, στις περισσότερες περιπτώσεις, υπάκουαν σε κομματι-
κές προδιαγραφές. 

167. Πλουσιότατα τεκμήρια των διεθνών αυτών επαφών φυλάσσονται ως επιμέρους 
αρχειακή ενότητα στο πλαίσιο των «Τμημάτων και Επιτροπών του ΚΣ». Βλ Αρχείο ΔΝΛ, 
κ. 284, κ.285 και κ.311. 



Ασαφείς ως προς το ακριβές περιεχόμενο τους, οι κομματικές προδια-
γραφές συνιστούν, τέλος, ένα διαφορετικού τύπου χαρακτηριστικό στην 
εσωτερική κυρίως ζωή της ΔΝΛ, το οποίο επηρέασε σε σημαντικό βαθμό τις 
σχέσεις της τόσο με τους πολιτικούς εταίρους όσο και με τους αντιπάλους. 
Αν και το ζήτημα υπερβαίνει σαφώς τα όρια του παρόντος εγχειρήματος, 
είναι γεγονός ότι η περίφημη «κομματικότητα», την οποία μέλη και στελέ-
χη της οργάνωσης επικαλέστηκαν ή/και με την οποία ήρθαν κάποιες φορές 
αντιμέτωποι, δεν προκύπτει σε γραμμική συνάρτηση με το ΚΚΕ και τους 
κομματικούς μηχανισμούς του Βουκουρεστίου. Τα διαφορετικά επίπεδα 
πρόσληψης και ερμηνείας της, που παρατηρούνται από εκείνη την εποχή, 
επιβεβαιώνουν ότι, αφενός, μεταφέρει εκ προοιμίου στο χώρο της νεολαί-
ας στοιχεία από την παθολογία που χαρακτήρισε τις σχέσεις της κομμου-
νιστικής Αριστεράς ανάμεσα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας 
και ότι, αφετέρου, εκπορεύεται κυρίως από νοοτροπίες οι οποίες προσ-
διορίστηκαν και προσδιόρισαν το χαρακτήρα της Αριστεράς στις μετεμ-
φυλιακές πραγματικότητες. Οι κομματικές αυστηρότητες, ωστόσο, όπως 
και οι επιζητούμενες, ειδικά από τις πολιτικές νεολαίες, πειθαρχίες και οι 
επακόλουθοι καταναγκασμοί δεν αποτέλεσαν αποκλειστικό «προνόμιο» 
των κομμουνιστών, καθώς οι ανισότιμες σχέσεις μεταξύ κόμματος και νε-
ολαίας άγγιζαν όλους τους πολιτικούς χώρους δημιουργώντας εντάσεις 
που εκτονώνονταν μέσα από προγραφές στελεχών και διαγραφές.168 Από 
την άποψη αυτή, η εσωτερική ζωή στη ΔΝΛ, παρά τις περί αντιθέτου από-
ψεις που κατατέθηκαν εκ των υστέρων στον εσωτερικό διάλογο της ανα-
νεωτικής Αριστεράς, χαρακτηρίζεται μάλλον από την αποκλιμάκωση των 
εντάσεων που προηγήθηκαν και κορυφώθηκαν στη φάση της ίδρυσης της. 

Σε «ιδιάζοντες» καιρούς, μπροστά σε όσα συνειδητοποιήθηκαν και σε 
εκείνα που εκκρεμούσε να συνειδητοποιηθούν, η ΔΝΛ κατάφερε να δημι-
ουργήσει νέες ισορροπίες χωρίς μείζονες αντιφάσεις. Οι νέες εικόνες αφο-
ρούν τις ανακατατάξεις στο πολιτικό και κοινωνικό τοπίο, τη θέση της 
ΕΔΑ απέναντι στην ισχυροποίηση του Κέντρου και στην έξαρση της αντι-
κομμουνιστικής εκστρατείας. Αφορούν, επίσης, τις αλλαγές στο εσωτερι-
κό τοπίο της Αριστεράς. Παρά τα προβλήματα που έθεσε η δημιουργία 
των «κομματικών στηριγμάτων» και τις διαφορετικές ταχύτητες που ανα-
πτύχθηκαν , η ΔΝΛ δεν υπέπεσε στον εργατισμό και στο συγκεντρωτισμό 

168. Μια ενδιαφέρουσα αναφορά στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στη Νεο-
λαία του Κέντρου με τη διάλυση της ΟΝΕΚ και στη συνέχεια εντός της ΕΔΗΝ, βλ. Γ. Γιάν-
ναρης, Φοιτητικά  κινήματα και ελληνική παιδεία,  ό.π. , σ. 273-275. Βλ. επίσης τη συνέ-
ντευξη του Δ. Παφίλη στο αφιέρωμα του Π. Μακρή «Η γενιά του 114», εφ. Ελευθεροτυ-
πία,5ΛΛ982. 



που καλλιεργούσε μια μονοδιάστατη αντίληψη της κομμουνιστικής λογι-
κής. Αν και οι τάσεις αυτές είχαν συγκεκριμένους αποδέκτες στο εσωτερι-
κό του ηγετικού της πυρήνα,169 δεν έγιναν κυρίαρχες. Η ΔΝΛ παρέμεινε μέ-
χρι το τέλος και για τα δεδομένα της εποχής της μια «ανοιχτή» οργάνωση, 
που διαχειρίστηκε με συνέπεια τις ανακατατάξεις στο νεολαιίστικο κίνη-
μα και τις μετατοπίσεις στο τετράεδρο του πολιτικού ακροατηρίου της. 

Οι εποχές που οι φοιτητές αποτελούσαν την αιχμή του δόρατος στη 
διαμόρφωση των προτάσεων του αριστερού νεολαιίστικου κινήματος εί-
χαν περάσει. Καθώς ο φοιτητικός κόσμος εγκλωβίστηκε στις εσωτερικές 
πολιτικές αντιπαραθέσεις του, οι νέοι εργαζόμενοι, κυρίως οι νέοι εργά-
τες, είχαν μπεί δυναμικά στο προσκήνιο μέσα από τις κινητοποιήσεις της 
ΣΕΕΝΕ και των 115 ΣΕΟ. Αντίστοιχα, το μαθητικό κίνημα, μετά την αφύ-
πνιση  του στις  αρχές της δεκαετίας του '60, συμπιεζόταν ξανά από τα νέα 
κατασταλτικά μέτρα. Αντίθετα, στην αποστασιοποιημένη από την Αριστε-
ρά υπαίθρια ενδοχώρα, η διαμαρτυρία και η ανάγκη χειραφέτησης των νέ-
ων αποκτούσε πολιτική έκφραση και οργανωτική υπόσταση. 

Αποδίδοντας σημασία σε όλες τις κοινωνικές συνιστώσες της, αναγνω-
ρίζοντας τις διαφορετικές ανάγκες τους, η ΔΝΛ δημιούργησε την πρώτη, 
μετά την ΕΠΟΝ, ιδιαίτερη και μοναδική συλλογικότητα. Παρά το βραχύβιο 
της ύπαρξής της, σε αντίξοες συνθήκες, κατάφερε να προσδώσει στοιχεία 
ταυτότητας σε μια γενιά, ιδιαίτερα καθώς την μύησε σε μια νέα πολιτική 
κουλτούρα της Αριστεράς διαμορφώνοντας, παράλληλα, συμπεριφορές, 
αξιακούς κώδικες και στάσεις ζωής. Τα «κορίτσια με τις μαύρες κάλ-
τσες», που συχνά κατηγορήθηκαν ότι προσπαθούσαν να παρασύρουν σε 
ηθικό κατήφορο αξιωματικούς και άλλα χρηστά μέλη της ελληνικής κοινω-
νίας,170 ζυμώθηκαν στη συνάντηση τους με τη ΔΝΛ με μια διαφορετική 

169. Οι αντιθέσεις για την «ελαστικότητα» της ένταξης και τον προσδιορισμό της έν-
νοιας του μέλους της οργάνωσης, έντονες από τις ημέρες της επεξεργασίας και ψήφισης 
του Καταστατικού, η εκφρασμένη αμφισβήτηση για το ρόλο και τη λειτουργία του Σπου-
δαστικού Τμήματος της οργάνωσης καθώς και μια επιφύλαξη στο ρόλο των «διανοουμέ-
νων» αποτελούν δείγματα μιας τάσης που εκδηλώθηκε, χωρίς να αποκτήσει ιδιαίτερα 
ερείσματα στο εσωτερικό του ηγετικού πυρήνα και χωρίς να επηρεάσει ιδιαίτερα τη φυ-
σιογνωμία της ΔΝΛ. Βασικός εκφραστής της υπήρξε, κατά τη γνώμη μας, ο τρίτος τη ιε-
ραρχική τάξει, Γ. Χριστοφιλόπουλος, οργανωτικός γραμματέας της ΔΝΛ μέχρι τη στρά-
τευση του τον Ιανουάριο του 1966, ο οποίος προορίζεται να διαδεχτεί στη θέση του γραμ-
ματέα τον Τ. Μπενά μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων. Βλ. την 
«αυτοβιογραφική» συνέντευξή του στο έκτο μέρος του παρόντος τόμου. 

170. Η πλέον χαρακτηριστική επίσημη καταγγελία για το ζήτημα αυτό έγινε από τον 
αρχηγό της EPE. Τις δηλώσεις του Π. Κανελλόπουλου ανασκεύασε με την ομιλία του στη 
Βουλή ο Ηλ. Ηλιού στις 23.2.1965. Βλ. τα σχετικά δημοσιεύματα στην εφ. Η  Αυγή, 19. 21, 
24.2.1965. Το ζήτημα αυτό και οι βολές περί ηθικής δεν έπαψαν να απασχολούν τον δεξιό 



άποψη για το ρόλο της νέας γυναίκας στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνε-
σθαι, αν και τελικά μάλλον υπο-εκπροσωπήθηκαν στα ηγετικά κλιμάκια 
της οργάνωσης.171 Αντίστοιχα, τα αγόρια, οι νέοι άνδρες, που συχνά οδη-
γήθηκαν στα αστυνομικά τμήματα για εξακρίβωση στοιχείων ή γιατί τρα-
γουδούσαν στο δρόμο τα «απαγορευμένα τραγούδια», μυήθηκαν σε πρό-
τυπα μιας κοινωνίας πολιτών, έμαθαν να διεκδικούν, να συνομιλούν και να 
αντιστέκονται. 

Στα όσα, τελικά, ενέπνευσε η ΔΝΛ, μαζί και παράλληλα με την αξία της 
συλλογικότητας, το σεβασμό στους θεμελιώδεις κανόνες της δημοκρατίας 
και στον πολιτισμό, ήταν το ότι καλλιέργησε μια νέα αριστερή κουλτούρα, 
μια κουλτούρα ελεύθερου και ενεργού πολίτη που υπερέβη τις αυστηρό-
τητες, τους πολιτικούς και κοινωνικούς συντηρητισμούς της πολιτικής κα-
θοδήγησης. Εντός και εκτός της πολιτικής τους οργάνωσης και των λε-
σχών της, οι «Λαμπράκηδες» δεν έπαψαν να συνδιαμορφώνουν και να 
συνδιαμορφώνονται με τα γόνιμα ερεθίσματα που καλλιέργησε μια ολό-
κληρη εποχή που τους ανήκει. 

Ποιος πιστεύει, άραγε, ότι αυτό το «φορτηγό», που τους μετέφερε, δεν 
συντόνισε ποτέ τις συχνότητές του στον Καζαντζίδη, τη Μαίρη Λίντα και 
τους ρεμπέτες ; Ποιος φαντάζεται ότι οι νέοι επιβάτες του δεν σφύριξαν ή 
σιγοτραγούδησαν, κάπου στα μέσα της διαδρομής, εκτός από την Ξαστε-
ριά και τα αντάρτικα,  τα άλλα τραγούδια ή ότι δεν στροβιλίστηκαν στα 
πάρτυ τους και με τους ρυθμούς της «ροκ» και του «τουίστ»; Ίσως, άλ-
λωστε, για όλα αυτά που εκ των υστέρων θεωρήθηκαν κομματικές παρεκ-
κλίσεις, αλλά και για τις επιλογές που υπερασπίστηκαν,172 να έμειναν για 
σαράντα και πλέον χρόνια στο περιθώριο της στρατευμένης ιστοριογρα-
φίας... 

τύπο μέχρι τις παραμονές της δικτατορίας, βλ. την καταγγελία για δημοσίευμα εντύπου 
της EPEN, Η  Αυγή, 31.3.1967. 

171. Είναι γεγονός ότι η εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου στα ηγετικά κλιμάκια 
της ΔΝΛ υπολείπεται σημαντικά ακόμη και εκείνης της Ν.ΕΔΑ. Τρεις μόνο γυναίκες στε-
λεχώνουν το ΚΣ της ΔΝΛ και μία συμμετέχει στην Εξελεγκτική Επιτροπή της. Για το πώς 
αντιλήφθηκαν οι ίδιες την παρουσία και το ρόλο τους στο ΚΣ της οργάνωσης, βλ. τις «αυ-
τοβιογραφικές» συνεντεύξεις της Αργυρώς Ζαννή-Ρεκελείτη, της Βάσως Βυσόκαλη-Γεωρ-
γίου και της Ζαχαρούλας Χονδροκούκη-Καπουράνη στο έκτο μέρος του παρόντος τόμου. 

172. Βλ. τον «απολογισμό» της γενιάς που καταθέτει η Αργυρώ Ζαννή-Ρεκλείτη στο 
αφιέρωμα της εφ. Θούριος, «Από το Μανιφέστο των Λαμπράκηδων στον Καταστατικό 
Χάρτη του Ρήγα», 19 Μάρτη 1978, τχ. 98, σ. 9. 





ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΕΙΣ 





ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ TOY ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 

Σιωπηλός μάρτυρας της Ιστορίας, κάθε αρχείο, ανεξάρτητα από τους 
όρους της συγκρότησης του, ενσωματώνει σταθερά τα ίχνη του παρελθό-
ντος. Φθαρμένα και ξεχασμένα τεκμήρια, στοιχεία από την παρουσία και 
τις διαδρομές του παραγωγού τους εγκλωβίζονται σε ένα ανενεργό «άλ-
λοτε». Ανεξάρτητα από τους γενικούς και ειδικούς λόγους, τη δεοντολο-
γία και τις αρχές που διέπουν τη διάσωση και τη διαφύλαξη των αρχείων, 
κάθε «εγχείρημα σωτηρίας» εμπεριέχει  ad  hoc μια απόπειρα ενεργοποίη-
σης του «χθες» και την ένταξή του στο προσδιορίσιμο «τότε». Θεματοφύ-
λακας του παρελθόντος, κάθε αρχείο μετατρέπεται έτσι, μέσα από την 
επεξεργασία του και την αποκατάσταση του, σε αυτόπτη μάρτυρα της 
ιστορίας του και της ιστορίας του καιρού του. Καθίσταται ενεργό, έτοιμο 
να μεταφέρει και να καταθέσει όσα γνωρίζει από «τότε» στα ερωτήματα 
που του θέτουμε σήμερα. 

Σ' αυτό το δύσκολο παιχνίδι με το χρόνο, η ενεργοποίηση του σχετικά 
άμεσου αλλά ταυτόχρονα και απόμακρου παρελθόντος έγινε εμφανής με 
την αποκατάσταση και επεξεργασία του αρχείου της Νεολαίας Λαμπρά-
κη. Για μια ακόμη φορά, η ένταξη των αρχειακών τεκμηρίων στο σαφές 
χρονικό πλαίσιο, που ορίζεται από το «τότε» και το «όταν», μας επέτρεψε 
να τα ανασύρουμε από την απραξία του αφηρημένου «άλλοτε». Με τη 
βοήθεια της μνήμης των παραγωγών τους, τα λεηλατημένα ίχνη βρήκαν τις 
χρονικές και θεματικές σειρές και ακολουθίες τους. Απόχτησαν υπόσταση 
και ταυτότητα και μαζί τους αφυπνίστηκαν οι φωνές των ατόμων που τα 
παρήγαγαν. Άνθρωποι ξαναβρήκαν τους ρόλους, τους ήχους και την τονι-
κότητα του «όταν», που προσδιόρισε τη συγκυρία της κάθε εγγραφής. 

Δεν πρόκειται για επιχείρηση «φετιχοποίησης» των πηγών. Κανένα αρ-
χείο δεν μπορεί να αποτελέσει μοναδική πηγή στην ιστοριογραφία. Το εγ-
χείρημα που αναλάβαμε απαντά ακριβώς στην αφελή αντίληψη, που συνα-
ντούμε πολλές φορές, συμπυκνωμένη στην έκφραση «τα ντοκουμέντα μι-
λούν από μόνα τους». Απαντά, όμως, και στις ποικίλες, συχνά επικίνδυ-
νες, χρήσεις των αρχειακών τεκμηρίων που παρακολουθούμε στις μέρες 
μας και που χρεώνονται με ευκολία στις αναδιατάξεις των κοινωνιών και 



στις σύγχρονες βαρβαρότητες. Η προσπάθεια μας έχει σαφή στόχο. Πα-
ραδίδει στην έρευνα για τις πολιτικές νεολαίες μία, ακόμη, σημαντική αρ-
χειακή ενότητα, επεξεργασμένη με τις ασφαλέστερες δυνατές προϋποθέ-
σεις. Η απόπειρα της αποκατάστασης του «χθες» επιτρέπει, σήμερα, την 
προσέγγιση της ιστορίας μιας πολιτικής οργάνωσης της αριστερής νεολαί-
ας και συμβάλλει στην κατανόηση των διαδρομών των ατόμων που ενε-
πλάκησαν, μια δεδομένη στιγμή, σε αυτή την ιδιαίτερη συλλογικότητα, 
που άφησε το αποτύπωμά της στην ιστορία και στη μνήμη. 

Στη διάρκεια του έργου, συνειδητοποιήσαμε ακριβώς μία ακόμη συνει-
σφορά. Πλην των τεκμηριώσεων που προσφέρει στον ερευνητή, το αποκα-
τεστημένο αρχείο επιτρέπει διασταυρώσεις και διευκρινίσεις με όσα η 
μνήμη έχει απολέσει ή αλλοιώσει μέσα από τον αναστοχασμό της ατομικής 
εμπειρίας και τις μεταγενέστερες επεξεργασίες, όλα τα χρόνια που μεσο-
λάβησαν. Μετά την επεξεργασία του, το αρχείο του Κεντρικού Συμβουλί-
ου της Νεολαίας Λαμπράκη δεν είναι μόνο θεματοφύλακας της ιστορίας 
μιας νεολαιίστικης οργάνωσης με δράση στα άμεσα προδικτατορικά χρό-
νια. Είναι ο αυτόπτης και συχνά ενοχλητικός μάρτυρας που μεταφέρει, με 
σχετική ακρίβεια και κάτω από μια συγκεκριμένη πάντα οπτική, πληρο-
φορίες για την ιστορία ενός πολιτικού οργανισμού, όπως η Νεολαία Λα-
μπράκη, από το «τότε» στο «σήμερα», πιθανώς και στο «αύριο» που θα 
το υποβάλει στα δικά του νέα ερωτήματα. 

Όπως αναφέρουμε και στη γενική εισαγωγή του παρόντος τόμου, η ιδέα για 
την πλήρη αποκατάσταση και την αυτόνομη παρουσίαση των αρχειακών 
τεκμηρίων που αφορούσαν τα κινήματα της νεολαίας και εντοπίστηκαν 
σύμμεικτα με το κατασχεμένο, από τις υπηρεσίες της Ασφάλειας, αρχείο της 
προδικτατορικής ΕΔΑ χρονολογείται από την προηγούμενη δεκαετία. Προέ-
κυψε από τη συνειδητοποίηση ότι δεν επρόκειτο για τυχαίες και αποσπα-
σματικές σωρεύσεις τεκμηρίων της Νεολαίας αλλά για αρχειακά σύνολα τα 
οποία είχαν διαταραχθεί από τις παρεμβάσεις των αρχών και τις προσμεί-
ξεις τους με τα άλλα αρχειακά υλικά. Οι μεταγενέστερες περιπέτειες του 
αρχείου της προδικτατορικής ΕΔΑ είχαν επιβαρύνει την ήδη προβληματική 
κατάσταση του. Επρόκειτο τελικά για τέσσερα σημαντικά αρχεία της πε-
ριόδου 1956-1967, όπως πιστοποιήθηκε και από τη μαρτυρία του Τ. Μπενά, 
ο οποίος χρημάτισε από το 1961 γραμματέας της Ν.ΕΔΑ και στη συνέχεια 
της ΔΝΛ. Ένα τμήμα του αρχείου του Κεντρικού Συμβουλίου της Ν.ΕΔΑ της 
περιόδου 1956-1964 συνυπήρχε με το αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της 
ΔΝΛ (1964-1967), το αρχείο του «Συλλόγου Εργαζομένων Φοιτητών-Σπου-



Σπουδαστών» (ΣΕΦΣ) των χρόνων 1956-1967 και το αρχείο του Συλλόγου Εργα-
ζομένων Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΜΜΕ) της περιόδου 1962-1967. 
Τα δύο πρώτα είχαν κατασχεθεί, τις πρώτες ημέρες της δικτατορίας, από τα 
κεντρικά γραφεία του κόμματος όπου είχαν μεταφερθεί με ευθύνη του Τ. 
Μπενά, στα τέλη του 1966. Τα δύο άλλα είχαν κατασχεθεί από τα γραφεία 
των συλλόγων και ακολούθησαν την τύχη του αρχείου της προδικτατορικής 
ΕΔΑ, υποκείμενα σε πανομοιότυπους ελέγχους και ενιαίες διαβαθμισμένες 
ομαδοποιήσεις από τις αρχές. 

Στις πρώτες επεξεργασίες που επιχειρήσαμε στο πλαίσιο της αποκα-
τάστασης του αρχείου ΕΔΑ, τα τέσσερα αυτά αρχεία αποκαταστάθηκαν 
κατά το δυνατόν και μαζί τους ανασυγκροτήθηκαν οικογένειες τεκμηρίων, 
οι οποίες είτε είχαν εκπέσει από τον αρχειακό ιστό λόγω της παρέμβασης 
των υπηρεσιών της Ασφάλειας είτε απαντούσαν εξαρχής σε άλλες ταξινο-
μήσεις. Συγκροτήθηκαν έτσι, με αυτή τη λογική, ευρύτερες αρχειακές σει-
ρές που πλαισιώνουν τα εν λόγω αρχεία. Η πρώτη, τμήματα της οποίας 
αποτελούν το αρχείο της Ν.ΕΔΑ και το αντίστοιχο της ΔΝΛ, συμπληρώνεται 
με τεκμήρια της ΔΚΓΝΛ και άλλων πολιτικών νεολαιών και κινήσεων. Η 
δεύτερη αφορά το φοιτητικό κίνημα και περιλαμβάνει τεκμήρια των παν-
σπουδαστικών συνεδρίων, της ΔΕΣΠΑ και της ΕΦΕΕ καθώς και διαφόρων 
φοιτητικών και σπουδαστικών συλλόγων. Η τρίτη, αφιερωμένη στην εργα-
ζόμενη νεολαία, περιέχει τα αρχεία του ΣΕΦΣ και του ΣΕΜΜΕ αλλά και 
τεκμήρια της «Συντονιστικής Επιτροπής Εργαζομένων Νέων Ελλάδας» 
(ΣΕΕΝΕ) και άλλων συλλόγων και επιτροπών εργαζομένων φοιτητών, 
σπουδαστών και νέων αποφοίτων. Η τελευταία σειρά αφορά τις σχέσεις 
της νεολαίας σε διεθνές επίπεδο και περιλαμβάνει τεκμήρια της «Παγκό-
σμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικής Νεολαίας» (ΠΟΔΝ), τα συνέδριά της, τις 
συνόδους του Συμβουλίου της καθώς και πληροφορίες και υλικά από τα 
παγκόσμια φεστιβάλ και άλλες διεθνείς συναντήσεις των νέων. 

Καθώς πολλαπλασιάζονταν, τα τελευταία χρόνια, τα αιτήματα των 
αναγνωστών γ ια τα αρχεία της νεολαίας που απόκεινται στα ΑΣΚΙ, η αρχι-
κή εκείνη ιδέα γ ια τη συστηματικότερη επεξεργασία του πλούτου των αρ-
χειακών τεκμηρίων ωρίμασε, απαντώντας πλέον και σε μια πραγματ ική 
ανάγκη. Έτσ ι , αν και μια ιδιαίτερη μέριμνα κάλυψε στο σύνολό τους τις 
σειρές γ ια τη νεολαία, η πλάστ ιγγα έγειρε τελικά στην αυτοτελή π α ρ ο υ -
σίαση του αρχείου του ΚΣ της ΔΝΛ. Στη δύσκολη αλλά και ενδιαφέρουσα, 
ό π ω ς αποδείχτηκε, επιλογή συνέτειναν αρκετοί λόγοι . Το αρχείο είναι κατ ' 
αρχάς το ευρύτερο σε μέγεθος και το πληρέστερο ως προς τις πυκνότητες 
των εγγράφων του. Ενημερωμένο μέχρι την παραμονή της δικτατορίας και 
π α ρ ά τη λεηλασία π ο υ υπέστη α π ό τις υπηρεσίες της Ασφάλειας, παρακο-
λουθεί με ευκρίνεια τη συγκρότηση και τη βραχύβια διαδρομή της οργά-



οργάνωσης. Τέλος, αλλά όχι τελευταίο, στην πρόκληση, στην οποία μπορέσαμε 
να απαντήσουμε με την υποστήριξη του ΙΑΕΝ, συνέβαλαν η φήμη των Λα-
μπράκηδων, ο απόηχος που άφησε πίσω της η οργάνωσή τους, κυρίως ο 
μύθος που συντηρείται ακόμη ζωντανός. 

Το νέο εγχείρημα, που προέβλεπε τη συστηματική καταγραφή και τη 
σχολαστική ταύτιση των εγγράφων, στηρίχτηκε στην προγενέστερη επε-
ξεργασία που αποτυπώνει την οργανωτική δομή της ΔΝΛ. Αναπαράγονται 
έτσι σε κεντρικό επίπεδο τα θεσμικά όργανα καθώς και οι επιτροπές και 
τα γραφεία που πλαισίωσαν το Κεντρικό Συμβούλιο και το Προεδρείο του. 
Η προσπάθειά μας δεν περιορίστηκε ωστόσο στα συγκεκριμένα έγγραφα. 
Χωρίς να παραβιάζονται οι προηγούμενες ταξινομικές επιλογές, το κατα-
λογογραφημένο σώμα του Κεντρικού Συμβουλίου διευρύνθηκε με την 
αναλυτική παρουσίαση σειρών εγγράφων από τις τοπικές οργανώσεις της 
ΔΝΛ στις συνοικίες της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στην πε-
ριφέρεια που η τύχη τους συνδέθηκε με τα τοπικά αρχεία της προδικτατο-
ρικής ΕΔΑ. Το ταξινομικό δέντρο το οποίο προσπαθεί να αναπαραγάγει, 
στο μέγιστο δυνατό, το οργανόγραμμα της ΔΝΛ συμπληρώθηκε, τέλος, με 
τις καταγραφές τεκμηρίων από την παρουσία της στις κοινότητες των 
Ελλήνων του εξωτερικού. 

Με βάση αυτές τις επιλογές, στην καταγραφή που επιχειρήσαμε συ-
μπεριλήφθηκαν, επίσης, τεκμήρια του Κεντρικού Συμβουλίου της Ν.ΕΔΑ 
τα οποία σχετίζονται με τις αποφάσεις και τις διαδικασίες της συγχώνευ-
σης. Αντίστοιχα συστηματοποιήθηκε και παρουσιάζεται υπό μορφή πα-
ραρτήματος, στο τέλος του καταλόγου της ΔΝΛ, η σειρά των εγγράφων της 
ΔΚΝΓΛ και των τοπικών της οργανώσεων που προέκυψε από τις αρχικές 
επεξεργασίες του αρχείου της προδικτατορικής ΕΔΑ. Συγκροτήθηκε έτσι 
ένας αναλυτικός κατάλογος που περιλαμβάνει συνολικά 3.342 τεκμήρια. 
Από αυτά 20 αναφέρονται στις διαδικασίες συγχώνευσης, 3.134 εγγράφο-
νται αποκλειστικά στη ΔΝΛ και περιλαμβάνονται σε 5 διακριτές ενότητες, 
ενώ 188 απαρτίζουν το παράρτημα και αναφέρονται στη ΔΚΓΝΛ. Αναλυτι-
κότερα το διάγραμμα του αποκατεστημένου αρχείου εμφανίζεται ως εξής : 

Θεματική ενότητα Αριθμός εγγράφων 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 

Διαδικασία συγχώνευσης 
Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ 
Εθνικό Συμβούλιο της ΔΝΛ 
Κεντρικό Συμβούλιο της ΔΝΛ 
Τμήματα και επιτροπές του ΚΣ 
Οργανώσεις της ΔΝΛ 

387 
1.725 

929 

20 
70 
23 

Παράρτημα Τεκμήρια της ΔΚΝΓΛ 188 



Ταξινομημένα στις παραπάνω ενότητες και σε υπο-ενότητες που αποτυ-
πώνουν την οργανωτική δομή και σέβονται τις χρονικές ακολουθίες, τα αρ-
χειακά τεκμήρια υπάκουσαν σε αναλυτικές περιγραφές και απέκτησαν 
ταυτότητα. 

Τα έγγραφα περιγράφονται με σαφείς αναφορές στο περιεχόμενο τους 
και στον τύπο τους (π.χ. εισήγηση, επιστολή, σημείωμα, δελτίο τύπου 
κ.ά.). Οι περιγραφές εκτείνονται επίσης στα μορφολογικά στοιχεία των 
εγγράφων (π.χ. χειρόγραφο = χφ., δακτυλόγραφο = δακτ., πολυγραφημέ-
νο κ.ά.), ενώ επισημαίνεται πάντα ο χρόνος της γραφής και ο αριθμός των 
σελίδων. Η τυπική αυτή περιγραφή συμπληρώνεται με πρόσθετα στοιχεία. 
Στα περισσότερα χειρόγραφα που εντοπίστηκαν στο αρχείο έχουν ταυτι-
στεί οι γραφικοί χαρακτήρες των συντακτών τους. Όταν το έγγραφο δια-
θέτει τίτλο, αυτός μεταγράφεται στον κατάλογο και παρουσιάζεται σε ει-
σαγωγικά. Στην περίπτωση όπου το τεκμήριο είναι ανυπόγραφο αλλά 
μπορούμε να αποδώσουμε με σχετική ασφάλεια το συντάκτη του, η σχετι-
κή εγγραφή γίνεται στην επεξηγηματική αγκύλη που ακολουθεί τον αρχικό 
χαρακτηρισμό του εγγράφου. Αντίστοιχα, μέσα σε αγκύλες αναγράφονται 
στοιχεία για το περιεχόμενο των εγγράφων όταν αυτό δεν προκύπτει από 
τον τίτλο τους, καθώς και για τις ημερομηνίες των τεκμηρίων όταν συνάγο-
νται κατ' εκτίμηση. 

Ο μοναδικός κωδικός που φέρει κάθε τεκμήριο σημειώνεται στο τέλος 
της εγγραφής και αντιστοιχεί στο ταξινομικό κουτί στο οποίο έχει τοποθε-
τηθεί το έγγραφο και στον αύξοντα αριθμό που έχει λάβει στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης ενότητας. Αντίστοιχα στον κατάλογο οι θεματικές ενότητες 
δηλώνονται με λατινικούς αριθμούς, για τις υπο-ενότητες προκρίθηκαν τα 
κεφαλαία γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου και οι φάκελοι πήραν αρα-
βική αρίθμηση. 

Οι διαδικασίες για τη συγχώνευση της ΔΚΝΓΛ και της Νεολαίας ΕΔΑ, η 
οποία ανακοινώνεται τον Σεπτέμβριο του 1964, αποτυπώνονται στην 
πρώτη αρχειακή ενότητα. Σε τρείς υπο-ενότητες περιέχονται τα τεκμήρια 
(αποφάσεις και εγκύκλιοι) της Ν.ΕΔΑ που αφορούν τη συγχώνευση, οι 
κοινές ανακοινώσεις των δύο οργανώσεων που προετοιμάζουν το καλο-
καίρι του 1964 το έδαφος για την εξαγγελία της νέας οργάνωσης, καθώς 
και οι ομιλίες που εκφωνήθηκαν στις δημόσιες εκδηλώσεις για την ίδρυση 
της ΔΝΛ. 

Κορυφαία στιγμή στη διαδρομή της ΔΝΛ, το Ιδρυτικό Συνέδριο της και 
η προετοιμασία του φιλοξενούνται στη δεύτερη ενότητα. Σημαντικές ενό-
τητες για την οργανωτική προετοιμασία, τις προσυνεδριακές διαδικασίες 
και τις επιτροπές που εργάστηκαν για την κεντρική εισήγηση και το προς 



έγκριση καταστατικό προηγούνται των αναλυτικών εγγράφων, που δίνουν 
την πλήρη εικόνα από τις εργασίες του Συνεδρίου στην αίθουσα της Ένω-
σης Ποντίων Νίκαιας. 

Το Εθνικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το καταστατικό της ΔΝΛ, «πρέπει 
να αποτελείται από διακεκριμένους φίλους της νεολαίας, διανοούμενους, 
λογοτέχνες, επιστήμονες, καλλιτέχνες,  εκπαιδευτικούς, συνδικαλιστές και 
γενικά από προοδευτικούς παράγοντες της κοινωνικής, πολιτικής και δη-
μόσιας ζωής της χώρας». Η συμβολική συμμετοχή πολλών επιφανών 
Ελλήνων στο πλαίσιο του Εθνικού Συμβουλίου ενίσχυε σε κοινωνικό επί-
πεδο την παρουσία της οργάνωσης. Οι διακηρύξεις, οι ανακοινώσεις, οι 
εκκλήσεις και τα άλλα κείμενα του Εθνικού Συμβουλίου που καλύπτουν 
την τρίτη αρχειακή ενότητα αποτυπώνουν τη δραστηριότητα και αναδει-
κνύουν τη συμβολή αυτού του ιδιαίτερου θεσμικού οργάνου. 

Η μεγαλύτερη ενότητα εντός του αρχείου αφορά το Κεντρικό Συμβού-
λιο της οργάνωσης και τις επιμέρους επιτροπές που το πλαισίωναν. Από 
τις συνεδριάσεις του Προεδρείου και τις συνόδους του Κεντρικού Συμβου-
λίου έχουν διασωθεί εισηγήσεις και σχέδια κειμένων, αποφάσεις, περιλή-
ψεις ομιλιών, προσωπικές σημειώσεις των συμμετεχόντων, προγραμματι-
σμοί και απολογισμοί, ένα ικανότατο σώμα πληροφοριών για την κατα-
νόηση της εσωτερικής λειτουργίας, των προτεραιοτήτων και των ιεραρχή-
σεων που θέτουν τα ανώτατα όργανα της οργάνωσης. Παράλληλα αναδει-
κνύονται ο προγραμματισμός για την ανάπτυξη της οργάνωσης, οι επιλο-
γές εν όψει της επικαιρότητας αλλά και οι διαφωνίες στο εσωτερικό επί-
πεδο. Το σώμα των ανακοινώσεων, αποφάσεων, διακηρύξεων και προ-
σκλήσεων του Κεντρικού Συμβουλίου καθώς και οι εγκύκλιοι, οι οδηγίες 
και τα βοηθήματα προς τις τοπικές και περιφερειακές οργανώσεις συνι-
στούν επίσης μια σημαντική ενότητα με πλούτο πραγματολογικών στοι-
χείων. 

Ως διακριτή υπο-ενότητα στο πλαίσιο του ΚΣ διατηρήθηκαν επίσης τα 
τεκμήρια για την απειλή διάλυσης της οργάνωσης, όπως αντανακλάται μέ-
σα από την πληθώρα καταγγελιών που έχουν διασωθεί, τις εκστρατείες 
συγκέντρωσης υπογραφών για την εξασφάλιση της λειτουργίας της οργά-
νωσης, τα υπομνήματα διαμαρτυρίας και τα τηλεγραφήματα συμπαρά-
στασης από φορείς και προσωπικότητες του εξωτερικού καθώς και τις γε-
νικότερες κινητοποιήσεις εναντίον του νομοσχεδίου που προέβλεπε τη 
διάλυση της ΔΝΛ. 

Στο πλαίσιο του Κεντρικού Συμβουλίου λειτουργούν εξειδικευμένες 
βοηθητικές επιτροπές και γραφεία, επιφορτισμένα με διαφορετικούς το-
μείς που αφορούν είτε οργανωτικές και άλλες εσωτερικές δραστηριότητες 
είτε την παρέμβαση της ΔΝΛ σε επιμέρους δημόσιους χώρους. Το Γραφείο 



Τύπου ασχολείται με την αποστολή δελτίων τύπου και ανακοινώσεων σχε-
τικά με την κοινοποίηση αποφάσεων, εκδηλώσεων και γενικά δραστηριο-
τήτων της οργάνωσης. Η σειρά των εγγράφων αναδεικνύει επομένως ένα 
ημερολόγιο της πορείας της ΔΝΛ. 

Η Επιτροπή Διαφώτισης αντίστοιχα αναλαμβάνει τις εκπολιτιστικές 
εξορμήσεις -όπως «το μήνα του βιβλίου», «το δώρο του παιδιού» κ.ά.- , 
την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τα μέλη της οργάνωσης κα-
θώς και τη σύνταξη και την επιμέλεια εγκυκλίων και εσωοργανωτικών κει-
μένων που αφορούν τις δραστηριότητες των τοπικών οργανώσεων της 
ΔΝΛ. Επίσης στο σώμα αυτό περιέχονται αποφάσεις και προγραμματισμοί 
για τη λειτουργία της επιτροπής. 

Η Οικονομική Επιτροπή περιλαμβάνει κυρίως απολογισμούς, αιτήσεις, 
εξουσιοδοτήσεις και αποδείξεις πληρωμών και δαπανών. 

Η  Γενιά  μας, η δεκαπενθήμερη εφημερίδα της ΔΝΛ, αντ ιπροσωπεύετα ι 
στο αρχείο κυρίως α π ό την αλληλογραφία με τους συνδρομητές π ο υ έχει 
διασωθεί καθώς και α π ό έ γ γ ρ α φ α π ο υ αφορούν τα οικονομικά στοιχεία 
του εντύπου . 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το αρχειακό σώμα που αφορά το 
Γραφείο Σπουδάζουσας της οργάνωσης. Η συγκεκριμένη αρχειακή ενότη-
τα περιλαμβάνει χειρόγραφες σημειώσεις από τα πρακτικά των συνεδριά-
σεων του Γραφείου, εισηγήσεις, αποφάσεις, το εσωτερικό δελτίο της σπου-
δαστικής οργάνωσης, έγγραφα της Πανσπουδαστικής Συνδιάσκεψης 
(1964), εκθέσεις για το φοιτητικό κίνημα και στοιχεία για την παρέμβαση 
της ΔΝΛ στο πλαίσιο του φοιτητικού συνδικαλισμού στις επιμέρους ανώ-
τατες πανεπιστημιακές και «εξωπανεπιστημιακές» σχολές. Στην ίδια κα-
τεύθυνση, αν και με μικρότερη πυκνότητα, εντοπίζονται τεκμήρια που 
αφορούν την εργαζόμενη νεολαία, τους μαθητές, την αγροτική νεολαία και 
το Τμήμα Κοριτσιών της ΔΝΛ. 

Ο τομέας των διεθνών σχέσεων της οργάνωσης αποτελεί άλλη αρχειακή 
ενότητα. Η οργανική σύνδεση της ΔΝΛ με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Δη-
μοκρατικής Νεολαίας (ΠΟΔΝ) αποτυπώνεται στο αρχείο από την αλληλο-
γραφία που διασώζεται καθώς και από τα έγγραφα που πιστοποιούν τη 
συμμετοχή της οργάνωσης στα συνέδρια και τις συνόδους της ΠΟΔΝ. Η 
επικοινωνία δεν περιορίζεται μόνο στο πλαίσιο της διεθνούς οργάνωσης 
αλλά επεκτείνεται και με εθνικές νεολαίες άλλων χώρων στην Ευρώπη, την 
Ασία, την Αμερική και την Αφρική. Επίσης, αυτή η ενότητα περιλαμβάνει 
τις επεξεργασίες μεταφρασμένων κειμένων της ΔΝΛ και προγραμματι-
σμούς του τμήματος. 

Η εμβέλεια που αποκτά σε τοπικό επίπεδο η ΔΝΛ αποτυπώνεται από 
τα τεκμήρια των τοπικών και περιφερειακών οργανώσεων. Αυτή η αρχειακή 



κή ενότητα συνιστά σώμα μόνο στο πλαίσιο του καταλόγου, καθώς είναι 
ήδη ταξινομημένη σε άλλες αρχειακές σειρές του αρχείου ΕΔΑ. Από τα έγ-
γραφα που έχουν διασωθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι εκθέσεις και οι 
απολογισμοί δράσης των τοπικών οργανώσεων προς το Κεντρικό Συμβού-
λιο, καθώς δίνουν μια επαρκή εικόνα για τη λειτουργία και την οργανωτι-
κή ανάπτυξη της ΔΝΛ στην επαρχία. Οι οργανωτικές καταστάσεις, φόρμες 
που αποστέλλονται προς συμπλήρωση από το Οργανωτικό Γραφείο, δί-
νουν πληροφορίες για την αριθμητική δύναμη των τοπικών παραρτημά-
των. 

Η τοπική οργάνωση της Αθήνας, αριθμητικά ισχυρότερη από τις υπό-
λοιπες, πλαισιώνεται από τις συνοικιακές οργανώσεις και διαθέτει πλού-
σιο αρχειακό υλικό από τις συνεδριάσεις του Γραφείου της οργάνωσης, 
καθώς και ανακοινώσεις, αποφάσεις, απολογισμούς, τεκμήρια από τις οι-
κονομικές εξορμήσεις κ.ά. Αντίστοιχα στην επαρχία, τα γραφεία των περι-
φερειών είναι επιφορτισμένα με τον έλεγχο των τοπικών οργανώσεων. Βε-
βαίως, οι πυκνότητες των εγγράφων ποικίλλουν κατά περιοχή. Τα αρχεια-
κά τεκμήρια που διασώζονται είναι συνήθως ανακοινώσεις, υπομνήματα, 
καταγγελίες αλλά και εκθέσεις και χειρόγραφες σημειώσεις από τις συνε-
δριάσεις, υλικά που αποτυπώνουν τις εκδηλώσεις, τα τοπικά ενδιαφέρο-
ντα αλλά και τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της οργάνωσης. 

Ιδιαίτερη κατηγορία σ' αυτή την αρχειακή ενότητα συνιστούν οι οργα-
νώσεις του εξωτερικού. Η απόσταση και οι διαφορετικές συνθήκες συντε-
λούν στον διαφορετικό χαρακτήρα αυτών των οργανώσεων. Τα διασωθέ-
ντα τεκμήρια αφορούν κυρίως την ισχυρότερη οργάνωση της Δυτικής Ευ-
ρώπης, στη Δυτική Γερμανία. Υπάρχουν στοιχεία για τις επιμέρους τοπι-
κές οργανώσεις στο Βερολίνο, το Μονάχο, το Αμβούργο, το Ανόβερο και 
τη Στουτγάρδη. Τα τεκμήρια είναι κυρίως ανακοινώσεις, προσκλήσεις σε 
εκδηλώσεις, ομιλίες και αλληλογραφία. Επίσης έχουν διασωθεί και έγγρα-
φα της τοπικής κίνησης της Αυστραλίας, που υπόκειται σε άλλο νομικό 
καθεστώς, ονομάζεται «Ελληνική Δημοκρατική Νεολαία Αυστραλίας Λα-
μπράκης» και πραγματοποιεί ιδρυτικό συνέδριο τον Απρίλιο του 1966. 

Τέλος, στο παράρτημα, οι σειρές τεκμηρίων που αφορούν τη Δημοκρα-
τική Κίνηση Νέων 'Γρ. Λαμπράκης' οργανώθηκαν ως αυτόνομη αρχειακή 
ενότητα. Το σώμα περιέχει τις πρώτες διακηρύξεις, ανακοινώσεις, προ-
σκλήσεις και αποφάσεις της νεοσύστατης νεολαιίστικης κίνησης. Η ενότη-
τα συμπληρώνεται από τα έγγραφα των τοπικών οργανώσεων που ανέ-
πτυξε η Κίνηση τόσο στην πρωτεύουσα και στις συνοικίες της όσο και πα-
νελλαδικά. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΝΛ 

I. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 

Α. Αποφάσεις  και εγκύκλιοι για τη συγχώνευση 
— «Για μια αποφασιστική στροφή της δουλειάς μας στη Νεολαία. Σχέδιο 

απόφασης της Ε[κτελεστικής] Ε[πιτροπής] της ΕΔΑ» [5/1964], δακτ. 
και πολυγρ., 10 (8) σ. [268.6] 

— Επιστολή του γραμματέα της Νεολαίας ΕΔΑ, Τ. Μπενά [συνοδευτική 
της απόφασης της EE της ΕΔΑ για το «κατέβασμα της απόφασης στις 
οργανώσεις»,6/1964], χφ. και πολυγρ.,3 (3) σ. [268.7] 

— Γ' Σύνοδος του ΚΣ της Νεολαίας ΕΔΑ (19-21.6.1964) [συζήτηση και 
απόφαση για τη συγχώνευση]. Περιέχει: α) εισήγηση, πολυγρ., 43 σ., 
β) χφ. πρόγραμμα ομιλιών στις 21.6, γ) «Από τις ομιλίες - Ζητήματα 
για το κλείσιμο»: χφ. σημειώσεις του Τ. Μπενά, 11 σ., δ) «Σύντομη έκ-
θεση για τη Σύνοδο του Κ[εντρικού] Σ[υμβουλίου] της Ν.ΕΔΑ», χφ. του 
Τ. Μπενά με χφ. προσθήκη του Στ. Στεφάνου, 17 σ. [268.2-268.5] 

— «Θέσεις για την ανάλυση και την εξειδίκευση των αποφάσεων της Γ' 
Συνύδου της Ν.ΕΔΑ για τη δουλειά των Νομαρχιακών Επιτροπών», 
πολυγρ., 11 σ. [268.8] 

— Εγκύκλιος για την απόφαση συγχώνευσης και τον προγραμματισμό 
των διαδικασιών στο εξάμηνο Ιούλιος-Δεκέμβριος 1964 [7/1964], πο-
λυγρ., 10 σ. [268.9] 

— «Βασικές θέσεις για τη διαπαιδαγωγική δουλειά πάνω στο θέμα» 
[σχεδιάγραμμα θέσεων για «τον νεολαίο ΕΔΑίτη, το νέο Λαμπράκη» 
και τα καθήκοντά του ως «νέου αγωνιστή»], χφ. του Τ. Μπενά, 4 σ. 
[268.10] 

Β. Κοινές  ανακοινώσεις  και δηλώσεις  Ν.ΕΔΑ  και ΔΚΝΓΛ 
— «ΔΚΝΓΛ - Ν.ΕΔΑ Ανακοίνωση» [για τα γεγονότα στο Λαύριο]. Υπο-

γράφεται από τους Θ. Πάγκαλο εκ μέρους της ΔΚΝΓΛ και Αρ. Μανω-
λάκο εκ μέρους της Ν.ΕΔΑ [8/1964], χφ. του Θ. Πάγκαλου, 3 σ. [273.6] 

— «Κοινή ανακοίνωση των οργανώσεων Ν.ΕΔΑ και ΔΚΝΓΛ» [συνάντηση 
εκπροσώπων των νεολαιών, 8/1964], δακτ., κολοβό [273.7] 



— Ανακοίνωση του κοινού κλιμακίου των οργανώσεων Ν.ΕΔΑ και ΔΚΝΓΛ 
για τη μελέτη των προβλημάτων του κινήματος της νεολαίας [ανάγκη 
δημιουργίας νέας οργάνωσης, 9/1964], δακτ., 2 σ. [στο πίσω μέρος έν-
δειξη «σχέδιο ανακοίνωσης, Μπάμπης»] [273.8] 

— «Δήλωση των Οργανώσεων Ν.ΕΔΑ και ΔΚΝΓΛ» [ανακοίνωση της τελι-
κής απόφασης για τη συγχώνευση]. Υπογράφεται από τον Μ. Θεοδω-
ράκη εκ μέρους της ΔΚΝΓΛ και τον Τ. Μπενά εκ μέρους της Ν.ΕΔΑ, 
8.9.1964, πολυγρ.,3 σ. [273.9] 

— «Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη» [ανακοίνωση για την επίσημη εκ-
δήλωση για τη συγχώνευση στις 14 Σεπτεμβρίου]. Υπογράφεται από 
το Κεντρικό Συμβούλιο της Νεολαίας Λαμπράκη, 21.9.1964, πολυγρ. 

[273.10] 

Γ.  Ομιλίες  για τη συγχώνευση 
— Ομιλία [του Μ. Θεοδωράκη] εκ μέρους της ΔΚΝΓΛ στην εκδήλωση για 

τη συγχώνευση [14.9.1964], πολυγρ., 13 σ. [273.11] 
— Ομιλία [του Αρ. Μανωλάκου] εκ μέρους της Ν.ΕΔΑ στην εκδήλωση για 

τη συγχώνευση [14.9.1964], δακτ., 7 σ. [273.12] 
— Ομιλία στη συνεστίαση για τη συγχώνευση, χφ., 4 σ. [273.13] 
— «Εισήγηση στις συνελεύσεις βάσης» [βοήθημα για την εισήγηση στις 

συνελεύσεις των οργανώσεων, 9/1964], πολυγρ., 6 σ. [273.14] 
— Ενημερωτική επιστολή του προέδρου της ΔΝΛ Μ. Θεοδωράκη «προς 

τις πολιτικές οργανώσεις νεολαίας» ΟΝΕΚ, ΠΕΝ και Τμήμα Νέων του 
Σοσιαλιστικού Συνδέσμου [σχετικά με την αναγγελία συγχώνευσης 
της Ν.ΕΔΑ και της ΔΚΝΓΛ],25.9.1964, δακτ., 4 σ. [273.47] 

II. ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΝΛ 

Α. Προετοιμασία 
1. Προσυνεδριακές  θέσεις  και διακηρύξεις 
— «Γενικό πλαίσιο για το Συνέδριο» [πρόταση για τη σημασία, τους στό-

χους και την οργάνωση του, 6/1964], δακτ. με χφ. συμπληρώσεις του Τ. 
Μπενά, 4 σ. [273.15] 

— «Το Α' Συνέδριο της Νεολαίας Λαμπράκη» [διάγραμμα για τις θέσεις, 
τους στόχους και τον προγραμματισμό της προσυνεδριακής διαδικα-
σίας, 7/1964], πολυγρ., 4 σ. [273.16] 

— Παρατηρήσεις «για το προσχέδιο  προσυνεδριακών  θέσεων»,  «για το 
προσχέδιο καταστατικού» και «για το προσχέδιο ιδρυτικής διακήρυ-
ξης» [πιθανώς από το ΠΓ του ΚΚΕ, 9/1964], δακτ., 10 σ. [273.17] 



— Σχέδιο προσυνεδριακών θέσεων [10/1964], χφ. και δακτ. οι 2 τελευταί-
ες σελίδες, 16 σ. [273.18] 

— «Θέσεις για το Συνέδριο» [επεξεργασία για τη διαμόρφωση των προ-
συνεδριακών θέσεων], πολυγρ. με χφ. σχόλια και διορθώσεις του Γρ. 
Γιάνναρου [10/1964], 22 σ. [273.19] 

— Σχέδιο διακήρυξης και προσυνεδριακών θέσεων [επεξεργασία με ανα-
φορές στην ΕΠΟΝ και την άμεση μετεμφυλιοπολεμική περίοδο, 
10/1964], πολυγρ. με χφ. σχόλια του Γρ. Γιάνναρου, 20 σ. [273.20] 

— Επισημάνσεις λαθών και σχόλια του Ανδρ. Λεντάκη για το προηγούμε-
νο Σχέδιο διακήρυξης και προσυνεδριακών θέσεων, χφ., 3 σ. [273.21] 

— «Σκελετός-σχέδιο θέσεων για το Συνέδριο» [παρατηρήσεις και σχόλια 
του Μπ. Θεοδωρίδη για το σχέδιο διακήρυξης και τις προσυνεδριακές 
θέσεις], χφ . ,6 σ. [273.22] 

— Τελικές προσυνεδριακές θέσεις του ΚΣ, πολυγρ., 39 σ. [ταυτίστηκε με 
το έντυπο Η  ελληνική νεολαία  και το Α'  Συνέδριο  της  ΔΝΛ.  Προσυνε-
δριακές θέσεις  του ΚΣ  της  ΔΝΛ,  Αθήνα, Γενάρης 1965] [273.23] 

2. Φάκελος με τίτλο  «Προβλήματα  συνεδρίου:  Οργανωτικά - Μαζικής 
δραστηριότητας-Σεμινάρια  -Οικονομικά» [20 χφ. σημειώματα του Γ. 
Χριστοφιλόπουλου και 1 χφ. του Τ. Μπενά για την οργανωτική προε-
τοιμασία του συνεδρίου, 10/1964-3/1965]. Αναλυτικά περιέχονται: 

— «Οργανωτικοί στόχοι του Συνεδρίου », χφ., 8 σ. 
— «Προβλήματα οργάνωσης», χφ. ,2 σ. 
— «Πρόγραμμα δράσης προσυνεδριακά», χφ., 2 σ. 
— « Οργανωτικό πλάνο », χφ. 
— «Άμεσα καθήκοντα», χφ. ,4 σ. 
— « Οργανωτικά προβλήματα », χφ., 2 σ. 
— «Προβλήματα συνεδρίου», χφ. 4 σ. 
— «Πρόγραμμα. Ημερομηνίες προσυνεδριακής δουλειάς», χφ. ,4 σ. 
— «Ν[ομαρχιακές] Ε[πιτροπές]» [αυτοσχέδιο δελτίο απογραφής για την 

οργανωτική εμβέλεια της ΔΝΛ στους νομούς] 
— «Περιοχές» [χρεώσεις σε κομματικά στελέχη, συνεργασίες], χφ., 2 σ. 
— «Περιοχές II» [χρεώσεις σε κομματικά στελέχη, συνεργασίες], χφ., 3 σ. 
— «Συνδιασκέψεις νομών», χφ. 
— «Συνδιασκέψεις περιοχών», χφ., 4 σ. 
— «Πλάνα για το Συνέδριο -Λέσχες», χφ. 2 σ. 
— «Συνέδριο» [οργανώσεις Αθήνας], χφ., 3 σ. 
— «Περιοδείες» [πρόγραμμα περιοδειών και εκδηλώσεων, 12/1964], χφ. 
— «Οικονομικό πλάνο», χφ. ,2 σ. 
— «Σημεία άμιλλας », χφ., 5 σ. 



— «Συνδιασκέψεις» [πίνακας], χφ. 2 σ. 
— «Δύναμη» [στοιχεία για τον αριθμό μελών και λεσχών], χφ., 2 σ. 
— «Πίνακας προσυνεδριακής δουλειάς της Νεολαίας» [αναλυτικά στοι-

χεία για τα μέλη, τις συνελεύσεις και τις συνδιασκέψεις στις διάφορες 
περιοχές της χώρας], χφ. του Τ. Μπενά, 7 σ. [273.24] 

3. Πανελλαδική  σύσκεψη  7-8.11.1964 
— «Παρατηρήσεις για το Συνέδριο», προτάσεις του Τ. Μπενά στη σύ-

σκεψη, χφ., 2 σ. [273.25] 
— Εισήγηση, προτάσεις και σημειώσεις του Γ. Χριστοφιλόπουλου, χφ., 5 

σ. [273.26] 
— «Σημειώσεις από τη σύσκεψη στο θέμα Συνέδριο»: χφ. σημειώσεις του 

Τ. Μπενά και προτάσεις-παρατηρήσεις των Λεων. Γκογκά και Αιμίλιου 
[Ζαχαρέα;] [273.27] 

— «Ζητήματα για επεξεργασία - Συνέδριο» [αφορά στα θέματα που συ-
ζητήθηκαν στη σύσκεψη: α) δημοσιοποίηση, β) «Οργάνωση αλληλο-
γραφίας»^) «Επιτροπές κεντρικών θεμάτων», δ) «Επιτροπές σεμινα-
ρ ίων»^) «Πληροφοριακό δελτίο προσυνεδριακής δουλειάς», ς) «Ειδι-
κή επιτροπή οικονομικών και διαχείρησης», ζ) «Οργανωτική Επιτροπή 
Συνεδρίου», η) «Το πρόβλημα άμιλλα», θ) «Οι προσυνεδριακοί στό-
χοι», ι) «Ειδικά θέματα που θα λυθούν από Κ.Σ.», ια) «Προετοιμασία 
διεθνούς δουλειάς για το Συνέδριο»], χφ. του Τ. Μπενά και δακτ., 5 
(3) σ. [273.28] 

4. Επιτροπή  εισήγησης 
— «Σημείωμα για τα μέλη της Επιτροπής Εισήγησης» [για τη διατύπωση 

της πολιτικής εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου, την οργάνωση των 
εισηγήσεων και ομιλιών στο Συνέδριο και τον απολογισμό στο Συνέ-
δριο], 10.2.1965, δακτ. και χφ. του Τ. Μπενά, 4 (4) σ. [273.29] 

— [Στο πίσω μέρος της 3ης σελίδας του, χφ. τοποθετήσεις των μελών της 
Επιτροπής : Ανδρ. Λεντάκη, Τ. Τρίκκα, Γ. Χριστοφιλόπουλου, Αρ. Μα-
νωλάκου, Μπ. Θεοδωρίδη] 

5. Επιτροπή  καταστατικού 
— Χφ. σημειώσεις και διορθώσεις του Τ. Μπενά στο έντυπο Καταστατικό 

της  ΔΝΛ.  Σχέδιο  για συζήτηση,  Έκδοση της ΔΝΛ, Αθήνα, Δεκέμβριος 
1964,16 σ. [η Επιτροπή εργάζεται για τη βελτίωση του συγκεκριμένου 
σχεδίου] [273.1] 

— «Καταστατικό της ΔΝΛ» [σχόλια και προτάσεις του Τ. Μπενά για την 
αλλαγή συγκεκριμένων άρθρων του σχεδίου], χφ., 2 σ. [273.2] 



— «Εκλογή συμβουλίου και αντιπροσώπων» [εισήγηση στην Επιτροπή 
Καταστατικού], δακτ., 2 σ. [273.3] 

— «Καταστατικό 14.4.1965» [συνεδρίαση της Επιτροπής, προτάσεις των 
Τ. Παπά και Πετρίδη] [273.4] 

— «Καταστατικό της ΔΝΛ» [τελικό κείμενο εγκεκριμένο από το Συνέ-
δριο], πολυγρ., 12 σ. [273.5] 

Β. Εργασίες  του Ιδρυτικού  Συνεδρίου  233-1.4.1965 

— «Σχέδιο προγράμματος εργασιών του Α' Συνεδρίου της ΔΝΛ», δακτ., 2 
σ. [273.30] 

— «Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη. Α' Πανελλαδικό Συνέδριο. Πρό-
γραμμα εργασιών», πολυγρ., 3 σ. [273.31] 

— Αναλυτικό πρόγραμμα της πρώτης ημέρας των εργασιών, δακτ. με χφ. 
συμπληρώσεις του Τ. Τρίκκα, 2 σ. 273.32] 

— Αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών της τελευταίας ημέρας του Συνεδρίου, 
χφ. του Τ. Μπενά 273.33] 

— «Ξένες αντιπροσωπείες στο Συνέδριο της ΔΝΛ» [κατάλογος], δακτ. 
[273.34] 

— Επεξεργασίες της εισήγησης του Τ. Μπενά στο συνέδριο : α) «Η κατά-
σταση της ελληνικής νεολαίας μεταπολεμικά. Οι αγώνες της και οι ση-
μερινοί προσανατολισμοί της», χφ. του Τ. Μπενά με ένδειξη «πρώτο 
διάγραμμα εισήγησης μου στο Συνέδριο», σ. 7, β) «Η γενιά του '60 
αντάξια της γενιάς του '40», χφ. του Τ. Μπενά [ταυτίζεται στο μεγαλύ-
τερο μέρος της με το 3ο σημείο της εισήγησης του στο Συνέδριο με τίτ-
λο «Η γενιά της δημοκρατίας και οι αγώνες της», 11 σ., κολοβό, γ) «Η 
πρωτοπόρα οργάνωση. Η πορεία και τα προβλήματά της», χφ. του Γ. 
Χριστοφιλόπουλου [ταυτίστηκε με το 5ο μέρος της εισήγησης του Τ. 
Μπενά στο Συνέδριο με τίτλο «Η πρώτη οργάνωση»], χφ. και δακτ., 27 
(41) σ., δ) χφ. του Τ. Μπενά με επικολλημένες χφ. σημειώσεις του μέ-
λους της EE της ΕΔΑ Λ. Κύρκου [ταυτίστηκε με το «Πρόγραμμα άμε-
σων διεκδικήσεων», τελευταίο μέρος της εισήγησης του Τ. Μπενά στο 
συνέδριο], χφ. και δακτ., 7 σ. [273.35] 

— Χαιρετισμός και τμήμα της εισήγησης του προέδρου της ΔΝΛ, Μ. Θεο-
δωράκη, πολυγρ., 16 σ. [273.36] 

— Ομιλία του Μπ. Θεοδωρίδη, χφ. του ίδιου,21 σ. [273.37] 
— Ομιλία του Θ. Κοκλάνη, χφ. του ίδιου, 7 σ. [273.38] 
— Ομιλία αντιπροσώπου στο Συνέδριο, χφ., 4 σ. [273.39] 
— «Διάγραμμα κλεισίματος», χφ. του Τ. Μπενά, 2 σ. [273.40] 
— Χαιρετισμός του Προεδρείου του Α' Ιδρυτικού Συνεδρίου της ΔΝΛ 



«προς τη συγκέντρωση της ελληνικής επιτροπής ειρήνης στο θέατρο 
Χατζηχρήστου για το Βιετνάμ», χφ. [273.41] 

— «Α' Συνέδριο της ΔΝΛ. Εκλογή Κεντρικού Συμβουλίου, τακτικά μέλη» 
[ονομαστική κατάσταση], 1.4.1965, πολυγρ. [273.42] 

— «ΔΝΛ. Πρώτο Συνέδριο. Σχέδιο για άμεση δραστηριοποίηση των οργα-
νώσεών μας» 1.4.1965, πολυγρ., 5 σ. [273.43] 

— «Τα βασικά σημεία των αποφάσεων του Α' Συνεδρίου για ανάλυση στις 
οργανώσεις» [4/1965], πολυγρ.,8 σ. [273.44] 

— «Η κατάσταση της ελληνικής νεολαίας μεταπολεμικά. Οι αγώνες της 
και οι σημερινοί προσανατολισμοί της» [διακήρυξη], πολυγρ., 14 σ. 

[273.45] 
— «Πρώτο Σχέδιο για την έκδοση του Συνεδρίου» [περιεχόμενα, πρόταση 

για συγκρότηση επιτροπής έκδοσης, χρονοδιάγραμμα], δακτ., 3 σ. Στην 
πρόταση επισυνάπτεται κείμενο διαρθρωμένο σε 4 μέρη : «Α' Η κατά-
σταση , τα προβλήματα και οι αγώνες της ελληνικής νεολαίας», δακτ., 4 
σ., «Β' Ποια είναι τα κυριώτερα γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν την 
αντικειμενική κατάσταση της ζωής της ελληνικής νεολαίας», δακτ., 13 
σ., «Γ' Η γενιά της Δημοκρατίας και οι αγώνες της», δακτ., 15 σ., «Δ' Η 
σημερινή θέση των προβλημάτων της νεολαίας», δακτ., 6 σ. [273.46] 

III. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 

— «Εθνικό Συμβούλιο», εισήγηση στο Γραφείο του Κεντρικού Συμβουλί-
ου της ΔΝΛ [ρόλος, συγκρότηση, σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου, 
9/1964], χφ., 3 σ. [277.1] 

— «Εθνικό Συμβούλιο ΔΝΛ» [πρόταση στο Προεδρείο του ΚΣ της ΔΝΛ για 
τη συνεργασία με το κόμμα ως προς τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλί-
ου, την αποστολή και τη δράση του, 9/1964], δακτ., 2 σ. κολοβό και 
πλήρες φωτοτυπ. αντίγραφο [πιθανώς από τις επεξεργασίες των αρχών 
Ασφαλείας], 3 σ. [277.2] 

— «Πρώτες σκέψεις για το Εθνικό Συμβούλιο» [πρόταση στο ΚΣ της ΔΝΛ 
για την «ίδρυση» [ενεργοποίηση] του Εθνικού Συμβουλίου της Νεολαί-
ας, 10/1964], δακτ., 3 σ. [277.3] 

— Πρόταση για τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου [ονομαστική κατά-
σταση, 10/1964], χφ. [277.4] 

— Ανακοίνωση της ΔΝΛ [ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου], 4.1.1964[5], 
πολυγρ., 2 σ. [277.5] 

— Ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου [σειρές διαλέξεων του Βασίλη 
Βασιλικού] ,5.1.1965, πολυγρ. [277.6] 



— Κοινή ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου και του ΚΣ της ΔΝΛ [απει-
λή διάλυσης της ΔΝΛ από την κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου], 22.1.1965, 
πολυγρ. [277.7] 

— «Η απάντηση του ποιητή Νίκου Παππά» [χαιρετισμός προς τη ΔΝΛ], 
χφ., 1.1.1965, 2 σ. [277.8] 

— Απαντητική επιστολή του Μ. Θεοδωράκη στην Έλλη Αλεξίου [συγκρό-
τηση Λογοτεχνικού Τμήματος του Εθνικού Συμβουλίου], 23.2.1965, 
δακτ.,2 σ. [277.9] 

— Χαιρετισμός του Μάρκου Αυγέρη προς τους Λαμπράκηδες [3/1965], 
χφ. [277.10] 

— Χαιρετισμός της Διδώς Σωτηρίου προς τους Λαμπράκηδες, χφ. [1965] 
[277.11] 

— Έκκληση του Εθνικού Συμβουλίου [μέτρα για τη δίωξη της ΔΝΛ από 
την κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου]. Υπογράφουν οι Κ. Βάρναλης, Μ. Αυ-
γέρης, Ρόζα Ιμβριώτη, Έλλη Αλεξίου, Ρίτα Μπούμη-Παππά, Γιάν. Ρί-
τσος, Γ. Σαράντης, Κ. Κοτζιάς, Τ. Βουρνάς, Κ. Πορφύρης, Γερ. Σταύ-
ρου,8.4.1965, δακτ. [277.12] 

— Σημείωμα του Τ. Μπενά στον Μάνο Κατράκη [συμμετοχή σε περιοδεία 
στις λέσχες Αθηνών-Πειραιώς],29.4.1965, χφ. [277.13] 

— Κοινή διακήρυξη του Εθνικού Συμβουλίου και της ΔΝΛ [«επίθεση» ενα-
ντίον της ΔΝΛ: συζήτηση στο «Συμβούλιο του Στέμματος», αρθρογρα-
φία Ελ. Βλάχου]. Υπογράφεται από τον πρόεδρο του ΕΣ, Κ. Βάρναλη 
και τον πρόεδρο της ΔΝΛ, Μ. Θεοδωράκη, [9/1965], δακτ.,2 σ. [277.15] 

— Ανακοίνωση-έκκληση [για τη μη διάλυση της ΔΝΛ], Υπογράφεται από 
τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Κ. Βάρναλη, Λ. Κουκούλα, Ρόζα 
Ιμβριώτη, Μ. Κατράκη, 16.9.1965, δακτ. και πολυγρ., 3 σ. [277.16] 

— Έκκληση της ΔΝΛ και διαφόρων προσωπικοτήτων του Εθνικού Συμ-
βουλίου [για τη μη διάλυση της οργάνωσης και την ακρόαση από το βα-
σιλιά]. Υπογράφουν οι Μ. Θεοδωράκης, Ασπασία Παπαθανασίου, Αλ. 
Αλεξανδράκης, Αντ. Ποντικάκης, Ν. Περγιάλης, Μ. Αργυράκης, Μ. 
Μποστατζόγλου, Μ. Λυγίζος, Ν. Κούνδουρος, Θ. Τσουκνίδας, Θ. Πά-
γκαλος, Δημ. Δρούζος, Οδ. Τσουκόπουλος, Γρ. Γιάνναρος, Δημ. Καρα-
χάλιος, Ίων Μπούζεμπεργκ, Ανδρ. Λεντάκης, Γ. Μανιάτης, Γ. Θάνος, 
Μαν. Μυλωνάκης, Γ. Χαραλαμπίδης [9/1965], δακτ., 3 σ. [277.17] 

— Ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου [ένας χρύνος από την ίδρυση της 
ΔΝΛ], 17.9.1965, δακτ. [277.18] 

— Απόφαση του ΚΣ της ΔΝΛ και κοινή σύσκεψη της Γραμματείας του ΚΣ 
με μέλη του Εθνικού Συμβουλίου στις 22 Νοεμβρίου [δραστηριοποίηση 
του Εθνικού Συμβουλίου για τη «διαφύλαξη» της εκπαιδευτικής με-
ταρρύθμισης], 24.11.1965, χφ. του Γ. Γιωτόπουλου, 4 σ. [277.14] 



— Επιστολή δήλωσης προσχώρησης στο Εθνικό Συμβούλιο της ΔΝΛ με 
αφορμή το νομοσχέδιο διάλυσης [7/1966], δακτ. [δυσανάγνωστη υπο-
γραφή - πιθανώς Γ. Αράγης] [277.19] 

— Πρόσκληση για την κοινή σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου και του ΚΣ 
της ΔΝΛ, 20.7.1966, δακτ. [277.20] 

— Τηλεγράφημα του Μ. Θεοδωράκη για την κοινή σύνοδο του Εθνικού 
Συμβουλίου και του ΚΣ της ΔΝΛ, 26.7.1966, δακτ. [277.21] 

— Εθνικό Συμβούλιο: κείμενο ομιλίας του Τ. Βουρνά με θέμα «Η ιδεολο-
γική προετοιμασία του 1821» - «Η μάχη του νεοελληνικού διαφωτι-
σμού με το σκοταδισμό», χ.χ.,  δακτ., 17 σ. [277.22] 

— Χφ. ονομαστική κατάσταση μελών του Εθνικού Συμβουλίου [με διευ-
θύνσεις και τηλέφωνα], χ.χ.,  2 σ. [277.23] 

IV. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΝΛ 

Α. Σύνοδοι  του Κεντρικού  Συμβουλίου  της ΔΝΛ 
1. Β Σύνοδος  του ΚΣ  11 -129.1965 
— Σημείωμα του Προεδρείου της Συνόδου  [πρόγραμμα εργασιών της 

πρώτης ημέρας], χφ. του Στ. Στεφάνου [275.1] 
— Εισήγηση χφ. του Μ. Θεοδωράκη σε 3 μέρη: α) «Εισαγωγή», 7 σ., β) 

«Ανάλυση πολιτικής κατάστασης», 12 σ., γ) «Το μαζικό κίνημα της δημο-
κρατικής λαϊκής αντίστασης», 10 σ. Στον ίδιο φάκελο σημειώσεις του Μ. 
Θεοδωράκη για την προετοιμασία της εισήγησης, χφ., 14 σ. [275.2] 

— «Η υπεράσπιση της ΔΝΛ», χφ. του Τ. Μπενά και του Μ. Θεοδωράκη 
[για το 4ο σημείο της πολιτικής εισήγησης του ΚΣ], 2 σ. [275.3] 

— Πολιτική εισήγηση του ΚΣ σε 4 μέρη : α) «Πολιτικές εκτιμήσεις», δακτ., 16 
σ., β) «Οι αγώνες της νέας γενιάς», δακτ., 20 σ., γ) «Προοπτικές και κα-
θήκοντα», δακτ., 13 σ., δ) «Η υπεράσπιση της ΔΝΛ», δακτ., 4 σ. [275.4] 

— «Από τις ομιλίες», χφ. σημειώσεις και σχόλια  του Τ. Μπενά, 7 σ. [275.5] 
— «Πρακτικά», χφ. σειρά [ομιλίεςτων Τ. Τρίκκα, Θ. Καλαφάτη, Γιάν. Πε-

τρόπουλου, Θ. Καζέλη, Δ. Γιάννου, Γερ. Κυλάφη, Τ. Γεωργίου, Γιάν. 
Χρυσάφη, Μιχ. Σεπετίδη, Δ. Μαυρομμάτη, Τ. Καράμπελα,Δημ. Τσεμε-
κίδη, Μπ. Θεοδωρίδη, Μ. Θεοδωράκη, Ανδρ. Λεντάκη, Θ. Κοκλάνη, Σπ. 
Ανδρεάδη, Θ. Πάγκαλου, Γ. Μπανιά, Βάσως Βυσόκαλη, Σπ. Φυτράκη, 
Λ. Τσίλογλου, Αλ. Σόφη, Βαγγ. Μπουρμπούλη, Γιάν. Γρηγοριάδη, Γ. 
Χριστοφιλόπουλου, Αργυρώς Ζαννή, Χαρ. Ψημμένου, Θ. Τσουκνίδα, 
Καλογερόπουλου, Λαοκρ. Χαλβατζή, Ιορδ. Παυλόσογλου, Χρ. Ρεκλεί-
τη, Γερ. Μπετσιμέα, Ζαχαρούλας Χοντροκούκη, Ν. Γκατζή, Τ. Καρά-



Καράμπελα, Άγγ. Παπούλια, Ν. Μπερτσιά, Δ. Κουτσούνη, Ιωαννίδη, Γιάν. 
Στρατή, Πάλλα], χφ., 58 σ. [275.6] 

— Χφ. κείμενο ομιλίας του Θ. Καλαφάτη, 10 σ. [275.7] 
— Χφ. περίληψη ομιλίας του Χρ. Μίσσιου, 3 σ. [275.38] 
— Χφ. κείμενο ομιλίας του Γ. Μπανιά, 6 σ. [275.8] 
— Χφ. «Διάγραμμα για το κλείσιμο» του Τ. Μπενά, 7 σ. [275.9] 
— «Απόφαση της Β' Συνόδου», δακτ., 11 σ. [275.10] 
— α) «Διακήρυξη της Β' Συνόδου του Κεντρικού Συμβουλίου», δακτ. ,4 σ. και 

β) «Διακήρυξη προς την ελληνική νεολαία» [επεξεργασία με μικρές παραλ-
λαγές πιθανώς για την κυκλοφορία εγκυκλίου], δακτ . ,4σ. [275.11] 

— «Περίληψη της εισήγησης του Προεδρείου στη Β' Σύνοδο του Κεντρικού 
Συμβουλίου», 11.9.1965, πολυγρ.,9 σ. [275.12] 

— «Ανάλυση των θέσεων για την οργάνωση της απόφασης της Β' Συνόδου 
του ΚΣ», πολυγρ., 8 σ. 275.13] 

— Δημοκρατική  Νεολαία  Λαμπράκη, Κ  Σύνοδος  του Κεντρικού  Συμβουλί-
ου, 16 Οκτωβρίου  1965, Εισήγηση  και Απόφαση,  Έκδοση του Γραφείου 
Τύπου της ΔΝΛ [προετοιμασία φυλλαδίου], δακτ., 70 σ. [275.14] 

2. Γ'Σύνοδοςτου  ΚΣ  11-123.1966 
— Συμμετοχές στο συνέδριο [χφ. σημειώσεις του Τ. Μπενά στο έντυπο 

4σέλιδο με τις ονομαστικές καταστάσεις των μελών του ΚΣ και της 
Εξελεκτικής Επιτροπής της ΔΝΛ] [275.15] 

— Χφ. επεξεργασία για το διάγραμμα εισήγησης του ΚΣ από τον Τ. Μπε-
νά, 3 σ. [275.16] 

— Διάγραμμα εισήγησης του ΚΣ: α) «Πολιτικές εκτιμήσεις», β) «Εκτιμή-
σεις για το μαζικό κίνημα», γ) «Ο ρόλος της οργάνωσης μας», δ) «Στό-
χοι», δακτ., 15 σ. [275.17] 

— «Από τις ομιλίες», χφ. σημειώσεις του Τ. Μπενά, 6 σ. [275.18] 
— «Απόψεις για κλείσιμο» [σημειώσεις από τις ομιλίες] , χφ. του Χρ. Μίσ-

σιου, 7 σ. [275.19] 
— Πρακτικά, χφ. σειρά [ομιλίες των Ιορδ. Παυλόσογλου, Γιάν. Παναγιώ-

του, Θ. Καλαφάτη, Χρ. Παπαγιαννάκη, Γιάν. Χρυσάφη, Θ. Κοκλάνη, 
Μ. Μανωλάκου, Γιάν. Πετρόπουλου, Μπ. Κοβάνη, Γερ. Μπετσιμέα, Ν. 
Κουβάτσου, Ν. Γκατζή, Ν. Μπερτσιά, Γιάν. Στρατή, Δημ. Τσεμεκίδη], 
χφ. του Μπ. Θεοδωρίδη, 11 σ. [275.20] 

— Ομιλία του Ιορδ. Παυλόσογλου, χφ. του ίδιου, 2 σ. [275.21] 
— Χφ. σημείωμα με παρατηρήσεις του Γερ. Μπετσιμέα [275.22] 
— «Κλείσιμο» των εργασιών της Συνόδου από τον Τ. Μπενά [συγκρότηση 

αντιδικτατορικού μετώπου], χφ., 7 σ. [275.23] 
— Επεξεργασία από τις εργασίες της Συνόδου: α) 1-17 σ. λείπει, β) 18-21 



σ. χφ. Τ. Μπενά [ΔΝΛ και πολιτικές νεολαίες], γ) 22-32 σ. χφ και δακτ. 
«Εκπαιδευτικά-Φοιτητικά», δ) 38-53 σ. λείπει, ε) χφ. του Τ. Μπενά 
[ανανέωση στελεχικού δυναμικού], ς) 59-73 σ. δακτ. «Εργατική νεο-
λαία, οργανωτικοί στόχοι» [275.24] 

3. Δ'Σύνοδος  του ΚΣ  26-27.7.1966 

— Εισήγηση του ΚΣ [επίθεση στη ΔΝΛ, τρομοκρατία - μέτωπο ειρήνης -
νέα κατάσταση της οργάνωσης - Β' Συνέδριο της ΔΝΛ - προγραμματι-
σμός] , δακτ., 27 σ. [275.25] 

— «Συνεισήγηση [Χρ. Μίσσιου] στη Δ' Σύνοδο του ΚΣ για την οργάνωση 
και τα προβλήματά της», σπαράγματα δακτ., σ. 1,8-11,14-18 και ένα 
αντίτυπο από 17-18 σ. [275.26] 

— Πρακτικά, σπάραγμα από χφ. σειρά [ομιλίες των Δ. Μαυρομμάτη, Κ. 
Τσουράκη, Μ. Μανωλάκου, Γιάν. Πετρόπουλου, Θ. Καλαφάτη, Θ. Κα-
ζέλη, Μπ. Κοβάνη], σ. 2-5 [275.27] 

— Πρακτικά, 2 χφ. σειρές [συζήτηση στη συνεισήγηση για το «οργανωτικό ζή-
τημα». Τοποθετήσεις των Δ. Μαυρομμάτη, Ναούμ Λεβέντη, Μπ. Θεοδωρί-
δη, Τ. Καράμπελα, Χρ. Μίσσιου, Β. Κωτούλα], α) 2 σ., β) 2 σ. [275.28] 

4. Ε Σύνοδος  του ΚΣ  25-26.2.1967 
— Χφ. επεξεργασίες σημείων της εισήγησης του ΚΣ από τους Τ. Μπενά 

και Αρ. Μανωλάκο,8 σ. [275.29] 
— «Εκτιμήσεις για την πορεία της οργάνωσης με βάση τους οργανωτικούς 

στόχους του τριμήνου» [επεξεργασία του Χρ. Μίσσιου στο πλαίσιο της 
εισήγησης στη σύνοδο για την πορεία της κομματικής οικοδόμησης], 
χφ., 7 σ. [275.30] 

— Χαιρετισμός του προέδρου της ΕΔΑ, Γ. Πασαλίδη, στην Ε' Σύνοδο του 
ΚΣ της ΔΝΛ και δελτίο τύπου, δακτ., 3 σ. [275.31] 

— «Ε' Σύνοδος του ΚΣ : Τα καθήκοντα της ΔΝΛ στη νέα φάση των πολιτικών 
εξελίξεων - στην προοπτική της εκλογικής μάχης» [πολιτική εισήγηση του 
ΚΣ], 2 σειρές δακτ. κειμένων με χφ. σημειώσεις, 11(18) σ. [275.32] 

— Πολιτική εισήγηση του ΚΣ [το 2ο μέρος της εισήγησης για «τα καθήκο-
ντα και το σχέδιο δράσης στην επικείμενη εκλογική μάχη»], ακέφαλο, 
πολυγρ., σ. 11-25 [275.33] 

— «Για μια ισχυρή μαζική πρωτοπύρα οργάνωση» [το 5ο σημείο της πο-
λιτικής εισήγησης], πολυγρ.,5 σ. [275.34] 

— «Πρακτικά της Ε' Συνόδου για το εκλογικό πρόγραμμα της Νεολαίας. 
Γενικές παρατηρήσεις» [τοποθετήσεις των Θέμη Μπανούση, Β. Δε-
μουρτζίδη, Σωτ. Αναστασιάδη, Λαοκρ. Χαλβατζή, Καίτης Τσαρουχά, 
Γιάν. Γρηγοριάδη, Αντ. Καρκαγιάννη, Μ. Γλέζου, Ν. Κουβάτσου, Γιάν. 



Χρυσάφη,  Β. Κο'ινάκη, Μιχ. Λεβέντη, Μιχ. Οικονόμου, Νικάκη, Λεων. 
Γκογκά, Ανδρ. Λεντάκη, «κλείσιμο»], δακτ., 6 σ. [275.35] 

— «Σχέδιο απόφασης της Ε' Συνόδου », χφ., κολοβό, 5 σ. [275.36] 

5. ζ'  Σύνοδος  του ΚΣ  [προετοιμασία] 
— «Διάγραμμα εισήγησης στην ΣΤ' Σύνοδο του ΚΣ» [χφ. επεξεργασίες 

του Χρ. Μίσσιου για την πραγματοποίηση των στόχων της Ε' Συνόδου 
και το τρίμηνο οικοδόμησης Φλεβάρη-Απρίλη, 4/1967], 10 σ. 275.37] 

Β. Προεδρείο  του Κεντρικού  Συμβουλίου  243.1964- 63.1967 

1. Συνεδριάσεις,  εισηγήσεις,  αποφάσεις  του Προεδρείου  του ΚΣ 
— Επιστολή του Σέργιου [Χατζηανδρέου] προς το Προεδρείο του ΚΣ με 

θέμα την «περιοδεία της Λαϊκής Ορχήστρας» [υπό τη διεύθυνση του Μ. 
Θεοδωράκη σε 12 πόλεις της Ελλάδας από 20.10 έως 31.10.1964], δακτ., 
24.9.1964 [276.1] 

— Χφ. σημείωμα του Μ. Θεοδωράκη για διαδικαστικά ζητήματα [9/1964] 
[276.79] 

— Χφ. σημειώσεις του Τ. Μπενά για διαδικαστικά θέματα και την προε-
τοιμασία του Ιδρυτικού Συνεδρίου [10/1964], 4 σ. [276.2] 

— «Τετράδια της Δημοκρατίας» [συζήτηση στη Γραμματεία για την ύλη του 
4ου τεύχους του περιοδικού] , χφ. του Τ. Μπενά [τέλη 10/1964] [276.3] 

— Συνεδρίαση του Προεδρείου [τέλη 10/1964] : α) «Ένας μήνας από τη δη-
μιουργία της οργάνωσης μας. Εκτίμηση» [θέσεις και εκτιμήσεις για την 
υποδοχή της εξαγγελίας της συγχώνευσης και για τη δραστηριότητα της 
οργάνωσης στον πρώτο μήνα παρουσίας της], δακτ., 4 σ., β) «Γιατί δεν 
είχε απήχηση η συγχώνευση» [τοποθέτηση Γ. Χριστοφιλόπουλου], χφ. 
του ίδιου, 2 σ., γ) «Στοιχεία  και εκτιμήσεις για την πορεία της συγχώ-
νευσης» [χφ. τοποθέτηση του Τ. Μπενά και σημειώσεις από τη συζήτη-
ση], 7 σ., δ) «Συζήτηση στο Γραφείο» [σύντομα χφ. πρακτικά από τις 
τοποθετήσεις των Δ. Καραχάλιου,  Γ. Γιωτόπουλου, Γ. Μπανιά, Στέλλας 
Πασβάνη-Φουρτούνη, Γ. Χριστοφιλόπουλου, Μπ. Θεοδωρίδη, Ανδρ. 
Λεντάκη, Στ. Στεφάνου, Τ. Μπενά], χφ. του Γρ. Γιάνναρου, 6 σ. [276.4] 

— Επιστολή του Τ[άσου] Τ[ρίκκα] προς το Γραφείο του ΚΣ της Νεολαίας 
Λαμπράκη [ζητά «την απαλλαγή του από τα καθήκοντά του στο Γρα-
φείο»] , 23.10.1964, δακτ. 6 σ. [276.5] 

— «Εισήγηση για τον εκπολιτισμό» [κείμενο του Ανδρέα Λεντάκη], 
11/1964, δακτ., 21 σ. [276.6] 

— «Σημασία της εκπολιτιστικής δουλειάς μέσα στην οργάνωση μας» [συ-
ζήτηση στη Γραμματεία — δυνατότητες — άμεσα μέτρα - οργανωτικά 



μέτρα], χφ. σημείωμα του Τ. Μπενά [11/1964], 2 σ. [276.7] 
— Συνεδρίαση του Προεδρείου [1.12.1964]: α) σχέδιο δήλωσης-καταγγε-

λίας για τα γεγονότα του Γοργοποτάμου, χφ. του Μ. Θεοδωράκη, 3 σ., 
β) σχέδιο απόφασης του ΚΣ της ΔΝΛ για το ίδιο θέμα, 1.12.1964. Το χφ. 
του Μ. Θεοδωράκη υπογράφουν και άλλα 4 μέλη του προεδρείου της 
ΔΝΛ [Αρ. Μανωλάκος, Γ. Χριστοφιλόπουλος, Τ. Τρίκκας, ;], 2 σ., γ) 
σπάραγμα από τη συζήτηση στο Προεδρείο για τα γεγονότα στο Γοργο-
πόταμο. Τοποθετήσεις των Τ. Τρίκκα, Γ. Χριστοφιλόπουλου, Αρ. Μα-
νωλάκου, χφ. ,4 σ. [276.8] 

— Προεδρείο του ΚΣ: σχέδιο απόφασης με θέμα τη «δενδροφύτευση», 
20.12.1964, χφ. του Γ. Χριστοφιλόπουλου, 5 σ. [276.9] 

— Σημειώσεις από πρακτικά συνεδρίασης του ΚΣ, χφ. του Τάκη Μπενά, 
[12/1964],4 σ. 276.75] 

— «Εισήγηση για Νεολαία», 18.2.1965, χφ. σημειώσεις του Αρ. Μανωλά-
κου [276.34] 

— «Διάφορα θέματα, προβλήματα, εκκρεμότητες, σκέψεις» [προτάσεις 
προς το Προεδρείο του ΚΣ, θέματα και εκκρεμότητες προς συζήτηση 
στο πλαίσιο του προγραμματισμού, 3/1965], δακτ., 8 σ. [276.10] 

— Συνεδρίαση του Προεδρείου του ΚΣ της ΔΝΛ [κλήση σε απολογία του Μ. 
Παπούλια] [9.3.1965]: α) «Σημειώσεις της ατζέντας Μάκη Παπούλια», 
χφ. σημείωμα του Μπ. Θεοδωρίδη με παρατηρήσεις του Θ. Κοκλάνη [τη-
λεφωνικές επαφές και ραντεβού από 3.1 έως 6.2.1965], 4 σ., β) «Μάκης 
Παπούλιας» χφ. σημείωμα του Μπ. Θεοδωρίδη [καταγραφή των «εξηγή-
σεων» του Μ. Παπούλια στις ερωτήσεις μελών του ΚΣ], 3 σ., γ) «Απόφα-
ση» [του ΚΣ για διαγραφή του Μάκη Παπούλια],9.3.1965, δακτ.,5 σ., δ) 
«Απόφαση του ΚΣ σχετικά με την περίπτωση του φ. Σ.Π.» [μομφή στον 
Σωτήρη Πέτρουλα],9.3.1965, δακτ . ,3σ . [281.56] 

— Συνεδρίαση του Προεδρείου του ΚΣ της ΔΝΛ [9.4.1965]: α) εισήγηση 
[του Α. Λεντάκη] με θέμα: «Νέες συνθήκες. Πρόγραμμα δράσης μέχρι 
το Φθινόπωρο» [4/1965]. Το κείμενο υπάρχει σε δύο εκδοχές: 1) δακτ., 
σ. 1-4, 2) ακέφαλο εκτενέστερο δακτ., σ. 4-9, β) σημειώσεις για τον 
προγραμματισμό [μαραθώνια πορεία, κινητοποιήσεις για την Εγκύκλιο 
1010, αποβολές μαθητών, φοιτητικό συνέδριο, προβλήματα στελεχών 
κ.ά.], χφ. του Γ. Χριστοφιλόπουλου, 3 σ., γ) «Παρόντες» [Τ. Μπενάς, 
Τ. Τρίκκας, Μπ. Θεοδωρίδης, Αργυρώ Ζαννή, Γιάν. Πετρόπουλος, Μ. 
Θεοδωράκης, Γ. Χριστοφιλόπουλος, Γιάν. Μπανιάς, Θ. Κοκλάνης, Γ. 
Γιωτόπουλος, Α. Λεντάκης], τα ονόματα σημειώνονται απο τον Τ. 
Μπενά σε έντυπη προκήρυξη της ΕΕΔΥΕ για την άφιξη του «Ρίκετς». 
Στο εσωτερικό χφ. φύλλα σημειώσεων του Τ. Μπενά από την τοποθέ-
τηση του στη συνεδρίαση με τίτλο «Τα βασικά δύο. 1 Η ανανέωση, 2 Το 



άνοιγμα», 3 σ., δ) «Κλείσιμο-Αποφάσεις» [κυρίως για το χαρακτήρα 
της πορείας], χφ. του Τ. Μπενά,3 σ. [276.11] 

— Πρόταση προς το Προεδρείο του ΚΣ με θέμα: «Εκδημοκρατισμός - Πολι-
τικές ελευθερίες» [διατήρηση των έκτακτων μέτρων, διώξεις και δίκες, 
δραστηριοποίηση της δεξιάς νεολαίας], 16.4.1965, δακτ., 2 σ. [276.12] 

— Εξουσιοδότηση των Μ. Θεοδωράκη και Τ. Μπενά στο μέλος του ΚΣ Θόδ. 
Πάγκαλο [για την αντιπροσώπευση της οργάνωσης στις επαφές με τις ορ-
γανώσεις των χωρών της Δ. Ευρώπης], 19.4.[1965], δακτ. [276.13] 

— Προεδρείο του ΚΣ, έκθεση του Γ. Γιωτόπουλου με θέμα : «Μερικές δια-
πιστώσεις γύρω από την τακτική της αντίδρασης σε βάρος μας», Πάσχα 
1965, δακτ.,5 σ. [276.14] 

— 2 σημειώματα του Μ. Θεοδωράκη «Για το Προεδρείο του ΚΣ»: α) «Ση-
μείωμα για την πολιτική κατάσταση, τα άμεσα προβλήματα και την 
επείγουσα ανάγκη ριζικής στροφής στην πολιτική του κινήματος», 
24.4.1965, πολυγρ., 4 σ., β) «Το κίνημα της νεολαίας και η πολιτική του 
Κόμματος», 25.4.1965, πολυγρ., 11 σ. [276.15] 

— Συνεδρίαση του Προεδρείου του ΚΣ [30.4.1965] για το τρίμηνο πλάνο 
της οργάνωσης, την περιοδεία κλιμακίου και τη συγκρότηση οργάνου 
για τη διαφώτιση: α) χφ. διάγραμμα εισήγησης Τ. Μπενά, 6 σ., β) χφ. 
σημειώσεις για την ημερήσια διάταξη του Τ. Μπενά, 6 σ., γ) «σημειώ-
σεις από την συνεδρίαση» [τοποθετήσεις των Αρ. Μανωλάκου, Γ. Χρι-
στοφιλόπουλου, Χρ. Μίσσιου, Ανδρ. Λεντάκη, Γιάν. Πετρόπουλου, Μπ. 
Θεοδωρίδη, Τ. Τρίκκα, Κ. Τσουράκη, Γ. Γιωτόπουλου], χφ. του Τ. 
Μπενά, 9 σ., δ) «Για τη διαφώτιση», χφ. τοποθέτηση του Θ. Κοκλάνη, 
2 σ. [276.16] 

— «Πρόγραμμα Πεδίου Άρεως» [πρόταση του Ανδρ. Λεντάκη για τις εκ-
δηλώσεις στην κατάληξη της μαραθώνιας πορείας, 5/1965], χφ. του ί-
διου, 5 σ. [276.17] 

— Συνεδρίαση του Προεδρείου 31.5.1965 με θέμα «Εκτιμήσεις για την Γ' 
Μαραθώνια πορεία» [παρόντες: Τ. Μπενάς, Τ. Τρίκκας, Ανδρ. Λεντά-
κης, Μπ. Θεοδωρίδης, Αρ. Μανωλάκος, Χρ. Μίσσιος, Θ. Κοκλάνης, Γ. 
Γιωτόπουλος, Γιάν. Πετρόπουλος, Αργυρώ Ζαννή]: α) εισήγηση, χφ. 
του Τ. Μπενά, 6 σ., β) σημειώσεις του Χρ. Μίσσιου με θέμα τη μαραθώ-
νια πορεία, γ) «νεολαία» [εκτιμήσεις για την παρουσία της στην πο-
ρεία], χφ., 5 σ., δ) 2χφ. σημειώματα για την πορεία [276.18] 

— «Ανάγκη έκδοσης Παν/κής» [πρόταση για την επανέκδοση της εφημ. 
Πανσπουδαστική,  5/1965], δακτ., 6 σ. [299.2.3] 

— Συνεδρίαση του Προεδρείου 7-8.6.1965 με θέμα «Ο κίνδυνος της Χού-
ντας και τα καθήκοντα της Νεολαίας»: α) χφ. σχέδιο εισήγησης του Τ. 
Μπενά, β) σύντομα χφ. πρακτικά από τη συζήτηση (τοποθετήσεις των 



Μπ. Θεοδωρίδη, Ανδρ. Λεντάκη, Θ. Κοκλάνη, Τ. Τρίκκα, Κ. Τσουράκη, 
Γ. Χριστοφιλόπουλου, Αργυρώς Ζαννή, Γιάν. Πετρόπουλου), χφ., 2 σ., 
γ) «αποφάσεις», χφ., 3 σ. [276.19] 

— Επιστολή του Μπάμπη [Θεοδωρίδη] προς τη Γραμματεία του Προεδρεί-
ου του ΚΣ [για την οργανωτική καθυστέρηση στην Αθήνα και τη θέση του 
ως γραμματέα του Συμβουλίου Πόλης], 14.6.1965, χφ., 3 σ. [276.20] 

— Πρόταση [του Μ. Θεοδωράκη] στο Προεδρείο του ΚΣ «για τα στάδια 
ανάπτυξης της οργάνωσης» [6/1965], δακτ. με χφ. σχόλια του Τ. Μπε-
νά, 8 σ. [276.21] 

— Συνεδρίαση του Προεδρείου [25-27.6.1965]: α) «σχέδιο για εκτιμήσεις 
στο Α' θέμα (χούντα-συγκέντρωση)» [χφ. σημειώσεις του Τ. Μπενά 
από την εισήγηση και τις τοποθετήσεις στη συνεδρίαση], 8 σ., β) χφ. 
σημειώσεις του Τ. Μπενά για την έκδοση της εφημερίδας της ΔΝΛ, 2 σ., 
γ) χφ. σχέδιο απόφασης για την «έκδοση περιοδικού της Νεολαίας [Η 
Γενιά  μας] και τα καθήκοντα των οργανώσεων για την εκλαΐκευση  και 
στήριξή της», 26.6.1965, χφ. του Γ. Χριστοφιλόπουλου, 12 σ. [276.22] 

— «Προγραμματισμός εκδηλώσεων για Σ[ωτήρη] Π[έτρουλα]», χφ. σημεί-
ωμα του Τ. Μπενά [αποφάσεις στη συνεδρίαση της Γραμματείας του 
ΚΣ για τον άμεσο χειρισμό των θεμάτων μετά τη δολοφονία του Σ. Πέ-
τρουλα] [22.7.1965]. Επισυνάπτεται χφ. σημείωμα του Ν. Καρρά [απο-
φάσεις «άμεσης εφαρμογής» και χρεώσεις, αποφάσεις «για επεξεργα-
σ ί α » ] ^ σ. [281.54] 

— «Για τα θέματα του πρώτου φύλλου της εφημερίδας μας» [πρόταση 
στη Γραμματεία του Προεδρείου για την ύλη του 1ου τεύχους της Γε-
νιάς μας και την κατανομή της ύλης, 7/1965], δακτ., 3 σ. [276.24] 

— Συνεδρίαση του Προεδρείου 16-17.8.1965 [πολιτική κατάσταση, εκτιμή-
σεις για το κίνημα της νεολαίας και τις προοπτικές] : α) χφ. εισήγηση του 
Μπ. Θεοδωρίδη,2 σ., β) «Απόφαση του Προεδρείου», δακτ.,3 σ.[276.23] 

— Προεδρείο του ΚΣ : «Παρατηρήσεις από τη δράση μας στις 40 μέρες της 
κρίσης»,27.8.1965, δακτ.,4 σ. [276.25] 

— Προεδρείο του ΚΣ : ημερολόγιο εκδηλώσεων και κινητοποιήσεων από 
τις 25.3 έως τις 16.9.1965, δακτ., 2 σ. [276.26] 

— Συνεδρίαση του Προεδρείου [13.9.1965]: «Εκτιμήσεις για τις εργασίες 
της Β' Συνόδου του ΚΣ», σύντομα χφ. πρακτικά του Τ. Μπενά [τοποθε-
τήσεις των Ανδρ. Λεντάκη, Μπ. Θεοδωρίδη, Τ. Τρίκκα, Θ. Κοκλάνη, Γ. 
Γιωτόπουλου, Στ. Στεφάνου, Μιχ. Σεπετίδη, Χρ. Μίσσιου, Γ. Χριστο-
φιλόπουλου, σχόλια Τ. Μπενά], 3 σ. [276.27] 

— Απόφαση του Προεδρείου της 12.10.1965 με θέμα τη «συμμετοχή της 
Νεολαίας στην τρίμηνη οικονομική εξόρμηση της ΕΔΑ»: α) χφ. σημείω-
μα του Τ. Μπενά [πλάνο, χρεώσεις, οργανωτικά μέτρα],2 σ., β) εγκύ-



εγκύκλιος του ΚΣ με ημερομηνία 20.10.1965, πολυγρ., 2 σ. [276.28] 
— Σημείωμα του Τ. Μπενά για διαδικαστικά ζητήματα της εφημ. Η  Γενιά 

μας [κατοχύρωση τίτλου, διαφημίσεις, προσωπικό], 18.10.1965, χφ. 
[276.77] 

— «Σημείωμα για τη Γραμματεία του Προεδρείου»: χφ. επιστολή του Μπ. 
Θεοδωρίδη προς το Προεδρείο του ΚΣ [για τις «υπερβάσεις» της Γραμ-
ματείας, 10/1965], χφ. ,4 σ. [276.29] 

— Προεδρείο του ΚΣ : σπάραγμα προγραμματισμού με τα «άμεσα πολιτι-
κομαζικά» θέματα και τα «ειδικά [ζητήματα] της νεολαίας» [10/1965], 
δακτ. 276.30] 

— Σημείωμα του Προέδρου της ΔΝΛ, Μ. Θεοδωράκη [καταγγελία για τη 
στάση του εισαγγελέα Χανίων Λιαπή, σχετικά με τη σύλληψη μελών 
της ΔΝΛ στα Χανιά κατά την επίσκεψη του Κ. Μητσοτάκη, 10/1965], 
χφ., 4 σ. [276.80] 

— Συνεδρίαση του Προεδρείου [30.10.1965]: α) «Τα ειδικά σημεία της 
απόφασης του Προεδρείου για τα Φοιτητικά» [εκπαιδευτικά ζητήματα, 
φοιτητικό κίνημα, στελεχικό δυναμικό και προγραμματισμός για τη 
συνδιάσκεψη της Σπουδάζουσας], χφ. σημείωμα του Τ. Μπενά, 2 σ., β) 
«Από τα πρακτικά της συζήτησης» [τοποθετήσεις των Ανδρ. Λεντάκη, 
Γ. Χριστοφιλόπουλου, Χρ. Μίσσιου, Στ. Στεφάνου, Μπ. Θεοδωρίδη, Κ. 
Τσουράκη, Τ. Μπενά], χφ. του Τ. Μπενά,2 σ. [276.31] 

—«Η κατάσταση του φοιτητή σήμερα»: κείμενο του Ανδρ. Λεντάκη 
14.11.1965 [πρόταση στο ΚΣ πιθανώς με αφορμή το 5ο σημείο της από-
φασης της Πανσπουδαστικής Συνδιάσκεψης], χφ. και δακτ., 6 (4) σ. 

[276.32] 
— Έκτακτη συνεδρίαση του Προεδρείου 16.11.1965: «Η επίθεση ενάντια 

στη σπουδαστική [= εκπαιδευτική] μεταρρύθμιση» [απόσυρση της  Ρω-
μαϊκής  και Βυζαντινής  Ιστορίας  του Κ. Καλοκαιρινού, παραβιάσεις 
ασύλου, έλεγχος καταστατικών  φοιτητικών  συλλόγων], «Απόφαση του 
Προεδρείου», δακτ. με χφ. διορθώσεις, 3 σ. [276.33] 

— «Πίνακας επετείων» [σκέψεις και προτάσεις στο Προεδρείο για τις πο-
λιτιστικές εξορμήσεις, 11/1965], δακτ.,4 σ. [276.35] 

— Προεδρείο του ΚΣ : πληροφορίες για εσωκομματική υπόθεση [Χανιά, 
δίκη Σπ. Φυτράκη], χφ. σημείωμα του Τ. Μπενά [11/1965] [276.36] 

— Συνεδρίαση του Προεδρείου 17.12.1965 [ανατίναξη λέσχης Σερρών, 
διώξεις εναντίον ΔΝΛ, εβδομάδα Βιετνάμ κ.ά.] : α) χφ. εισήγηση του Τ. 
Μπενά, 3 σ., β) «Από τις ομιλίες» [τοποθετήσεις των Γ. Χριστοφιλό-
πουλου, Γιάν. Μπανιά, Αλ. Σόφη, Ανδρ. Λεντάκη, Γ. Γιωτόπουλου, 
Αργυρώς Ζαννή, Μιχ. Σεπετίδη, Γιάν. Πετρόπουλου, Θ. Κοκλάνη, Κ. 
Τσουράκη, Χρ. Μίσσιου], χφ. του Τ. Μπενά, 3 σ., γ) «Άμεσα προβλήμα-



τα για αντιμετώπιση» [αποφάσεις του Προεδρείου], δακτ., 5 σ. [276.37] 
Προεδρείο του ΚΣ: χφ. σημείωμα του Τ. Τρίκκα για τον Χρ. Μίσσιο 
[οργανωτικά ζητήματα, 12/1965] [ 276.38] 
«Τα 10 βασικά σημεία» [χφ. σημείωμα για την επεξεργασία του Μανι-
φέστου της ΔΝΛ, 11 ή 12/1965] [276.39] 
«Από την Απόφαση»: επεξεργασίες του Χρ. Μίσσιου από την απόφαση 
της Γ'Συνόδου του ΚΣ [20.3.1966], χφ., 4 σ. [276.40] 
Συνεδρίαση του Προεδρείου 21.3.1966 με θέματα: «1. Ενημέρωση για 
το Εθνικό Συμβούλιο, 2. Η δράση της εργαζόμενης νεολαίας μέχρι τις 
εκλογές», χφ. και δακτ. διάγραμμα εισήγησης, 3 (3) σ. [276.41] 
Επιστολή του εξόριστου στην Άνδρο, Ανδρέα Λεντάκη προς τον Τ. 
Μπενά, 13.4.1966, χφ. ,2 σ. [276.76] 
Συνεδρίαση του Προεδρείου 26.4.1966 [πολιτικές εξελίξεις και κρίση 
στο Κυπριακό, όξυνση της επίθεσης κατά της ΔΝΛ] : α) διάγραμμα εισή-
γησης του Τ. Μπενά, χφ. και δακτ., 3 (4) σ., β) «Σημειώσεις για το 
κλείσιμο», χφ. του Τ. Μπενά,6 σ. [276.42] 
«Ουσιώδεις εκτιμήσεις» σημειώσεις του Τ. Μπενά [προγραμματισμός 
της Γραμματείας του ΚΣ, 5/1966], χφ., 4 σ. [276.43] 
«Απόφαση του Προεδρείου του ΚΣ» 9.5.1966 [κομματική ποινή, Τρί-
καλα - υπόθεση Γερ. Μπετσιμέα], χφ. του Χρ. Μίσσιου και δακτ. μετα-
γραφή, 2(2) σ. [276.44] 
«Επιστολή του Τ. Τρίκκα προς το Προεδρείο του ΚΣ 5/1966 [αίτημα 
μετακίνησής του από τη ΔΝΛ στην ΕΔΑ], δακτ. με χφ. δυσανάγνωστη 
μονογραφή, 3 σ. [276.45] 
«Πρόγραμμα δράσης για τον αντιδικτατορικό φορέα νεολαίας»: επεξερ-
γασίες του Χρ. Μίσσιου σχετικά με τη συγκρότηση ευρύτερου φορέα για 
την υπεράσπιση των δημοκρατικών θεσμών, προγραμματισμός εκδηλώσε-
ων από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο [τέλη 5/1966], χφ.,6 σ. [276.46] 
Συνεδρίαση του Προεδρείου 1.6.1966 με θέμα: «Εκτίμηση και έλεγχος 
της δράσης μας με βάση τις αποφάσεις του προηγούμενου προεδρείου» 
[Δ' Μαραθώνια Πορεία, Γ' Συνέδριο ΕΦΕΕ, υπεράσπιση ΔΝΛ]: α) διά-
γραμμα πολιτικής εισήγησης του Τ. Μπενά, χφ. και δακτ. μεταγραφή 
του, 3 (2) σ., β) χφ. σύντομο διάγραμμα εισήγησης του Χρ. Μίσσιου, 2 
σ., γ) «Ο έλεγχος των αποφάσεων-Εκτίμηση της δουλειάς», χφ. εισή-
γηση του Χρ. Μίσσιου, 15 σ., δ) χφ. πρακτικά με τις τοποθετήσεις των 
Θ. Κοκλάνη, Μιχ. Σεπετίδη, Κ. Τσουράκη, Μπ. Κοβάνη, Μ. Μανωλά-
κου, Γιάν. Πετρόπουλου, Αλ. Σόφη, Μπ. Θεοδωρίδη, Αργυρώς Ζαννή, 
Τ. Μπενά, 9 σ. [276.47] 
«Προγραμματισμός μέχρι Δεκεμβρίου»: χφ. σημειώσεις του Χρ. Μίσσι-
ου [6/1966], 5 σ. [276.48] 



— «Ειδικό βοήθημα για τους εισηγητές μέλη του Προεδρείου του ΚΣ» για 
την ανάλυση των αποφάσεων της 10ης Συνόδου της Δ.Ε. της ΕΔΑ 
[6/1966], δακτ.,6 σ. [276.49] 

— Συνεδρίαση του Προεδρείου 9.7.1966 με θέμα «Εκτιμήσεις για το μαζι-
κό κίνημα» [κινητοποιήσεις για τις 15 Ιουλίου, μνημόσυνο Πέτρουλα, 
συνδιάσκεψη νεολαίας, Βιετνάμ]: α) σύντομο δακτ. διάγραμμα της ει-
σήγησης, 2 σ., β)χφ. εισήγηση του Χρ. Μίσσιου, 8 σ. [276.50] 

— Συνεδρίαση του προεδρείου 17.7.1966: «Εισήγηση στην ολομέλεια του 
Προεδρείου» [γεγονότα της Θεσσαλονίκης, νομοσχέδιο διάλυσης της 
ΔΝΛ, προετοιμασία της Δ' Συνόδου του ΚΣ] : 2 χφ. επεξεργασίες της ει-
σήγησης του Χρ. Μίσσιου. Η πρώτη με ημερομηνία 17.6[7].1966, σ. 1-
16, η δεύτερη σ. 1-14 [276.51] 

— Προεδρείο του ΚΣ: «Προγραμματισμός για το πολιτικό κίνημα της Νεο-
λαίας» [9/1966], δακτ.,2 σ. 276.52] 

— Συνεδρίαση του Προεδρείου 12.10.1966 με θέμα «Τρομοκρατία και 
αντιμετώπιση της» [δίκη Λαμπράκη, υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ, ένταση διώξεων 
εναντίον της ΔΝΛ, Κυπριακό]: α) χφ. σημείωμα του Μπ. Θεοδωρίδη, β) 
χφ. σημείωμα για την ημερήσια διάταξη, γ) δακτ. διάγραμμα της εισή-
γησης ,2 σ., δ) εισήγηση [του Μπ. Θεοδωρίδη], δακτ., 5 σ., ε) χφ. και 
δακτ. σύντομα πρακτικά με τις τοποθετήσεις των Κ. Τσουράκη, Γιάν. 
Πετρόπουλου, Λαοκρ. Χαλβατζή, Θ. Καζέλη, Μπ. Κοβάνη, Ανδρ. Λε-
ντάκη, Αρ. Μανωλάκου, κλείσιμο, 3 (3) σ. [276.53] 

— «Α' επεξεργασία από τη συζήτηση στη Γραμματεία» 17.11.1966 [πρό-
ταση για τη νέα πολιτιστική εκστρατεία], 4 χφ. σημειώματα [276.54] 

— Συνεδρίαση του Προεδρείου 18.11.1966: «Εκπολιτιστική εξόρμηση της 
ΔΝΛ με στόχο και περιεχόμενο την Εθνική Αναγέννηση» [πολιτιστική 
εκστρατεία] : α) διάγραμμα εισήγησης, χφ. του Αρ. Μανωλάκου,5 σ., β) 
συρραμμένα: 1. «σχόλια από τη συζήτηση στο Προεδρείο» χφ. των Τ. 
Μπενά και Αρ. Μανωλάκου, 2 σ., - 2. χφ. πρόταση του Ανδρ. Λεντάκη 
3 σ., - 3. χφ. «κλείσιμο» του Αρ. Μανωλάκου, γ) «Σημείωμα», δακτ. 2 
σ., δ) «Πνευματικός εκπολιτιστικός συναγερμός στο χώρο της νεολαίας 
με στόχο και περιεχόμενο την Εθνική Αναγέννηση» [απόφαση και προ-
γραμματισμός] , δακτ, 4 σ. [276.55] 

— Συνεδρίαση του Προεδρείου 26.11.1966 [κυβερνητική κρίση - διάλυση 
Λαμπράκηδων κ.ά.]: α) «Απόφαση» [προγραμματισμός, χρεώσεις], 
δακτ., 2 σ., β) προτάσεις στο Προεδρείο: «Μαζικό κίνημα της Νεολαί-
ας» [επεξεργασία κειμένου για την ενσωμάτωση του στο κείμενο από-
φασης σχετικά με τις αντιδικτατορικές κινητοποιήσεις και το μέτωπο 
του ΠΑΥΔΗΣ (Πανελλήνιος Αγώνας για την Υπεράσπιση της Δημοκρα-
τίας και του Συντάγματος)], δακτ., 5 σ., δακτ., 2 σ. [276.56] 



Συνεδρίαση του Προεδρείου 10.12.1966 [πολιτικές εξελίξεις, διάλυση 
της ΔΝΛ, Β' Συνέδριο ΔΝΛ]: σύντομα χφ. πρακτικά [τοποθετήσεις των 
Γιάν. Πετρόπουλου, Μπ. Κοβάνη, Χρ. Ρεκλείτη, Μπ. Θεοδωρίδη, Μ. 
Δαρειώτη, Δ. Μαυρομμάτη, Αργυρώς Ζαννή, Αλ. Σόφη, Χρ. Μίσσιου, 
Αρ. Μανωλάκου, «κλείσιμο»], 3 σ. [276.57] 
Προεδρείο του ΚΣ [12/1966] : κινητοποιήσεις για τη μη διάλυση της ΔΝΛ, 
δακτ., 3 σ. [276.58] 
Προεδρείο του ΚΣ : προτάσεις του Χρ. Μίσσιου [12/1966] «Γκρούπα γε-
νικού προβληματισμού - ελεύθερης συζήτησης », χφ., 2 σ. [276.59] 
«Ο Δεκάλογος: μανιφέστο για ένα ελληνικό πατριωτικύ μέτωπο (νεο-
λαίας)» [1966;], δακτ. κείμενο του Μ. Θεοδωράκη,2 σ. [276.60] 
Διάγραμμα εισήγησης, σημειώσεις του Χρόνη Μίσσιου [τέλη 1966], χφ., 
2 σ. [276.61] 
Διάγραμμα εισήγησης, σημειώσεις του Μπ. Θεοδωρίδη [τέλη 1966], χφ., 
2 σ. [276.64] 
«Αποφάσεις»: σημειώσεις του Χρ. Μίσσιου [τέλη 1966], χφ. [276.74] 
Επιστολή παραίτησης του προέδρου της ΔΝΛ, Μ. Θεοδωράκη, προς το 
ΚΣ της οργάνωσης, δακτ., Νέα Σμύρνη 8.1.1967,3 σ. [276.62] 
«Απόφαση Προεδρείου, για το πρόγραμμα του Γενάρη», χφ. σημειώ-
σεις [1967] [276.73] 
Προεδρείο του ΚΣ 11.1.1967 [προγραμματισμός], χφ. σημείωμα [276.63] 
Χφ. σημειώσεις του Χρ. Μίσσιου [προγραμματισμός, 1967], 4 σ. [276.72] 
Επιστολή του Θ. Κοκλάνη 14.1.1967: «Σημείωμα για το Κ[όμμα]» 
[σχέσεις με Μ. Θεοδωράκη και δουλειά στον ΜΟΠ (Μουσικό Οργανι-
σμό Πειραιώς)], χφ., 3 σ. [276.65] 
Συνεδρίαση του Προεδρείου 15.1.1967 [πολιτικές εξελίξεις, προοπτική 
εκλογών, δυνατότητες της ΔΝΛ, προγραμματισμός] : α) «Διάγραμμα ει-
σήγησης», δακτ., 3 σ., β) «Εισήγηση», δακτ.,8 σ., γ) χφ. σημείωμα του 
Αρ. Μανωλάκου [276.66] 
Επεξεργασίες του εκλογικού προγράμματος της ΔΝΛ [πρόγραμμα και 
παρατηρήσεις για τη μορφή του, αρχές 1967], δακτ. με χφ. σημειώσεις, 
3 σ. και 2 σ. [276.67] 
«Ορισμένες βασικές εκτιμήσεις»: επεξεργασία εισήγησης για το κίνημα 
της Νεολαίας [αρχές 1967], χφ. του Χρ. Μίσσιου και δακτ. μεταγραφή, 
σ. 14 (5) [276.68] 
«Προς τη Γραμματεία της ΔΝΛ και τα άλλα καθοδηγητικά όργανα της 
Νεολαίας (Προεδρείο ΚΣ)» [χφ. ανυπόγραφη επιστολή για την επανέ-
νταξη στη ΔΝΛ στελέχους της από τον φοιτητικό χώρο που συνδέθηκε 
με την ΠΑΝΔΗΚ, αρχές 1967], 4 σ. [276.69] 
Σημείωμα του Τ. Μπενά για τον προγραμματισμό της εκπολιτιστικής 



εξόρμησης της ΔΝΛ κ.ά. [3/1967], χφ. 2 σ. [276.78] 
— «Αποφάσεις του Προεδρείου» 6.3.1967 [προγραμματισμός - χρεώσεις], 

δακτ.,2 σ. [276.70] 
— Συνεδρίαση του Προεδρείου 14.3.1967 με θέμα «Ε' πορεία Ειρήνης και 

τα καθήκοντα της ΔΝΛ» [διάγραμμα απόφασης, χρεώσεις], δακτ., 2 σ. 
[276.71] 

2. Εκθέσεις  και προετοιμασίες  περιοδειών κλιμακίων  του Κεντρικού 
Συμβουλίου  στην  περιφέρεια 1964-1967 

— «Περιοδείες μελών ΚΣ» [χφ. σημείωμα για τις περιοδείες των Θ. Καζέ-
λη και Χρ. Μίσσιου στη Δ. Μακεδονία, 10/1964] [274.91] 

— «Μερικές διαπιστώσεις από την τελευταία περιοδεία. Πάτρα-Άρτα. Φλε-
βάρης 1965» [έκθεση του Γ. Γιωτόπουλου],2/1965, δακτ.,2 σ. [274.92] 

— «Περιοδεία κλιμακίου ΔΝΛ» [δακτ. σημείωμα με στοιχεία για την προ-
ετοιμασία περιοδείας κλιμακίου του ΚΣ στη Θεσσαλία και τη Μακεδο-
νία, Ανοιξη 1965], δακτ. ,3 σ. 274.93] 

— «Μερικές διαπιστώσεις από το τελευταίο (25.6.1965) ταξίδι στη Δ. 
Στερεά και Ήπειρο» [έκθεση για τη λειτουργία των τοπικών οργανώ-
σεων. Συντάκτης Γ. Γιωτόπουλος], 6/1965, δακτ., 5 σ. [274.94] 

— Χφ. σχέδιο έκθεσης του Θ. Καλαφάτη για την οργάνωση της Μυτιλήνης 
[8/1965], χφ . ,3 σ. [274.95] 

— «Περιοδεία Ηπείρου - Δ. Στερεάς» [έκθεση για τη λειτουργία και τις 
προοπτικές ανάπτυξης των τοπικών οργανώσεων, χφ. του Γ. Γιωτό-
πουλου], 24.8.1965,4 σ. [274.96] 

— «Έκθεση Γ[ιώργου] Γ[ιωτόπουλου]» [για την περιοδεία του στη Δ. 
Στερεά και την Ήπειρο, Φθινόπωρο 1965], δακτ. ,3 σ. [274.97] 

— Έκθεση του Τ. Μπενά προς το Προεδρείο της ΔΝΛ: «Μερικά στοιχεία και 
εκτιμήσεις από τη δουλειά της Θεσσαλονίκης» [1965], χφ. ,3 σ. [274.98] 

— «Οργανωτική εικόνα» [σχέδιο έκθεσης για την επίτευξη του πλάνου και 
της εξόρμησης για το «Δώρο του παιδιού» στους νομούς Κορινθίας, Αργο-
λίδας , Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αρκαδίας ,12/1965], χφ., 5 σ. [602.2.3] 

— «Περιοδείες σε οργανώσεις νομών», χφ. σημείωμα της Ρένας Λώλα [τα-
μία του ΚΣ] για τα κονδύλια των περιοδειών [1966], χφ. [274.99] 

— Σχέδιο έκθεσης του Χρ. Μίσσιου σε συνεργασία με τον Γιάν. Πετρό-
πουλο [για τις οργανώσεις στις περιοχές Δ. Στερεά, Δ. Πελοπόννησο, 
Ήπειρο, Μυτιλήνη, 1966], χφ., 7 σ. [274.100] 

— Χφ. σημειώσεις του Χρ. Μίσσιου από έκθεση του Γιάν. Πετρόπουλου 
[για τις οργανώσεις στις περιοχές Δ. Στερεά, Δ. Πελοπόννησο, Ήπειρο, 
Μυτιλήνη, 1966],3 σ. [274.101] 

— Σχέδιο έκθεσης του Δ. Μαυρομμάτη για τις οργανώσεις των περιοχών 



Ιωαννίνων, Αρτας, Αγρινίου και Μυτιλήνης [1966], χφ., 3 σ. [274.102] 
— «Πρόγραμμα περιοδείας και βασικών συγκεντρώσεων νεολαίας με κε-

ντρικό ομιλητή τον πρόεδρο της ΔΝΛ» [σημείωμα με το πρόγραμμα πε-
ριοδείας του Μ. Θεοδωράκη για Απρίλιο-Μάιο, 1967], δακτ. [274.103] 

Γ.  Τεκμήρια  του Κεντρικού  Συμβουλίου  της ΔΝΛ 
1. Ανακοινώσεις,  χαιρετισμοί,  εκκλήσεις,  διακηρύξεις  του Κεντρικού  Συμ-

βουλίου  1964-1967 
— «Α' Σχέδιο διακήρυξης» [δακτ. με χφ. σημειώσεις του Γρ. Γιάνναρου 

και του Μ. Θεοδωράκη,9/1964] [274.1] 
— «Β' Σχέδιο διακήρυξης» [κείμενο του Μ. Θεοδωράκη με χφ. σχόλια του 

Γρ. Γιάνναρου στο οπισθόφυλλο,9/1964], δακτ., 2 σ. [274.2] 
— «Για το Συνέδριο» [σχέδιο ανακοίνωσης για τη σύγκληση του ιδρυτι-

κού συνεδρίου,9/1964], χφ. του Γρ. Γιάνναρου [274.153] 
— Ανακοινώσεις (2 χφ. σχέδια) [για την επέτειο 20 χρόνων από την Απε-

λευθέρωση], 10/1964,1 (2) σ. [274.3] 
— Ανακοίνωση [επίσκεψη αντιπροσωπείας της ΔΝΛ στους υπουργούς Δι-

καιοσύνης και Εσωτερικών, Μπακόπουλο και Τούμπα, για την ανάρτη-
ση, από τρίτους, κόκκινων σημαιών και σφυροδρέπανων στη Νέα Ζωή 
και άλλα χωριά της Μακεδονίας, 10.11.1964], κολοβό, δακτ. [274.4] 

— Ανακοίνωση [απόδοση ευθυνών στο Γραφείο του Κεντρικού Συμβουλί-
ου για τη μη ενεργό αξιοποίηση του ΚΣ στις προσυνεδριακές διαδικα-
σίες, για τα προβλήματα στη Σπουδάζουσα, τα ιδεολογικά προβλήμα-
τα, τα οικονομικά κ.ά.], [12/1964 ή 1/1965], πολυγρ.,2 σ. [274.150] 

— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου  [για  το «Μήνα του βιβλίου»], 
10.1.1965, πολυγρ.,2 σ. [274.5] 

— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [για τα συκοφαντικά δημοσι-
εύματα του δεξιού τύπου και τις δηλώσεις πολιτικών παραγόντων σχε-
τικά με τη διάλυση της ΔΝΛ], 20.1.1965, πολυγρ., και δακτ. σπάραγμα 
της ίδιας ανακοίνωσης, 3 σ. [274.6] 

— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [σχετικά με την οργάνωση έκθε-
σης ελληνικού μετακατοχικού μυθιστορήματος], Αθήνα 9.2.1965 [274.7] 

— Ψήφισμα σε συγκέντρωση της ΔΝΛ στο θέατρο «Γκλόρια» στις 15 Μαρ-
τίου, με θέμα τον πόλεμο στο Βιετνάμ [3/1965], δακτ. [274.8] 

— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [καταγγελία για τη δολοφονία 
3 Βιετναμέζων διανοουμένων από τους Αμερικανούς], 18.3.1965, δακτ., 
2 σ. [274.9] 

— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [πρόσκληση στην πανεργατική 
συγκέντρωση  της νεολαίας για τον «εκδημοκρατισμό των συνδικάτων» 
και ψήφισμα του Α' Ιδρυτικού Συνεδρίου της ΔΝΛ για την υποστήριξη 



της συγκέντρωσης της 6ης Απριλίου], 5.4.1965, δακτ. [274.10] 
— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [για τους καταστροφικούς σει-

σμούς στην Πελοπόννησο και τη συγκέντρωση υλικής βοήθειας για τους 
σεισμόπληκτους], 6.4.1965, δακτ. [274.11] 

— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [για την επίσκεψη κλιμακίου 
του ΚΣ της ΔΝΛ στις σεισμόπληκτες περιοχές της Ηλείας και της Αρκα-
δίας], 13.4.1965, δακτ. με ιδιόχειρες υπογραφές των Μ. Θεοδωράκη και 
Τ. Μπενά,3 σ. [274.12] 

— Ανακοίνωση του ΚΣ [για το Κυπριακό], 15.4.1965, δακτ. με χφ. σημει-
ώσεις [274.13] 

— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [για τα εγκαίνια έκθεσης αφιε-
ρωμένης στους «αγώνες του Ισπανικού λαού για την ελευθερία του»], 
21.4.[1965], δακτ. [274.14] 

— Σχέδιο διακήρυξης του Κεντρικού Συμβουλίου [σχετικά με τις επεμβά-
σεις των Αμερικανών στον Άγιο Δομήνικο και στο Βιετνάμ, 4/1965], χφ. 

[274.15] 
— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [διαμαρτυρία για την απαγό-

ρευση διανομής των δεμάτων που απέστειλε η οργάνωση για τους σει-
σμοπαθείς της Μεγαλόπολης, 4.5.1965], δακτ. [274.17] 

— Εμπρός για τη Γ' Μαραθώνια Πορεία» [διακήρυξη του Κεντρικού Συμ-
βουλίου, 5/1965], πολυγρ., 4 σ. [274.149] 

— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [για τις διώξεις μαθητών της 
Μέσης Εκπαίδευσης], 29.5.1965, χφ. και δακτ., 3 (2) σ. [274.16] 

— Καταγγελ ία του Κεντρικού Συμβουλίου [για τον ΙΔΕΑ], 5.6.1965, χφ. 
σχέδιο και δακτ . τελικό κε ίμενο ,3 (2) σ. [274.18] 

— Σχέδιο ανακοίνωσης του Κεντρικού Συμβουλίου για τα Ιουλιανά 
[7/1965], χφ. του Στ. Στεφάνου,2 σ. [274.151] 

— «Διακήρυξη της ΔΝΛ προς την ελληνική Νεολαία» [για τα Ιουλιανά], 
κείμενο του Μ. Θεοδωράκη που υπογράφεται από τους Κ. Βάρναλη και 
Μ. Θεοδωράκη [15-16.7.1965], δακτ. [274.19] 

— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [για την πολιτική κατάσταση, 
τη δολοφονία του Σ. Πέτρουλα, την κυβέρνηση Νόβα], 30.7.1965, δακτ., 
2 σ. [274.20] 

— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [για την πολιτική κατάσταση 
και το μνημόσυνο του Σ. Πέτρουλα], 31.7.1965, δακτ. [274.21] 

— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [για το 40ήμερο μνημόσυνο 
του Σ. Πέτρουλα],27.8.1965, δακτ. [274.22] 

— «Χαιρετισμός του Κεντρικού Συμβουλίου προς τους νέους οικοδό-
μους»,27.8.1965, δακτ. [274.23] 

— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [για τον αποκλεισμό του προέ-



δρου της ΕΔΑ, I. Πασαλίδη, από τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών 
στο Συμβούλιο του Στέμματος],3.9.1965, δακτ. [274.24] 

— Ανακοίνωση [του Εθνικού Συμβουλίου] της ΔΝΛ [για την υπεράσπιση της 
οργάνωσης ενόψει του νομοσχεδίου για τη διάλυση των δημοκρατικών ορ-
γανώσεων]. Υπογράφουν οι Ασπασία Παπαθανασίου, Ν. Περγιάλης, Μ. 
Αργυράκης, Μ. Λυγίζος, Μ. Μποσταντζόγλου, Ν. Κούνδουρος, Γ. Θάνος, 
Ο. Τσουκόπουλος, Θ. Πάγκαλος, Δ. Καραχάλιος,  Ίων Μπούζεμπεργκ, Μ. 
Μυλωνάκης, Θ. Τσουκνίδας, Γρ. Γιάνναρος, Ανδρ. Λεντάκης, Γ. Μανιάτης, 
Γ. Χαραλαμπίδης, Δ. Δρούζας, 9.9.1965, δακτ. [274.25] 

— «Χαιρετισμός της ΔΝΛ» [για την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου], 
3.9.1965, δακτ. [274.26] 

— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [για την έναρξη της Β' Συνόδου 
του ΚΣ της ΔΝΛ], 11.9.1965, δακτ. [274.27] 

— Έκκληση [του ΚΣ σχετικά με το νομοσχέδιο για τη διάλυση των δημο-
κρατικών οργανώσεων, Φθινόπωρο 1965], πολυγρ. [274.28] 

— Διαμαρτυρία του Κεντρικού Συμβουλίου [για την παράνομη παρουσία 
αστυνομικών σε συγκέντρωση για τη δημοκρατία της ΔΝΛ Βόλου, στην 
αίθουσα «Τιτάνια» στις 19 Σεπτεμβρίου], 20.9.1965, δακτ. [274.29] 

— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [για την απαγόρευση εκδρο-
μής της ΔΝΛ στο Μυλοχώρι με σκοπό την ανοικοδόμηση της κατε-
στραμμένης λέσχης], 24.9.1965, δακτ., 2 σ. [274.30] 

— Ανακοίνωση [διαμαρτυρία για τη σύλληψη των 14 δημοκρατικών πολι-
τών με τον «χιτλερικό νόμο του 1962»], 20.10.1965, δακτ. [274.31] 

— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [για την κακοποίηση που υπέ-
στησαν «8 δημοκρατικοί νέοι» στο ΚΔ' Αστυνομικό Τμήμα Αθηνών], 
26.10.1965, δακτ. [274.32] 

— Σημείωμα [του ΚΣ] «κατά της πολτοποίησης των βιβλίων» [11/1965], 
πολυγρ. [274.33] 

— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [για την εκπαιδευτική μεταρ-
ρύθμιση και την έκτακτη σύγκληση της ολομέλειας του Προεδρείου για 
τη συζήτηση του θέματος, 11/1965], δακτ. [274.34] 

— Δηλώσεις του προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου της ΔΝΛ Κ. Βάρναλη 
[για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, 11/1965], δακτ. [274.35] 

— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [διαμαρτυρία της ολομέλειας 
του Προδρείου του ΚΣ για την πολτοποίηση των βιβλίων ιστορίας και 
την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση], 17.11.1965, δακτ.,2 σ. [274.36] 

— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [χαιρετισμός στην αμερικανική 
νεολαία που διαμαρτύρεται για τον πόλεμο στο Βιετνάμ], 27.11.1965, 
δακτ. [274.37] 

— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου «Εμπρός να συνεχίσουμε το 



δρόμο του Μανώλη Παπουτσάκη» [για το θάνατο του Μ.Π.], 3.12.1965, 
δακτ. [274.38] 

— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [διαμαρτυρία για την ανατίνα-
ξη της λέσχης των Σερρών, 11.12.1965], δακτ., 2 σ. [274.40] 

— «Προκήρυξη» του Κεντρικού Συμβουλίου της ΔΝΛ [καταγγελία για την 
ανατίναξη της Λέσχης Σερρών, 12/1965], έντυπο [274.152] 

— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [διάγγελμα για τον καινούριο 
χρόνο],4.1.1966, δακτ.,2 σ. [274.39] 

— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [για την επίσκεψη αντιπροσω-
πείας της Νεολαίας της Κούβας], Αθήνα 27.1.1966, δακτ. [274.41] 

— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [διαμαρτυρία για την απαγό-
ρευση εισόδου της κουβανέζικης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα], 
28.1.1966, δακτ. [274.42] 

— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [σχετικά με τις τρομοκρατικές 
ενέργειες εναντίον των λεσχών της ΔΝΛ], 31.1.1966, δακτ. [274.43] 

— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [διαμαρτυρία για τη σύλληψη 
και εκτόπιση του Τ. Γεωργίου, μέλους του ΚΣ της ΔΝΛ], 25.2.1966, 
δακτ. [274.44] 

— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [για την καθιέρωση βραβείων 
στους αριστούχους απόφοιτους λυκείων και πτυχιούχων  ανωτάτων 
σχολών], 4.5.1966, πολυγρ. [274.45] 

— Διακήρυξη του Κεντρικού Συμβουλίου [σχετικά με τη συγκρότηση μιας 
«εθελοντικής νεολαιίστικης ταξιαρχίας» με το όνομα Γρ. Λαμπράκης 
για την υπεράσπιση του βιετναμέζικου λαού και συνημμένη αίτηση 
συμμετοχής], Μάιος 1966, πολυγρ., 2 σ. [πιθανώς πλαστή, σύμφωνα με 
καταγγελία στην Αυγή της 14.7.1966] [274.46] 

— «Χαιρετισμός του ΚΣ της ΔΝΛ» [για την επέτειο των Ιουλιανών], 
15.7.1966, έντυπο τρικ και δακτ., 1 (2) σ. [274.47] 

— Ανακοίνωση [με θέματα : α) καταγγελία του Κεντρικού Συμβουλίου για 
τη μαζική σύλληψη μελών και στελεχών της ΔΝΛ, β) κοινοποίηση της μή-
νυσης του Μιχ. Γκοτζαμάνη κατά του Εμμ. Αρχοντάκη, διευθυντή Αστυ-
νομίας Αθηνών κ.ά., για τη σύλληψη και κακοποίηση του καθώς εξερχό-
ταν από τα Γραφεία της ΔΝΛ], Αθήνα 22.7.1966, δακτ., 3 σ. [274.48] 

— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [καταγγελία για την επιδρομή 
αστυνομικών οργάνων σε συγκέντρωση της ΕΦΕΕ για την 28η Οκτωβρί-
ου], 1.11.1966, δακτ.,2 σ. [274.49] 

— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [διαμαρτυρία για τις τρομοκρατι-
κές επιθέσεις στη λέσχη της Αμφιθέας], 23.11.1966, δακτ. [274.50] 

— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [καταγγελία για τη δήλωση 
του Στ. Στεφανόπουλου σχετικά με την ανάγκη άμεσης κατάθεσης του 



νομοσχεδίου για τη διάλυση της ΔΝΛ], 28.11.1966, δακτ. [274.51] 
Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [με θέματα: α) την κοινοποίη-
ση μηνυμάτων συμπαράστασης προς τη ΔΝΛ της Νεολαίας του Σοσια-
λιστικού Κόμματος Αυστρίας και της Ένωσης Περσών Φοιτητών Αυ-
στρίας, β) την επίσκεψη αντιπροσωπείας της ΔΝΛ Άρτας σε τοπικούς 
παράγοντες με αίτημα τη συμπαράσταση τους για τη μη διάλυση της 
οργάνωσης], 29.11.1966, δακτ., 2 σ. [274. 52] 
Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [καταγγελία για την απαγό-
ρευση της συγκέντρωσης της ΕΦΕΕ], 28.12.1966, δακτ. [274.53] 
«Έκκληση προς τη δημοκρατική, πολιτική και πνευματική ηγεσία της 
χώρας, τα συνδικάτα και τους φοιτητές» [καταγγελία για την κατάστα-
ση στο στρατό, τις παραπομπές στρατιωτών στα στρατοδικεία, τις αυ-
τοκτονίες φαντάρων κ.ά., 1966], πολυγρ,2 σ. [274.54] 
«Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΔΝΛ απευθύνει προς την Ελληνική Νεο-
λαία Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα» [1/1967], δακτ.,2 σ. [274.55] 
Επεξεργασία έκκλησης του ΚΣ της ΔΝΛ [για τη στράτευση  της  νεολαίας 
στον εκλογικό αγώνα, 1/1967], χφ . , 3 σ. [274.56] 
Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [απάντηση στο άρθρο της εφ. 
Ελεύθερος  Κόσμος,  «Οι Λαμπράκηδες επετέθησαν κατά περιπόλου της 
ΕΣΑ»], 3.1.1967, δακτ. [274.57] 
Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [αναγγελία της ομιλίας του 
Ηλ. Ηλιού στη συνεστίαση της ΔΝΛ στο ξενοδοχείο  «Ερέτρια» στις 4 
Φεβρουαρίου, με θέμα : «Ο ρόλος της νεολαίας για την εθνική και δημο-
κρατική αναγέννηση της Ελλάδος»], 30.1.1967, δακτ. [274.58] 
Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [για το Κυπριακό], 9.2.1967, 
δακτ. [274.59] 
Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [καταγγελία για την απόφαση 
του υφυπουργού Προεδρίας να απαγορεύσει τη μετάδοση των τραγουδιών 
του Μ. Θεοδωράκη από το ραδιόφωνο], 17.2.1967, δακτ.,2 σ. [274.60] 
Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [για τη σύγκληση της Ε' Συνό-
δου του ΚΣ της ΔΝΛ στις 25 Φεβρουαρίου],23.2.1967, δακτ. [274.61] 
Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [για τις εργασίες της Ε' Συνό-
δου του ΚΣ], 26.2.1967, κολοβό, δακτ. [274.62] 
Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [σχετικά με την απόφαση των 
πανεπιστημιακών αρχών να κλείσουν το Πανεπιστήμιο της Αθήνας], 
7.3.1967, δακτ.,2 σ. [274.63] 
Διακήρυξη του Κεντρικού Συμβουλίου [χαιρετισμός για την εθνική επέ-
τειο της 25ης Μαρτίου], 24.3.1967, δακτ., 2 σ. [274.64] 
Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [για τη διενέργεια ελεύθερων 
εκλογών], 3.4.1967, δακτ. [274.65] 



— «Ανακοίνωση-Διαμαρτυρία» του Κεντρικού Συμβουλίου [για την επί-
θεση της Αστυνομίας σε συγκεντρωμένους φοιτητές στην Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη, 1967], δακτ. [274.66] 

— «Ανακοίνωση του ΚΣ της Δ.Ν.Λαμπράκη» [καταγγελία για την επίθεση 
παρακρατικών και μελών της ΕΚΟΦ σε φοιτητικούς χώρους, 1967], πο-
λυγρ. [274.67] 

2. Προσκλήσεις,  επιστολές,  ανοιχτές  επιστολές  του ΚΣ  1964-1967 
— Επιστολή του προέδρου της ΔΝΛ, Μ. Θεοδωράκη, προς τα υποψήφια 

μέλη του υπό συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου [9/1964], πολυγρ., 3 σ. 
[274.69] 

— Υπόδειγμα επιστολής του προέδρου και του γραμματέα της ΔΝΛ [με αί-
τημα τις παρατηρήσεις για τα προσυνεδριακά κείμενα της οργάνωσης, 
10 ή 11/1964], δακτ. [274.73] 

— Απαντητική επιστολή του Δ. Καραχάλιου σε γραμματέα νομαρχιακής 
οργάνωσης της ΔΝΛ, 2.12. [ 1964], χφ. [274.70] 

— Πρόσκληση του Κεντρικού Συμβουλίου [στη συγκέντρωση της οργάνω-
σης στο θέατρο «Γκλόρια» για την πανηγυρική έναρξη της προσυνε-
δριακής περιόδου], Αθήνα 10.12.1964, πολυγρ. [274.71] 

— Επιστολή του προέδρου, Μ. Θεοδωράκη, και του γραμματέα, Τ. Μπε-
νά , της ΔΝΛ προς τον υφυπουργό Γεωργίας [κοινοποίηση απόφασης της 
οργάνωσης να μετάσχει στην «εξόρμηση αναδασώσεως της χώρας»], 
Αθήναι 15.12.1964, δακτ. [274.72] 

— Υπόδειγμα επιστολής του προέδρου της ΔΝΛ, Μ. Θεοδωράκη [ενημε-
ρωτική για την εξόρμηση της ΔΝΛ για το βιβλίο και την ίδρυση βιβλιο-
θηκών], 1.1.1965, πολυγρ. [274.74] 

— Πρόσκληση του προέδρου, Μ. Θεοδωράκη, και του γραμματέα, Τ. 
Μπενά, της ΔΝΛ προς την εφημ. Athens News  [για την πρες-κόνφερανς, 
της 29ης Ιανουαρίου, της ΔΝΛ με θέμα την επίσκεψη του γενικού γραμ-
ματέα της ΠΟΔΝ Κλώντ Γκατινιόν], 27.1.1965. δακτ. Επισυνάπτεται το 
κείμενο της press conference του Γκατινιόν, πολυγρ., 4 σ. [274.75] 

— Υπόδειγμα επιστολής του προέδρου της ΔΝΛ, Μ. Θεοδωράκη [πρό-
σκληση στην έκθεση της ΔΝΛ για το ελληνικό μετακατοχικό μυθιστόρη-
μα] , Αθήνα 3 Φεβρουαρίου 1965, πολυγρ. [274.76] 

— Υπόδειγμα ευχαριστήριας επιστολής του προέδρου της ΔΝΛ, Μ. Θεο-
δωράκη [σε όσους συνέβαλαν με προσφορές στην εξόρμηση για το βι-
βλίο, 2-3/1965], πολυγρ. [274.77] 

— 2 προσκλήσεις του προέδρου, Μ. Θεοδωράκη, και του γραμματέα, Τ. 
Μπενά, της ΔΝΛ «προς τον Υφυπουργό Προεδρίας κ. [Γ.] Μυλωνά και 
προς τον Γ. Γραμματέα Αθλητισμού κ. Βήχον» [για το Αθλητικό Σεμι-



Σεμινάριο που οργανώνει η ΔΝΛ στο θέατρο «Γκλόρια» στις 14 Μαρτίου], 
12.3.1965, δακτ. [274.78] 
Επιστολή του προέδρου της ΔΝΛ, Μ. Θεοδωράκη, προς «το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Ενώσεως Ποντίων Πειραιώς» [χρήση της αίθουσας για τις 
εργασίες του Α' Συνεδρίου της ΔΝΛ], Πειραιάς 20.3.1965, δακτ. [274.80] 
Υπόδειγμα ευχαριστήριας επιστολής του προέδρου της ΔΝΛ, Μ. Θεο-
δωράκη [σε όσους βοήθησαν στην προετοιμασία του Α' Ιδρυτικού Συνε-
δρίου της ΔΝΛ], 12.4.1965, δακτ. [274.79] 
Επιστολή του Προεδρείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΔΝΛ προς «την 
Κεντρική Διοίκηση της Ελληνικής Δημοκρατικής Νεολαίας» [για τη συνά-
ντηση αντιπροσωπειών των δύο οργανώσεων],22.4.1965, δακτ. [274.82] 
Επιστολή του προέδρου, Μ. Θεοδωράκη, και του γραμματέα, Τ. Μπε-
νά, της ΔΝΛ προς το γραφείο ταξιδιών «Αλαλούφ» [για την αλλαγή του 
ονόματος (Τ. Τρίκκας αντί Ν. Μπανιάς) σε εισιτήριο με προορισμό το 
Ανατ. Βερολίνο],3.5.1965, δακτ. [274.81] 
Σχέδιο επιστολής του Μίκη Θεοδωράκη [προς τις οργανώσεις της ΔΝΛ 
για το χαρακτήρα της μαζικής πάλης], 23.8.1965, ακέφαλο, δακτ., 3-5 
σ. [274.146] 
Επιστολή του προέδρου, Μ. Θεοδωράκη, και του γραμματέα, Τ. Μπε-
νά, της ΔΝΛ «προς την Ελληνική Δημοκρατική Νεολαία» [σχετικά με τη 
σιωπή της 1Ν ως προς το νομοσχέδιο για τη διάλυση των δημοκρατικών 
οργανώσεων και τη μη αποστολή αντιπροσωπείας της στη Β' Σύνοδο 
του ΚΣ της ΔΝΛ], 24.9.1965, δακτ., 2 σ. [274.83] 
Υπόδειγμα επιστολής του Κεντρικού Συμβουλίου [ερωτηματολόγιο για 
το Α' Συνέδριο της ΔΝΛ, τα προβλήματα και τις προοπτικές της νεολαί-
ας, τη Γενιά  μας κ.ά., 9/1965], πολυγρ. [274.84] 
Επιστολή του Κεντρικού Συμβουλίου  [ευχαριστήρια  για την οικονομική 
ενίσχυση  που κατατέθηκε μετά το θάνατο της μητέρας της παραλή-
πτριας, ενημέρωση για τιμητική ετήσια συνδρομή στη Γενιά  μας], 
δακτ., 2.11.1965 [274.85] 
Επιστολή-καταγγελία του Κεντρικού Συμβουλίου [για την πολτοποίη-
ση του βιβλίου Ρωμαϊκής  και Βυζαντινής  Ιστορίας  του Κ. Καλοκαιρι-
νού, 11/1965], δακτ., 2 σ. [274.86] 
Επιστολή του Κεντρικού Συμβουλίου προς τον κ. Νικάκη [εκπρόσωπο 
του ΔΣ γονέων του Νηπιαγωγείου Νεοχωρίου Σερρών σχετικά με την 
αποστολή δώρων στα παιδιά], 10.12.1965, δακτ. [274.87] 
Επιστολή του Κεντρικού Συμβουλίου [στην κοινή σύνοδο του Κεντρι-
κού και Εθνικού Συμβουλίου της ΔΝΛ στις 26 Ιουλίου, με θέμα: «Η 
ανάπτυξη της δημοκρατικής πάλης της Ελληνικής Νεολαίας και το κα-
θήκον της υπεράσπισης της ΔΝΛ απ' τα αντιδημοκρατικά μέτρα της κυ-



κυβέρνησης»], 20.7.1966, πολυγρ. [274.88] 
— Επιστολή του γραμματέα της ΔΝΛ, Τ. Μπενά, προς το ΔΣ του Συλλόγου 

Εργαζομένων Φοιτητών-Σπουδαστών [με αφορμή την εκδήλωση του 
συλλόγου για τον εορτασμό των δεκάχρονών του],24.11,1964[6], δακτ., 
4 σ. [301.134] 

— Επιστολή του γραμματέα της ΔΝΛ, Τ. Μπενά, προς το δήμαρχο Καισα-
ριανής [για το θέμα της Πανεπιστημιούπολης], 1.12.1966, δακτ. [274.89] 

— Επιστολή του προέδρου Μ. Θεοδωράκη και του γραμματέα Τ. Μπενά 
προς την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΔΗΝ, 3.12.1966, χφ. και δακτ., 4 
(2) σ. [289.00082] 

— Πρόσκληση του προέδρου, Μ. Θεοδωράκη, και του γραμματέα, Τ. 
Μπενά [για τη «σύσκεψη κοινωνικών παραγόντων της Αθήνας, βουλευ-
τών, επιστημόνων, λογοτεχνών, πνευματικών ανθρώπων, συνδικαλι-
στών, εκπροσώπων διαφόρων οργανώσεων νεολαίας» με θέμα το νομο-
σχέδιο για τη διάλυση των δημοκρατικών οργανώσεων], 7.12.1966, πο-
λυγρ. [274.90] 

— Επιστολή του Κεντρικού Συμβουλίου [συμμετοχή στη δίμηνη εκπολιτι-
στική εξόρμηση της ΔΝΛ με θέμα την εθνική, πνευματική και πολιτιστι-
κή αναγέννηση της Ελλάδας], 1.2.1967, πολυγρ. [274.68] 

— Επιστολή του Κεντρικού Συμβουλίου προς τον Ζήση [Θέο] στο Παρίσι 
για τη συγκρότηση της ΔΝΛ Βελγίου, 12.4.1967, δακτ., 4 σ. [274.147] 

3. Οδηγίες,  εγκύκλιοι και βοηθήματα  προς τις  τοπικές  και περιφερειακές 
οργανώσεις  1964-1967 

— «Νεολαία Λαμπράκη, Εγκύκλιος προς όλες τις οργανώσεις μας» [σχετικά 
με την έρευνα για την κατάσταση  στην παιδεία, ερωτηματολόγιο προς συ-
μπλήρωση για την εκπαίδευση, την υποδομή των κτιριακών εγκαταστάσε-
ων, το διδακτικό προσωπικό κ.ά.,9/1964], δακτ.,2 σ. [274.104] 

— «Τα καθήκοντα των οργανώσεων μπροστά στην όξυνση της επίθεσης 
της Δεξιάς» [εγκύκλιος του ΚΣ, Φθινόπωρο 1964], πολυγρ., 5 σ. 

[274.105] 
— Επιστολή του Κεντρικού Συμβουλίου «προς τα Συμβούλια Περιοχών, 

τις επιτροπές Νομών και Πόλεων» [σχετικά με τη συγκρότηση του 
Εθνικού Συμβουλίου και την αναζήτηση προσώπων από την επαρχία 
που θα μπορέσουν να περιληφθούν στη σύνθεση του ΕΣ], Αθήνα 
10.12.1964, πολυγρ.,2 σ. [274.106] 

— Εγκύκλιος του Κεντρικού Συμβουλίου «προς τα Γραφεία Περιοχών, τις 
επιτροπές Πόλεων και Νομών» με θέμα «Σύνταξη και αποστολή εκθέ-
σεων πάνω στην κατάσταση και στη δράση των οργανώσεων», Αθήνα 
14.12.1964, πολυγρ.,4 σ. [274.107] 



— Εγκύκλιος του Κεντρικού Συμβουλίου «προς τις οργανώσεις νομών και 
πόλεων» [με θέμα την εξόρμηση για δενδροφύτευση], Αθήνα 
20.12.1964, πολυγρ.,3 σ. [274.108] 

— Επιστολή [του Κεντρικού Συμβουλίου] προς «τους γραμματείς» των 
τοπικών οργανώσεων [σχετικά με οργανωτικά θέματα της προσυνε-
δριακής διαδικασίας, 12/1964], πολυγρ.,3 σ. [274.109] 

— Εγκύκλιος του Κεντρικού Συμβουλίου «προς όλες τις οργανώσεις πό-
λεων και νομών» με θέμα «Η εξόρμηση για το βιβλίο», Αθήνα 1.1.1965, 
πολυγρ.,4 σ. [274.110] 

— Εγκύκλιος του Κεντρικού Συμβουλίου «προς τις οργανώσεις νομών και 
πόλεων της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη» (για την προετοιμασία 
της προσυνεδριακής δουλειάς), [12/1964 ή 1/1965], πολυγρ.,6 σ. [274.111] 

— [Εγκύκλιος του Κεντρικού Συμβουλίου για την προετοιμασία της προσυ-
νεδριακής συνέλευσης βάσης, 12/1964 ή 1/1965], πολυγρ.,5 σ. [274.112] 

— Συνοδευτικό σημείωμα του Κεντρικού Συμβουλίου προς τις οργανώ-
σεις για την αποστολή υλικών [προσυνεδριακή δουλειά, ενημερωτικά 
κείμενα, ατζέντες της ΠΟΔΝ], 19.1.1965, πολυγρ. [274.113] 

— Συνοδευτικό σημείωμα του Κεντρικού Συμβουλίου για την αποστολή 
της έκκλησης και της ανακοίνωσης του Εθνικού και Κεντρικού Συμ-
βουλίου σχετικά με την πίεση της δεξιάς για τη διάλυση της ΔΝΛ, 
22.1.1965, πολυγρ. [274.114] 

— Επιστολή του Κεντρικού Συμβουλίου προς τις τοπικές οργανώσεις [για 
την οργάνωση της δουλειάς εναντίον της εκστρατείας κατά της ΔΝΛ, την 
προσυνεδριακή προετοιμασία κ.ά.],22.1.1965, πολυγρ.,2 σ. [274.115] 

— Συνοδευτικό σημείωμα του Κεντρικού Συμβουλίου με αποστολή υλι-
κού προς τις τοπικές οργανώσεις [εγκύκλιοι και επιστολές του ΚΣ, φω-
τογραφίες για διακόσμηση λεσχών], 23.1.1965, δακτ. [274.116] 

— Συνοδευτικό σημείωμα του Κεντρικού Συμβουλίου για αποστολή υλι-
κού προς τις τοπικές οργανώσεις [υλικά της ΣΕΕΝ κ.ά.], 6.2.1965, 
δακτ. [274.117] 

— [Εγκύκλιος του Κεντρικού Συμβουλίου με την περίληψη των θέσεων για 
το Α' Συνέδριο της ΔΝΛ, 2/1965], πολυγρ.,6 σ. [274.118] 

— Χαιρετισμός του Κεντρικού Συμβουλίου προς τις τοπικές οργανώσεις 
[με αφορμή τη συμπλήρωση δύο μηνών από την έναρξη της προσυνε-
δριακής περιόδου], Αθήνα 17.2.1965, πολυγρ., 3 σ. [274.119] 

— «Εμπρός! Να γιορτάσουμε την εθνική μας επέτειο στις 25 του Μάρτη!» 
[εγκύκλιος του Κεντρικού Συμβουλίου με οδηγίες για τον εορτασμό της 
εθνικής επετείου], 10.3.1965, πολυγρ., 3 σ. 274.120] 

— Εγκύκλιος του Κεντρικού Συμβουλίου προς τις οργανώσεις νομών και 
πόλεων με θέμα: «Συγκέντρωση και αποστολή στοιχείων από την πο-



πορεία εκπλήρωσης των πλάνων οικοδόμησης και της προσυνεδριακής 
δουλειάς», 12.3.1965, πολυγρ.,2 σ. [274.121] 

— «Έκκληση του ΚΣ της ΔΝΛ προς όλα τα μέλη και στελέχη της Αθήνας και 
του Πειραιά» [για την εξασφάλιση καταλύματος στους αντιπροσώπους 
της επαρχίας τις ημέρες του Συνεδρίου, 3/1965], πολυγρ. [274.122] 

— Εγκύκλιος του Κεντρικού Συμβουλίου: «Προς όλες τις οργανώσεις νο-
μών και πόλεων» με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία του Νομικού 
τμήματος», 13.4.1965, πολυγρ. [274.123] 

— Εγκύκλιος του Κεντρικού Συμβουλίου «προς όλες τις οργανώσεις νο-
μών και πόλεων» με θέμα: «Η Γ' Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης» [οδηγίες 
για την προετοιμασία και τη συμβολική σημασία της πορείας, 4/1965], 
πολυγρ.,8 σ. [274.124] 

— «Οι τελευταίες εξελίξεις του Κυπριακού αγώνα και τα σχέδια των 
Ιμπεριαλιστών» [ενημερωτικό κείμενο του Κεντρικού Συμβουλίου] 
«προς όλες τις οργανώσεις», 16.4.1965, πολυγρ., 9 σ. [274.125] 

— Εγκύκλιος του Κεντρικού Συμβουλίου «προς όλες τις οργανώσεις» με 
θέμα την Εργατική Πρωτομαγιά [αποστολή υποδείγματος ομιλίας και 
άλλων υλικών για την προετοιμασία του εορτασμού], 23.4.1965, πο-
λυγρ., 6 σ. [274.126] 

— Εγκύκλιος του Κεντρικού Συμβουλίου  «προς τα Γραφεία  Περιοχών, 
Νομαρχιακές Επιτροπές και Επιτροπές Πόλεων» με θέμα: «Έκδοση 
εφημερίδας της Νεολαίας. Τα καθήκοντα των οργανώσεων για την 
εκλαΐκευση  και στήριξή της», 26.6.1965, πολυγρ., 6 σ. [274.127] 

— «Η τελευταία πολιτική κρίση (θέσεις για τη μαζική μας διαφώτιση)» 
[ενημερωτικό σημείωμα για τα Ιουλιανά, 7/1965], πολυγρ. [274.128] 

— Εγκύκλιος του Προεδρείου του Κεντρικού Συμβουλίου [με θέμα την κυ-
κλοφορία της Γενιάς  μας, οδηγίες για τη διανομή, την εγγραφή συνδρο-
μητών κ.ά., 7/1965], πολυγρ., σπάραγμα, σ. 3-6 [274.129] 

— Εγκύκλιος του Προεδρείου Κεντρικού Συμβουλίου «προς τους γραμ-
ματείς των Νομαρχιακών Συμβουλίων και των οργανώσεων Αθήνας, 
Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας» [για τη σύγκληση και τις εργασίες της 
Β' Συνόδου του ΚΣ],5.9.1965, πολυγρ.,3 σ. [274.130] 

— «Τα βασικά διδάγματα από την τελευταία πολιτική κρίση και τον αγώ-
να του λαού» [ενημερωτική εγκύκλιος για την πολιτική κατάσταση, 
9/1965], πολυγρ.,3 σ. [274.131] 

— «Βοήθημα για πανηγυρικό λόγο και για ιδεολογική-πολιτική δουλειά 
σε σχέση με την εθνική γιορτή της 3ης του Σεπτέμβρη», πολυγρ., 6 σ. 

[274.132] 
— Εγκύκλιος του Κεντρικού Συμβουλίου «προς όλα τα Νομαρχιακά Συμ-

βούλια και τα Συμβούλια πόλεων» [βοήθημα «για την καλύτερη οργά-



οργάνωση της οικονομικής εξόρμησης»], 20.9.1965, δακτ. και πολυγρ., 7 σ. 
[274.133] 

«Άμιλλα του Κεντρικού Συμβουλίου» [κατάλογος επάθλων της άμιλ-
λας για την οικονομική εξόρμηση],2.12.1965, πολυγρ. [274.134] 
Εγκύκλιος του Προεδρείου του Κεντρικού Συμβουλίου με θέμα: «Ο 
Πανελλήνιος γιορτασμός της 16ης του Φλεβάρη» [οδηγίες για την προε-
τοιμασία των εκδηλώσεων, 2/1966], πολυγρ., 3 σ. [274.135] 
Εγκύκλιος του Κεντρικού Συμβουλίου προς τις τοπικές οργανώσεις [με 
θέμα την προετοιμασία της Δ' Μαραθώνιας Πορείας],22.4.1966, πολυ-
γρ., 3 σ. [274.136] 
Ανακοίνωση προς τις τοπικές οργανώσεις [για την κυκλοφορία του 
18ου φύλλου της Γενιάς  μας, 4/1966], πολυγρ., 2 σ. [274.137] 
Συνοδευτικό σημείωμα του Κεντρικού Συμβουλίου προς τις τοπικές 
οργανώσεις [αποστολή σχεδίου συζήτησης για τη σωματική αγωγή και 
τον αθλητισμό], 14.5.1966, χφ. και δακτ. [274.144] 
Σημείωμα προς τις τοπικές οργανώσεις [για την κυκλοφορία τεύχους 
της Γενιάς  μας, αφιερωμένου «στον αγώνα κατά του νομοσχεδίου», 
6/1966], πολυγρ. [274.138] 
«Θέσεις για ομιλίες σε συνελεύσεις-συσκέψεις και λαϊκές-νεολαιίστικες 
συγκεντρώσεις» [βοήθημα για την προετοιμασία εκδηλώσεων στην 
επέτειο των Ιουλιανών, 7/1966], πολυγρ., 4 σ. 274.139] 
«Η 15η Ιούλη 1966, Αφετηρία νέων αγώνων για την ανατροπή του αυλι-
κού πραξικοπήματος» [εγκύκλιος με βάση τη διακήρυξη του ΚΣ], 
7/1966, πολυγρ., 3 σ. [274.140] 
Εγκύκλιος του Κεντρικού Συμβουλίου «προς τις οργανώσεις της ΔΝΛ» 
[για τα περιεχόμενα του 30ού φύλλου της Γενιάς  μας και την κυκλο-
φορία της εφημερίδας στις τοπικές οργανώσεις, 12/1966], πολυγρ., 2 σ. 

[274.145] 
«Η επίθεση κατά της ΔΝΛ και το πρόβλημα υπεράσπισης της» [εγκύ-
κλιος, 1966], πολυγρ.,6 σ. [274.148] 
Εγκύκλιος του Κεντρικού Συμβουλίου προς τις τοπικές οργανώσεις 
[σημείωμα «για την ανάγκη παρακολούθησης μιας σειράς δημιουργιών 
στο χώρο του θεάτρου, του κινηματογράφου και της μουσικής», 1966], 
πολυγρ., 2 σ. [274.141] 
Ενημερωτικό σημείωμα του Κεντρικού Συμβουλίου προς τις τοπικές 
οργανώσεις [με θέμα την Ομοσπονδία Αθλοπαιδιών Μπάσκετ και Βό-
λε ϋ (ΕΟΑΠ), 1966 ;], πολυγρ., 2 σ. [274.142] 
Εγκύκλιος του Κεντρικού Συμβουλίου προς τις τοπικές οργανώσεις για 
τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου [βοήθημα που περιλαμβάνει : α) θέσεις 
για την 25η Μαρτίου, β) αποσπάσματα από απομνημονεύματα αγωνιστών 



στών του 1821, γ) ποιήματα, συνθήματα], Αθήνα 1967, πολυγρ., 17 σ. 
[274.143] 

Δ. Κινητοποιήσεις  εναντίον  απειλών διάλυσης της ΔΝΛ 
— Φάκελος : αποδελτιώσεις τύπου για το ζήτημα της δίωξης της ΔΝΛ [δια-

ψεύσεις, συκοφαντικά δημοσιεύματα, αρθρογραφία του δεξιού τύπου 
για τη διάλυση, διώξεις, 1965], δακτ. και πολυγρ. μεταγραφές, 7 τμχ. 

[287.1] 
— Μετάφραση καταγγελίας της ΠΟΔΝ για την απειλή διάλυσης, 4.10.1965, 

δακτ. [287.24] 
— Μεταγραφή καταγγελίας προς την εφημ. Η  Αυγή για την καταδικαστική 

απόφαση δικαστηρίου εις βάρος μέλους της ΔΝΛ, 3.11.1965, δακτ. [287.25] 
— Κείμενο καταγγελίας για την απειλή διάλυσης της ΔΝΛ και τις διώξεις 

[αναφορές σε δημοσιεύματα τύπου, 1965], δακτ., 11 σ. [287.2] 
— 4 ημερολόγια συλλήψεων και επιθέσεων, 22.2.1966-10/1966, δακτ., πο-

λυγρ., χφ., 30 τμχ., και 1 σ. και σ. 37-44 και σ. 28-38 [287.3] 
— Συγκέντρωση υπογραφών για τη σύλληψη και εκτόπιση των Ανδρ. Λε-

ντάκη και Τ. Γεωργίου [3/1966], δακτ., 5 σ. Επισυνάπτεται κείμενο «Η 
περίπτωσις του κ. Λεντάκη », δακτ. [287.4] 

— Απαντητική επιστολή του Μ. Θεοδωράκη προς τον εισαγγελέα Πρωτο-
δικών Αθηνών [για τη νομιμότητα της ΔΝΛ], 29.6.1966, δακτ. [287.5] 

— «Να αποσυρθεί το αντιδημοκρατικόν νομοσχέδιον» [καταγγελία για 
την κατάθεση του, 7/1966], δακτ. [287.6] 

— Νομικές επεξεργασίες: α) «Το νομοσχέδιο - νέα εκτροπή » 18.7.1966, 
δακτ., 7 σ., β) «Από το νόμο για τη διάλυση των Λαμπράκηδων» [άρθρα 
νόμου «περί συστάσεως σωματείων», αρ. 79-82,121, 7/1966] δακτ., 2 σ., 
γ) χφ. επεξεργασία για το νόμο «περί σωματείων» [8/1966], 30 σ. [287.20] 

— Απαντητικό τηλεγράφημα του Αχ. Γεροκωστόπουλου, βουλευτή 
Αχαΐας,  για τα κριτήρια ψήφισης του νομοσχεδίου, 20.7.1966 [287.7] 

— Σχέδιο κινητοποιήσεων και απόφασης της EE της ΕΔΑ: «Η πάλη για το 
φασιστικό νομοσχέδιο» [απόφαση, Φθινόπωρο 1966], χφ. και δακτ., 8 
(4) σ. [287.8] 

— Υπομνήματα της ΔΝΛ, του Τμήματος Λογιστών και του ΚΣ της ΔΝΛ 
προς πολιτικούς, βουλευτές, δημοτικούς άρχοντες κ.ά. [11/1966], χφ., 
πολυγρ., τμχ. 3 [287.12] 

— Επιστολή του ΚΣ της ΔΝΛ προς τον Αρχιεπίσκοπο. Υπογράφεται από 
τον Μ. Θεοδωράκη,6.12.1966, δακτ.,2 σ. [287.13] 

— Εκτιμήσεις για τις αντιδράσεις στο νομοσχέδιο διάλυσης, 10.12.1966, 
δακτ., 2 σ. [287.9] 

— Σχέδιο πρόσκλησης για συμμετοχή πολιτικών παραγόντων σε σύσκεψη 



σχετικά με τη διάλυση της ΔΝΛ. Υπογράφουν οι Μ. Θεοδωράκης και Τ. 
Μπενάς, 12/1966, χφ. του Τ. Μπενά,2 σ. [287.14] 

— Σημείωμα του Τ. Μπενά [σκέψεις για τους πολιτικούς χειρισμούς ενα-
ντίον της διάλυσης της ΔΝΛ, 1966], χφ. του ίδιου,2 σ. [287.11] 

— Αναφορά του Προεδρείου της ΔΝΛ προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθη-
νών [για την απειλή διάλυσης της ΔΝΛ]. Υπογράφεται από τον Μ. Θεο-
δωράκη [ 1966], δακτ., 2 σ. 287.15] 

— «Το κείμενον της συνέντευξης του Μ. Θεοδωράκη προς τους εκπροσώ-
πους του ξένου τύπου» [Φθινόπωρο 1966], δακτ.,2 σ. [287.16] 

— «Τηλεγράφημα βουλευτικόν» του Μ. Θεοδωράκη [1966], πολυγρ. 
[287.17] 

— Υπογραφές συμπαράστασης προς τη ΔΝΛ [υπογεγραμμένα έντυπα δελ-
τία, τέλη 1966], τμχ. 25 [287.18] 

— Φόρμες ψηφίσματος και υπομνήματος για συγκέντρωση υπογραφών 
κατά της διάλυσης της ΔΝΛ [1966], πολυγρ., 2 τμχ. [287.19] 

— Συγκέντρωση υλικών για την προετοιμασία εντύπου με βάση: τα τρία 
πρώτα σημεία και το παράρτημα του «Μανιφέστου των Λαμπράκη-
δων» (Ιαν. 1966), ξενόγλωσσα άρθρα για τον Σ. Πέτρουλα, αλλά και τη 
συμπαράσταση στη ΔΝΛ προσωπικοτήτων και πολιτικών νεολαιών στο 
εξωτερικό [πιθανότατα πρόκειται για συγκέντρωση υλικών για την έκ-
δοση Aux côtés de  la jeunesse Lambrakis  pour la démocratie  en Grèce, εκδόθηκε 
από την ΠΟΔΝ, Βουδαπέστη 1966], 11 σ. [287.23] 

— Υπόμνημα συνοδευτικής επιστολής σχετικά με το νομοσχέδιο [1966], 
δακτ. [287.27] 

— Πρόταση στο Προεδρείο του ΚΣ για τον προγραμματισμό δράσης και 
τις κινητοποιήσεις για το νομοσχέδιο διάλυσης [1966-1967], χφ., 2 σ. 

[287.28] 
— Τηλεγραφήματα συμπαράστασης από προσωπικότητες και φορείς του 

εξωτερικού [Μπ. Ράσελ, Ομοσπονδία Κομμουνιστικής Νεολαίας Ιτα-
λίας, Φόρουμ Σοσιαλιστικής Νεολαίας Δανίας, Νεολαία Κύπρου ΕΔΟΝ, 
Ομοσπονδία Σοσιαλιστικής Νεολαίας της Προλεταριακής Ενύτητας 
Ιταλίας, Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών Αμβούργου, Λέσχη Φίλων της 
ΕΔΑ Δ. Βερολίνου, Νεολαία Λαμπράκη Δ. Βερολίνου, Κοινότητα Ελλή-
νων Δ. Βερολίνου, Έλληνες Δημοκράτες Περιοχής Smaaland Νοτίου 
Σουηδίας, Κομμουνιστική Οργάνωση Μπάρι Ιταλίας, Ομοσπονδία Σο-
σιαλιστικής Νεολαίας Μπάρι, Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, Δημο-
κράτες Φοιτητές του Μπάρι, Δημοκρατική Νεολαία Σουηδίας, Βρετανι-
κό Εργατικό Κόμμα] για το νομοσχέδιο διάλυσης της ΔΝΛ, 12/1966-
1/1967,23 τμχ. [287.10] 

— «Εξώδικος διαμαρτυρία μετά προσκλήσεως» του Τ. Μπενά κατά του 



Σάββα Κωνσταντόπουλου, ιδιοκτήτη-διευθυντή της εφημερίδας Ελεύ-
θερος Κόσμος  Λ Λ .1967, δακτ. [287.21] 

— «Εκρήξεις βομβών ΔΝΛ» [ημερολόγιο για τις βομβιστικές ενέργειες και 
τις επιθέσεις στα γραφεία της ΔΝΛ για την περίοδο 1965-1967, 3/1967], 
χφ., 2σ . [287.22] 

— Υπόμνημα διαμαρτυρίας προς τον πρόεδρο της κυβέρνησης για το νο-
μοσχέδιο με υπογραφές συμπαράστασης, χ.χ.,  χφ., 2 σ. [287.26] 

V. ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΚΣ 

Α. Επιτροπή Διαφώτισης 

1. Γραφείο  Επιτροπής  Διαφώτισης  1964-1967 
— «Το πρόβλημα της νεολαίας γενικά - Βασικά χαρακτηριστικά της νεο-

λαίας - Τ ι αντιμετωπίζει (προβλήματα διατροφής, μόρφωσης, εργασίας, 
εκπολιτισμού). Γενικότερα ενδιαφέροντά της: Ειρήνη, Δημοκρατία, 
Κοινωνική πρόοδος», Παράρτημα «Βασικές θέσεις για την διαπαιδα-
γωγητική δουλειά πάνω σ' αυτό το θέμα» [κείμενο θέσεων για τη δια-
παιδαγωγική δουλειά, Φθινόπωρο 1964], πολυγρ.,8 σ. [279.1] 

— «Για τη Διαφώτιση» [γενική εισήγηση για το ρόλο της διαφώτισης στην 
οργάνωση, 1964 ;], δακτ., 3 σ. [279.2] 

— «Απολογιστικό δελτίο» [επιστολή του Μίκη Θεοδωράκη για τη δουλειά 
και τους καταμερισμούς στο τμήμα διαφώτισης, Ανοιξη 1965], πολυγρ., 
5 σ. / «Συμπληρωματική εισήγηση για το θέμα: Διαφώτιση», 12.5.1965, 
πολυγρ.,2 σ. [279.3] 

— Σημείωμα του Μ. Θεοδωράκη [για τη διάρθρωση της σχολής στελεχών, 
αρχές 1965], χφ. [279.4] 

— Εισήγηση του Ανδρ. Λεντάκη [για τη διαφώτιση και την οργάνωση του 
τομέα, Άνοιξη 1965], χφ. ,4 σ. [279.5] 

— «Οι φοιτητές το Καλοκαίρι» [εγκύκλιος-πρόταση στους φοιτητές και 
«περιεχόμενο της δουλειάς», με την οποία πρέπει να ασχοληθούν στις 
ιδιαίτερες πατρίδες τους κατά τις καλοκαιρινές διακοπές, 5/1965], πο-
λυγρ., 4 σ. [279.6] 

— «Για τη διαφώτιση και το ιδεολογικό μέτωπο» [εισήγηση-απόφαση για την 
δουλειά του τμήματος διαφώτισης, Άνοιξη 1965], πολυγρ., 14 σ. [279.7] 

— «Σκέψεις για τη διαφώτιση» [αφορά τα έντυπα και τις εκδόσεις, την 
οργανωτική διάρθρωση του τμήματος, τις κομματικές σχολές κ.ά.], χφ. 
του Μπ. Θεοδωρίδη [Καλοκαίρι 1965], 13 σ. [279.8] 

— «Σχέδιο προγράμματος του Γραφείου Διαφώτισης για τη θερινή περίοδο» 
[προγραμματισμός του τμήματος, Καλοκαίρι 1965], δακτ.,4 σ. [279.9] 



— «Αποφάσεις για τη διαφώτιση» [συνοπτικό σημείωμα για τον προ-
γραμματισμό του τμήματος, 1965], δακτ. [279.10] 

— «Απόφαση του Προεδρείου για τη διαφώτιση» [προγραμματισμός για 
τους διάφορους τομείς του τμήματος όπως εκδοτικό, εργαζόμενη νεο-
λαία, πολιτική διαφώτιση, φοιτητές κ.ά., Φθινόπωρο 1965], δακτ., 3 σ. 

[279.11] 
— Εισήγηση του Μπ. Θεοδωρίδη για το Τμήμα Διαφώτισης [τέλη 1965], 

ακέφαλο, χφ. του ίδιου, σ. 2-5 [279.12] 
— «Εισήγηση για τη διαφώτιση. Η σημασία και ο ρόλος της ιδεολογικής 

διαφωτιστικής δουλειάς» [αρχές 1966], δακτ., 17 σ. [279.13] 
— «Σχέδιο για τη συγκρότηση ομάδων 'Γενιάς' και ομάδων μαχόμενης αυ-

τομόρφωσης» [1966], χφ. του Θ. Κοκλάνη και δακτ. ,3 (3) σ. [279.14] 
— Φάκελος με συνθήματα για τις συγκεντρώσεις [1965-1967], χφ., δακτ., 

πολυγρ. [279.15] 
— «Διαφώτιση-Προπαγάνδα», χφ. σημειώσεις προγραμματισμού του Χρ. 

Μίσσιου [1965-1967] [279.16] 

2. Επιτροπή  Διαφώτισης:  εγκύκλιοι και δελτία 
— «Εσωτερικό Δελτίο, υπ. αριθμ. 1 » [ενημερωτικό κείμενο προς τις τοπι-

κές οργανώσεις με θέμα την εσωτερική και τη διεθνή κατάσταση, 
22.4.1965], πολυγρ.,8 σ. [279.17] 

— «Εσωοργανωτικό δελτίο, υπ. αριθμ. 2» [ενημερωτικό κείμενο προς τις 
τοπικές οργανώσεις με θέμα την εσωτερική και τη διεθνή κατάσταση], 
10.5.1965, πολυγρ., 5 σ. [279.18] 

— Σημείωμα της Επιτροπής Διαφώτισης προς τις τοπικές οργανώσεις 
[σχετικά με τα θέματα της 1ης συζήτησης του κύκλου αυτομόρφωσης, 
Ιούνιος 1965], πολυγρ., 3 σ. 279.23] 

— Εγκύκλιος της Επιτροπής Διαφώτισης «για τους υπεύθυνους βιβλιοθη-
κών των λεσχών πολιτισμού» [σημείωμα με οδηγίες για την καταλογο-
γράφηση των βιβλιοθηκών. Επισυνάπτεται πίνακας με υπόδειγμα εγ-
γραφής , 1965], πολυγρ., 3 σ. [279.19] 

— «Εσωοργανωτικό βοήθημα για τα καθοδηγητικά όργανα και στελέχη, 
Τα καθήκοντα της οργάνωσης μας στην πάλη ενάντια στο Παλατιανό 
Πραξικόπημα»,3 Αυγούστου 1965, πολυγρ., 4 σ. [279.20] 

— Εγκύκλιος της Επιτροπής Διαφώτισης «προς τις οργανώσεις νομών και 
πόλεων» [για τον εορτασμό της 3ης του Σεπτέμβρη. Συνημμένα βοηθη-
τικά κείμενα για τις εκδηλώσεις: σχέδιο ομιλίας, ποιήματα, αποσπά-
σματα απομνημονευμάτων, συνθήματα], Αύγουστος 1965, πολυγρ., 17 
σ. [279.21] 

— Εγκύκλιος του Γραφείου Διαφώτισης προς τις τοπικές οργανώσεις [για 



τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Συνημμένα υλικά για την προετοιμα-
σία των εκδηλώσεων όπως ποιήματα και αποσπάσματα απομνημονευ-
μάτων, 3/1 966], πολυγρ., 6σ . 279.22] 

3. Επιτροπή  Διαφώτισης:  μαθήματα και σεμινάρια 
Μ α θ ή μ α τ α ( 1 - 4 ) 
— «Μάθημα 1ον», «Η Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη» [ιστορικό της 

συγκρότησης της οργάνωσης], δακτ. και πολυγρ., 3 σ. [279.24] 
— «Μάθημα 2ον», «Ο προσανατολισμός και η συγκρότηση της ΔΝΛ», 

δακτ. και πολυγρ.,4 (3) σ. [279.25] 
— «Μάθημα 3ον», «Οι αρχές λειτουργίας της οργάνωσης», πολυγρ. και 

δακτ., 3 σ. [279.26] 
— «Μάθημα 4ον», «Η πάλη για τη δημοκρατία και η νεολαία», πο-

λυγρ., 5 σ. [279.27] 

Φ ρ ο ν τ ι σ τ η ρ ι α κ ά μ α θ ή μ α τ α 
— «Θέμα 1ον: I. Ο χαρακτήρας της εποχής μας και η βασική της αντίθεση, 

II. Η στρατηγική και η τακτική των κομμουνιστικών και των εργατικών 
κομμάτων στο σύγχρονο στάδιο ανάπτυξης, III. Οι διαφωνίες στο πα-
γκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα σχετικά με αυτά τα ζητήματα», πο-
λυγρ., 4 σ. [279.28] 

— «Θέμα 2ον: I. Το πρόβλημα του πολέμου και της ειρήνης - τ ο βασικό 
πρόβλημα της εποχής μας, II. Η ειρηνική συνύπαρξη - η μοναδική σω-
στή και λογική αρχή στις διεθνείς σχέσεις, III. Οι διαφωνίες στο παγκό-
σμιο επαναστατικό κίνημα σχετικά μ' αυτά τα ζητήματα», πολυγρ., 6 σ. 

[279.29] 
— «Θέμα 3ον: I. Η λενινιστική θεωρία για την αστικοδημοκρατική και τη 

σοσιαλιστική επανάσταση, II. Η σημερινή δυνατότητα της πραγματο-
ποίησης της επανάστασης με ειρηνικό δρόμο», πολυγρ.,4 σ. [279.30] 

— «Θέμα 4ον: Η Ιστορία του εργατικού και προοδευτικού κινήματος της 
χώρας μας ώς το 1940», πολυγρ., 4 σ. [279.31] 

Μ α θ ή μ α τ α στελεχών 
— «Μάθημα Ιο, Βοηθητικές θέσεις: α) Οι θεωρητικές βάσεις της επιστή-

μης της ιστορίας, β) Η εξελικτική πορεία της δημιουργίας της επιστή-
μης της ιστορίας» [συνοπτικό πολυγρ. διάγραμμα μαθήματος] [279.32] 

— «Μάθημα Δεύτερο: Βοηθητικές Επιστήμες [της Ιστορίας]», πολυγρ., 4 
σ. [279.33] 

— Διάγραμμα μαθήματος «Θέμα πρώτο: το κεντρικό πρόβλημα της Φιλο-
σοφίας και ο αγώνας υλισμού και ιδεαλισμού / Θέμα δεύτερο: Το πρό-
βλημα της δομής της ύλης», πολυγρ. [279.34] 



Σ ε μ ι ν ά ρ ι α 
— «Α' Συνέδριο Δημ. Νεολ. Λαμπράκη, Σεμινάριο αγροτικής νεολαίας, 

Βοήθημα Ιο», εγκύκλιος «προς τις επαρχιακές οργανώσεις» [σχέδιο 
«θέσεων για την προπαρασκευή των οργανώσεων και των αντιπροσώ-
πων τους που θα πάρουν μέρος στο Σεμινάριο της αγροτικής νεολαί-
ας»] , Δεκέμβριος 1964, πολυγρ., 8 σ. [279.35] 

— «Σεμινάριο για την παιδεία (3/1965): α) εγκύκλιος του Κεντρικού Συμ-
βουλίου [υπογράφουν Μ. Θεοδωράκης - Τ. Μπενάς] για τη διοργάνωση 
του σεμιναρίου στις αρχές Μαρτίου 1965, β) χφ. σημείωμα για την οργά-
νωση του σεμιναρίου, 3 σ., γ) πολυγραφημένο φυλλάδιο με έντυπο εξώ-
φυλλο «Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη, Σεμινάριο για την παιδεία, Το 
εκπαιδευτικό μας πρόβλημα, σχέδιο για συζήτηση», 39 σ. [279.36] 

— Α' Συνέδριο της ΔΝΛ - Αθλητικό Σεμινάριο : α) εγκύκλιος «προς τις ορ-
γανώσεις περιοχών» [ενημερωτικύ κείμενο για την οργάνωση των σεμι-
ναρίων και την προετοιμασία των οργανώσεων], β) «Σεμινάριο για τον 
Ελληνικό Αθλητισμό, Κεντρική εισήγηση, Η κατάστασις του Ελληνικού 
Αθλητισμού», 29 σ. [279.37] 

— Σεμινάριο : «Ο ρόλος των φοιτητών στον αγώνα για εθνική ανεξαρτησία 
και για την επίλυση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών προ-
βλημάτων των αποικιοκρατούμενων και υποανάπτυκτων χωρών», χ.χ., 
δακτ. διάγραμμα εισήγησης [279.38] 

— Σεμινάριο: «Οι αρχές του εκδημοκρατισμού της εκπαιδεύσεως και η 
προσαρμογή του στις ανάγκες της εποχής μας», χ.χ.,  δακτ. διάγραμμα 
εισήγησης [279.39] 

— «Για το σεμινάριο γύρω στα προβλήματα της εργαζόμενης νεολαίας», 
θέματα: α) «Το δικαίωμα εργασίας, δυνατότητες εκμαθήσεως ενός 
επαγγέλματος, τεχνική εκπαίδευσις και οι συνέπειες της τεχνικής προό-
δου επί της νεολαίας», β) «Μισθοί και κοινωνικές ασφαλίσεις, συνθήκες 
εργασίας της εργαζόμενης νεολαίας και εργατικές άδειες», γ) «Ο ρόλος 
των συνδικάτων και των νεολαιίστικων οργανώσεων στην πραγματοποί-
ηση των πόθων και των ιδανικών της νέας γενεάς» [σημείωμα με τη συ-
νοπτική ανάπτυξη των θεμάτων του σεμιναρίου], χ.χ.,  δακτ. [279.40] 

4. Εκπολιτιστικές  εξορμήσεις  1964-1967 
20χρονα α π ό την Α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η [1964] 
— «Γιορτές της Νεολαίας για τα 20χρονα από την απελευθέρωση της 

Ελλάδος και για την αυτοδιάθεση της Κύπρου», χφ. κείμενο του Ανδρ. 
Λεντάκη για τον προγραμματισμό εκδηλώσεων στις τοπικές οργανώ-
σεις, Αθήνα 4 Αυγούστου 1964, χφ. και πολυγρ., 13 (10) σ. [279.41] 



Εξόρμηση «Μήνας τ ο υ β ι β λ ί ο υ » 1/1965 
— Διαγράμματα και σημειώματα του Μ. Θεοδωράκη για τον προγραμμα-

τισμό της εξόρμησης [12/1964-1/1965], χφ. ,4 σ. [279.42] 
— Υπόδειγμα επιστολής του προέδρου της ΔΝΛ, Μ. Θεοδωράκη [ενημε-

ρωτική επιστολή σχετικά με την εξόρμηση της ΔΝΛ για το βιβλίο και την 
ίδρυση βιβλιοθηκών], 1.1.1965, πολυγρ. [279.43] 

— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [για το «Μήνα του βιβλίου»], 
10.1.1965, πολυγρ.,2 σ. [279.44] 

— Εγκύκλιος της Επιτροπής Διαφώτισης «για τους υπεύθυνους βιβλιοθη-
κών των λεσχών πολιτισμού» [σημείωμα με οδηγίες για την καταλογο-
γράφηση των βιβλιοθηκών,2/1965], πολυγρ.,2 σ. [279.45] 

— Υπόδειγμα επιστολής του προέδρου της ΔΝΛ, Μ. Θεοδωράκη [πρό-
σκληση στην έκθεση της ΔΝΛ για το ελληνικό μετακατοχικό μυθιστόρη-
μα] , Αθήνα 3 Φεβρουαρίου 1965, πολυγρ. [279.46] 

— Υπόδειγμα ευχαριστήριας επιστολής του προέδρου της ΔΝΛ, Μ. Θεο-
δωράκη [σε όσους συνέβαλαν με προσφορές στην εξόρμηση για το βι-
βλίο, 2-3/1965], πολυγρ. [279.47] 

«Καμπάνια για την Ελληνοπο ίηση της Ν ε ο λ α ί α ς μ α ς » [1966] 
— Κείμενο προγραμματισμού για την οργάνωση της εκστρατείας με στόχο 

την «ελληνοποίηση» της νεολαίας [Ανοιξη 1966], δακτ., 5 σ. [279.48] 

«Εξόρμηση για το δώρο του π α ι δ ι ο ύ » 12/1965-2/1966 
— Αποστολή δεμάτων σε μαθητές [δακτ. κατάσταση χωριών που παρέλα-

βαν δέματα στο πλαίσιο της εξόρμησης «για το δώρο του παιδιού»], 
30.11.1965, δακτ., 3 σ. [279.54] 

— Εγκύκλιος του Κεντρικού Συμβουλίου προς τις τοπικές οργανώσεις για 
την οργάνωση της εξόρμησης [12/1965], πολυγρ., 2 σ. [279.49] 

— «Άδεια ενεργείας διαφημίσεως» του Δήμου Αθηναίων με σκοπό την έκ-
δοση αφίσας «Για τον μήνα του παιδιού», 30.12.1965, συμπλ. φόρμα 

[279.50] 
— Πρόσκληση της ΔΝΛ Αθήνας στην εορταστική εκδήλωση «Για το δώρο 

του παιδιού» στις 6.2 στο θέατρο «Αμιράλ», 4.2.1966, δακτ. [279.51] 
— Ανακοίνωση για την εκδήλωση της λήξης της εξόρμησης «για το δώρο 

του παιδιού» στο θέατρο «Αμιράλ», Αθήνα 7.2.1966, δακτ. [279.52] 
— «Εκτιμήσεις-Δώρο παιδιού» [έκθεση του Β. Κωτούλα για την ανταπό-

κριση της εξόρμησης στις συνοικιακές οργανώσεις της Αθήνας, 2/1966], 
δακτ.,2 σ. [279.53] 

— Χφ. κατάλογος παιχνιδιών και ειδών δώρων για τα παιδιά,6 σ. [279.55] 



« Ε π ι τ ρ ο π ή Β ρ α β ε ύ σ ε ω ς α ρ ι σ τ ο ύ χ ω ν αποφοίτων της Μέσης και 
Ανώτατης Παιδείας» [6/1966] 

— «Επιτροπή Βραβεύσεως αριστούχων αποφοίτων της Μέσης και Ανώτα-
της Παιδείας» [6/1966] : Δήλωση της Επιτροπής βραβεύσεως. Υπογρά-
φουν οι Γ. Βαλέτας, Τ. Βουλόδημος, Ρόζα Ιμβριώτη, Σ. Καλογερέας, Γ. 
Κοσπεντάρης, Λίζα Κόττου, Έλλη Λαμπρίδη, Θρ. Σταύρου, δακτ. και 
πολυγρ. [279.56] 

« Εκστρατεία για την Εθνική Α ν α γ έ ν ν η σ η » 12/1966-4/1967 
— «Πνευματικός εκπολιτιστικός συναγερμός με στόχο και περιεχόμενο 

την Εθνική Αναγέννηση» [κείμενο απόφασης του Προεδρείου του Κε-
ντρικού Συμβουλίου, 18.11.1966], δακτ., 4 σ. [279.57] 

— Χφ. πρακτικά ευρείας σύσκεψης με θέμα την εκστρατεία «Εθνική Ανα-
γέννηση» [τέλη 11/1966], 9 σ. [279.58] 

— «Θέματα», δακτ. σημείωμα [προγραμματισμός ομιλιών και θεματικές 
ενότητες: πολιτικά ζητήματα, νεολαία, παιδεία, οικονομία, τέχνη, χφ. 
προτάσεις για πιθανούς ομιλητές], 2 σ. [279.59] 

— Πολιτική ομιλία του Ηλ. Ηλιού στη συνεστίαση της ΔΝΛ στο ξενοδοχείο 
«Ερέτρια» με θέμα: «Ο ρόλος της νεολαίας για την εθνική και δημο-
κρατική αναγέννηση της Ελλάδος» [2/1967], πολυγρ., 23 σ. - Προσφώ-
νηση του Μ. Θεοδωράκη στον ομιλητή Η. Ηλιού, πολυγρ., 4 σ. [279.60] 

— Ημερολόγια ομιλιών σε λέσχες των συνοικιακών οργανώσεων της ΔΝΛ 
στην Αθήνα στο πλαίσιο της εκστρατείας «Εθνική Αναγέννηση», 3 σει-
ρές σταχωμένες χφ. φόρμες, 1. 8-28.2.1967 2. 1-18.3.1967 3. 19.3.-
5.4.1967 [279.61] 

— Ομιλία του Γ. Μιχαλόπουλου στη λέσχη Καλλιθέας με θέμα: «Λαϊκή 
κυριαρχία», 17.2.1967, δακτ.,8 σ. [279.62] 

— Ομιλία του Γ. Μωραΐτη σε εκδηλώσεις των λεσχών Αμπελοκήπων 
(17.2.1967) και Καλλιθέας (21.2.1967) με θέμα: «Το πρόβλημα της 
εθνικής αναγέννησης μας», δακτ., 16 σ. [279.63] 

— Ομιλία του Κ. Φιλίνη στην κεντρική λέσχη της ΔΝΛ με θέμα: «Ελληνική 
νεολαία και πολιτική» [22.2.1967], χφ., 19 σ. [279.64] 

— Ομιλία του Χρ. Γανωτή σε εκδηλώσεις των λεσχών Αγ. Ιερόθεου-Περι-
στερίου (1.2.1967) και Ν. Λιοσίων (9.2.1967) με θέμα: «Η σημερινή κα-
τάσταση και τα πολιτικά δικαιώματα της νεολαίας», χφ., 19 σ. [279.65] 

5 . Ομιλίες  - διάφορα κείμενα  κ. 280 
— Ομιλία του Μπ. Θεοδωρίδη σε συγκέντρωση στην Αθήνα για τα γεγονό-

τα στον Γοργοπόταμο [12/1964], χφ. του ίδιου με διορθώσεις του Τ. 
Μπενά, 13 σ. [280.55] 



— «Πρωτομαγιά», ομιλία για την Πρωτομαγιά 1965, χφ. του Λευτέρη 
Τσίλογλου [280.51] 

— «Φλογεροί αγνωνιστές της Δημοκρατίας...» [ομιλία σε συγκέντρωση 
για τη νεολαία στις μέρες της βασιλικής εκτροπής, 8/1965], δακτ., 4 σ. 

[280.1] 
— Ομιλία για το «αυλικό πραξικόπημα» και τις καταγωγές της πολιτικής 

«ανωμαλίας» [9/1965], δακτ., 18 σ. [280.2] 
— Ομιλία για την πρώτη επέτειο από το ιδρυτικό συνέδριο της ΔΝΛ 

[3/1966], χφ. ,9 σ. [280.54] 
— «Η νεολαία και η πάλη για τη Δημοκρατία» [ομιλία για την έννοια της 

δημοκρατίας, την ταξική φύση της αστικής δημοκρατίας, το καθεστώς 
στην Ελλάδα και την ανάγκη για πάλη, 1966], δακτ., 10 σ. 280.3] 

— Εισήγηση για το κίνημα της νεολαίας μετά το «αυλικό πραξικόπημα 
και τη δημιουργία του ΠΑΥΔΗΣ [1966], 6 σ. [280.4] 

— «Η ανθρωπότητα έχει μπει οριστικά, στο δρόμο της Καινούργιας Επο-
χής...» [ομιλία για το νέο διεθνές πλαίσιο, τον αμερικανικό ιμπεριαλι-
σμό , τις αναζητήσεις των λαών, την ολιγαρχία στην Ελλάδα, τη διεθνή 
αλληλεγγύη και τις διώξεις, τέλη 1966], δακτ.,6 σ. [280.5] 

— Σχέδιο ομιλίας με θέμα την πολιτική κατάσταση, τη συνταγματική νο-
μιμότητα, τους αγώνες της ΔΝΛ και την απειλή διάλυσης της, τη διεξα-
γωγή των εκλογών [12/1965 ή 1/1966], χφ . , 3 σ. 280.56] 

— «Σημείωμα για τις επιπτώσεις του παρασυντάγματος στη ζωή της ελ-
ληνικής νεολαίας. Αντιδημοκρατικές πράξεις και διώξεις εναντίον της» 
[ημερολόγιο διώξεων της νεολαίας στα σχολεία, στο στρατό, στο πανε-
πιστήμιο, 1/1967], χφ., 8 σ. Συνημμένο σώμα ερωτήσεων στις οποίες 
καλούνται να απαντήσουν οι φαντάροι στη διάρκεια της θητείας τους, 
χφ., 2 σ. [280.6] 

— «Το αντιδημοκρατικό καθεστώς και οι συνέπειές του για τη νεολαία» 
[επεξεργασία ημερολογίου για τις διώξεις της νεολαίας κυρίως με τον 
ν. 375 και τον ν. 516/48, ερωτηματολόγιο για την πρόσληψη καθηγητή 
στο Πανεπιστήμιο Πατρών,2/1967], δακτ., 7 σ. [280.7] 

6. Επεξεργασίες  κειμένων και θέσεων για την παιδεία 
— «Μέση Τεχνική Εκπαίδευση» [εισήγηση για τα βασικά χαρακτηριστικά 

της κατώτερης και μέσης τεχνικής παιδείας στην Ελλάδα με συγκριτικά 
στοιχεία και πίνακες. Περιέχει επίσης στοιχεία για την ιστορία της μέσης 
εκπαίδευσης, το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολών, τα άμεσα προ-
βλήματα των σπουδαστών και τα αιτήματά τους, 1965;], δακτ., 10 σ. 

[280.8] 
— «Ανώτατη Παιδεία», χφ. επεξεργασία μελέτης σε 4 μέρη : α) «Η Ανώτατη 



τη Παιδεία στην εποχή μας», β) «Η Ανώτατη Παιδεία στην Ελλάδα», γ) 
«Το Νομοσχέδιο. Περί οργανώσεως της Ανωτάτης Παιδείας και Επι-
στημονικής Ερεύνης και περί Συντάξεως Νέων Ιδρυμάτων Ανωτάτης 
Παιδείας», δ) «Το Σχέδιο Ν.Δ., Οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη και 
Ανώτατη Παιδεία» [1966 ;], χφ., 63 σ. [280.9] 

— «Μεταρρύθμιση και εκδημοκρατισμός στην Ανώτατη Εκπαίδευση», χφ. 
επεξεργασία με βάση το προηγούμενο κείμενο [1966;], 15 σ. [280.10] 

Β. Η Γενιά μας , δεκαπενθήμερη εφημερίδα,  όργανο της Δ. Ν.  Λα-
μπράκη 

1. Οικονομικά — Διάφορα 
— Ανακοίνωση-χαιρετισμός [για την έκδοση της εφημ. Η  Γενιά  μας, 7 ή 

8/1965], δακτ., κολοβό [286.1] 
— «Βεβαίωσις» [Α' Οικονομική Εφορία Αθηνών. Έναρξη άσκησης επιτη-

δεύματος του Μπ. Θεοδωρίδη για την έκδοση εβδομαδιαίας εφημερί-
δας. Αίτηση 10.7.1965],27.9.1965 [286.2] 

— «Εξουσιοδότηση» [ασυμπλήρωτη φόρμα για την εγγραφή συνδρομη-
τών], 10.7.1965, δακτ. [286.3] 

— Επιστολή του Μ. Θεοδωράκη [ανακοινώνει την έκδοση της εφημερί-
δας], 27.10.1965, δακτ. [286.4] 

— Βιβλίο εσόδων εξόδων της εφημερίδας με χφ. ένδειξη «Συνδρομητές», 
17.9.1965-17.11.1965 [τετράδιο με εγγραφές στις 9 πρώτες σελίδες] 

[286.5] 
— Σταχωμένες αποδείξεις [έξοδα ταμείου της εφημερίδας], 1965,81 τμχ. 

[286.6] 
— «Γενιά  (στην επαρχία)» [πίνακας σύγκρισης της κίνησης των φύλλων 1 -

2 και 3-4-5,12/1965], δακτ., 2 σ. [286.7] 
— «Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος»: δελτίο απογραφής εντύπου, 

10.11.1966 [286.8] 
— Δαπάνες μισθοδοσίας και άλλα έξοδα,9/1966-1/1967, δακτ. [286.9] 
— «Πρακτορείον Αθηναϊκού Τύπου. Διπλότυπα παραδόσεως επιστροφών 

επαρχιών»,8/1965,6/1966- 2/1967,6τμχ. [286.10] 
— Κατάστιχο κυκλοφορίας [εκτυπωθέντα και πωληθέντα φύλλα, διακίνη-

ση διά συνδρομητών, επιστροφές], 1/1966-4/1967 [εγγραφές στις 2 
πρώτες σελίδες] [286.11 ] 

— Κάρτα συνδρομής [1965], συμπληρωμένη φόρμα [286.20] 
— «Ταμείον Ασφαλίσεως Εργατών Τύπου Αθηνών»: καταστάσεις εισφο-

ρών,20.1.1967-7.4.1967,2 σ. [286.12] 
— Αποδείξεις ταμείου εσόδων-εξόδων και χφ. σημειώματα, 3-4/1967, 

14 τμχ. [286.13] 



2. Αλληλογραφία 
— Επιστολή της Ανθούλας Σιδηροπούλου προς τον Μ. Θεοδωράκη. Στην 

επιστολή επισυνάπτονται δύο ποιήματα προς δημοσίευση στη Γενιά 
μας, 20.8.1965, χφ., 3 σ. [286.18] 

— Επιστολή του Α[πόστολου;] Π[απανδρέου ;] με παρατηρήσεις για τα 
πρώτα φύλλα της εφημερίδας [8/1965], χφ. 2 σ. [286.16] 

— Επιστολή της Αικατερίνης Παπαθανασίου προς τη διεύθυνση της εφη-
μερίδας, χ.χ.,  χφ. [286.17] 

— «Στοχασμοί» [ευθυμογράφημα προς δημοσίευση στη Γενιά  μας. Υπο-
γραφή: Το τριζόνι, 1966], δακτ.,2 σ. [286.14] 

— Φάκελος από το Αμβούργο και σχέδιο άρθρου προς δημοσίευση στη 
Γενιά  μας [  1966], χφ., 5 σ. [286.15] 

— Επιστολή του Σίμου Φωκά προς την εφημερίδα με θέμα την αλλαγή δι-
εύθυνσης του [1966 ή 1967], χφ. 286.19] 

— Δημοσίευση αγγελίας της εφημερίδας Η  Γενιά  μας στην ουγγρική νεα-
νική εφημερίδα A Vilàghir  Es-En  για αλληλογραφία [2/1966], απόκομμα 
εφημερίδας [286.21] 

— Επιστολές ανταπόκρισης στην αγγελία [1965-1967], 768 τμχ. [286.22] 

Γ.  Γραφείο  Τύπου  της  ΔΝΛ 

1 .Δελτία  τύπου  1964 [278.1] 

— Δελτίο τύπου  30.9.1964 [Διεθνές Σεμινάριο Νεολαίας στη Λευκωσία. 
Επισυνάπτεται ο χαιρετισμός του αντιπροσώπου και προέδρου της 
ΔΝΛ Μ. Θεοδωράκη στις 28.9], δακτ., 3 σ. [278.1α] 

— Δελτίο τύπου, Αθήνα 15.10.1964 [συσκέψεις στελεχών τοπικών οργανώ-
σεων στην Πάτρα, το Αγρίνιο και τα Γιάννενα], δακτ., 3 σ. [278.1 β] 

— Δελτίο τύπου με την προκήρυξη του Κεντρικού Συμβουλίου της ΔΝΛ 
[αναγγελία του Α' Ιδρυτικού Συνεδρίου για τις 20.2.1965], 9.11.1964, 
πολυγρ., 3 σ. [278.1γ] 

— Δελτίο τύπου με το μήνυμα συμπαράστασης που απέστειλε το Κεντρι-
κό Συμβούλιο προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπί-
σκοπο Μακάριο ενόψει της επικείμενης συζήτησης στον OHE για το Κυ-
πριακό, 6.11.1964. Υπογράφει ο Μ. Θεοδωράκης, 9.11.1964, πολυ-
γραφ., 2 σ. [278.1δ] 

— Δελτίο τύπου, 11 Νοεμβρίου 1964 [θέματα: α) συγκρότηση του Εθνικού 
Συμβουλίου, β) συγκέντρωση της ΔΝΛ Θεσσαλονίκης στον κινηματο-
γράφο «Παλλάς» στις 15.11.1964, γ) περιοδεία κλιμακίου του Κεντρι-
κού Συμβουλίου στη Δυτική Στερεά-Ήπειρο (17-23.11), δ) πρώτη συ-
νεδριακή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη], πο-



πολυγραφ.,2 σ. [278.1ε] 
— Δελτίο τύπου 12.11.1964 [θέματα: α) χαιρετισμός της Επιτροπής οργα-

νώσεων Νεολαίας της ΕΣΣΔ στη Νεολαία Λαμπράκη, β) διαμαρτυρία 
της ΔΝΛ Αγρινίου για τη συμπεριφορά του διοικητή της χωροφυλακής 
στο Αγρίνιο], δακτ., κολοβό [278.Ιστ] 

— Δελτίο τύπου με την «ομιλία του βουλευτή Μίκη Θεοδωράκη, προέδρου 
της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη κατά τη συνεδρίαση της 8 Δε-
κεμβρίου 1964 εις την Βουλήν των Ελλήνων» με θέμα τον ελληνικό 
αθλητισμό [12/1964], πολυγραφ.,6 σ. [278.1ζ] 

— Δελτίο τύπου 11.12.1964 [με θέμα την επίσκεψη αντιπροσωπείας της 
ΔΝΛ Ιωαννίνων στη δασική υπηρεσία], δακτ. [278.1η] 

— Δελτίο τύπου 15.12.1964 [«ανακοίνωσις» για τη σύσκεψη μελών και 
στελεχών στα εγκαίνια της λέσχης της ΔΝΛ στην Καλαμάτα], δακτ. 

[278.10] 
— Δελτίο τύπου 18.12.1964 [θέματα: α) επίσκεψη των Μ. Θεοδωράκη και 

Τ. Μπενά στον υφυπουργό Γεωργίας και πρόταση τους για την προ-
σφορά εθελοντικής εργασίας των μελών της οργάνωσης στο πρόγραμμα 
αναδάσωσης, β) επίσκεψη αντιπροσωπείας της ΔΝΛ Πειραιά στους δη-
μάρχους Πειραιά και Κερατσινίου και πρόταση τους για την προσφορά 
εθελοντικής εργασίας στο πρόγραμμα «Έτος Πρασίνου» του Δήμου 
Πειραιά], δακτ. [278.1ι] 

— Δελτίο τύπου 21.12.1964 [θέματα: α) προσυνεδριακή δουλειά των ορ-
γανώσεων της ΔΝΛ Μεσσηνίας, β) συγκρότηση εργατικού γραφείου και 
εγκαίνια νέων λεσχών από τη ΔΝΛ Κέρκυρας], δακτ., 2 σ. [278.1ια] 

— Δελτίο τύπου 22.12.1964 [«για τη σύσκεψη των Λαμπράκηδων Σπάρ-
της, Γυθείου και Μάνης»], δακτ. [278.1ιβ] 

— Δελτίο τύπου [διαμαρτυρία για το διοικητή του Τμήματος Χωροφυλα-
κής Αγ. Βαρβάρας-Αιγάλεω, ο οποίος αφαίρεσε την επιγραφή της τοπι-
κής λέσχης], δακτ. [278.1ιγ] 

2 . Δελτία  τύπου  1965 [278.2] 

— Δελτίο τύπου 11.1.1964[5] [πορεία της προσυνεδριακής δουλειάς στις 
τοπικές οργανώσεις της Θεσσαλίας], δακτ. [278.2α] 

— Δελτίο τύπου 11.1.1964[5] [πορεία της προσυνεδριακής δουλειάς στις 
οργανώσεις Αιτωλοακαρνανίας, Καρδίτσας, Ημαθίας, Λάρισας, Μυτι-
λήνης και Θεσσαλονίκης], δακτ., 2 σ. [278.2β] 

— Δελτίο τύπου 11.1,1964[5] [εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποί-
ησαν οι τοπικές οργανώσεις Αιτωλοακαρνανίας, Πειραιά και Πάτρας], 
δακτ.,2 σ. [278.2γ] 

— Δελτίο τύπου [2-3/1965] [θέματα: α) διακήρυξη της ΔΝΛ Λακωνίας για 



το Α' Συνέδριο της ΔΝΛ, β) ΔΝΛ Βοιωτίας (άμιλλα μεταξύ των τοπικών 
οργανώσεων Λιβαδειάς και Θήβας)], χφ., 3 σ. [278.2δ] 

— Δελτίο τύπου «Για τον Τύπο της Κυριακής 21 Μαρτίου 1965» [θέματα: 
α) ξένες αντιπροσωπείες στο Α' Συνέδριο της ΔΝΛ», β) «Η Παναθηναϊ-
κή Συνδιάσκεψη του Α' Συνεδρίου της ΔΝΛ», γ) «Σεμινάριο κοριτσιών» 
της ΔΝΛ Αθήνας], πολυγρ.,2 σ. [278.2ε] 

— Δελτίο τύπου «Για τον Τύπο της 23 Μαρτίου 1965» [θέματα: α) «Χαι-
ρετιστήρια Μηνύματα Ξένων Οργανώσεων προς το Α' Συνέδριο της 
ΔΝΛ», β) «Συνεχίζεται η Παναθηναϊκή Συνδιάσκεψη», γ) «Η Νομαρχια-
κή Συνδιάσκεψη της ΔΝΛ Τρικάλων» δ) «Ο λογοτέχνης Κ. Κοτζιάς χαι-
ρετίζει το Συνέδριο της Δ. Ν. Λαμπράκη », πολυγρ., 2 σ. [278.2στ] 

— Δελτίο τύπου [4-5/1965] [σχετικά με την περιοδεία του κλιμακίου του 
Κεντρικού Συμβουλίου στη Θεσσαλία], δακτ., 2 σ. [278.2ζ] 

— Δελτίο τύπου 8.4.1965 [θέματα: α) διακήρυξη του Κεντρικού Συμβουλί-
ου της ΔΝΛ για το Κυπριακό: «Μπροστά στον άμεσο κίνδυνο για την 
ελευθερία της Κύπρου», β) σημείωμα σχετικά με την υλική βοήθεια των 
οργανώσεων της ΔΝΛ και την επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΚΣ στους 
σεισμόπληκτους της Πελοποννήσου], δακτ., 2 σ. [278.2η] 

— Δελτίο τύπου 3.5.1965 [απαγόρευση επίσκεψης του κλιμακίου του Κε-
ντρικού Συμβουλίου στους σεισμόπληκτους της Μεγαλόπολης, από την 
υποδιοίκηση χωροφυλακής Τρίπολης και τη νομαρχία Αρκαδίας], δακτ., 
2 σ. [278.26] 

— Δελτίο τύπου, Αθήνα 24 Ιουλίου 1965 [απόφαση του Κεντρικού Συμ-
βουλίου της ΔΝΛ για την οργάνωση εκδηλώσεων προς τιμήν του δολο-
φονηθέντος Σωτήρη Πέτρουλα], δακτ. [278.2ι] 

— Δελτίο τύπου 27.7.1965 [ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου για την 
επίθεση και τη σύλληψη συγκεντρωθέντων εργατών στην Καβάλα, μεταξύ 
των συλληφθέντων και ο Τ. Γεωργίου, μέλος του ΚΣ], δακτ. [278.2ια] 

— Δελτίο τύπου 28.7.1965 [επιστολές συμπαράστασης από την ΠΟΔΝ και 
τις νεολαιίστικες οργανώσεις άλλων χωρών], δακτ., 2 σ. [278.2ιβ] 

— Δελτίο τύπου 28.7.1965 [περίληψη ομιλίας του προέδρου της ΔΝΛ, Μ. 
Θεοδωράκη, στα εγκαίνια της λέσχης της Ανθούπολης], δακτ., 2 σ. 

[278.2ιγ] 
— Δελτίο τύπου 18.8.1965 [απάντηση του Κεντρικού Συμβουλίου σε σχό-

λιο της εφημ. Ακρόπολις  που υποστηρίζει πως η κυκλοφορία της πέφτει 
επειδή «κάθε περίπτερο παρακολουθείται από έναν Λαμπράκη ο οποί-
ος ασκεί ψυχολογικήν βίαν ή και τρομοκρατεί τον περιπτερούχον και 
τους αγοραστάς εφημερίδων»], δακτ. [278.2ιδ] 

— Δελτίο τύπου 28.8.1965 [«Αρουραίοι και Νεολαία», σχύλιο του Γραφεί-
ου Τύπου της ΔΝΛ σε σχετικό δημοσίευμα της εφημ. Καθημερινή,  κεί-



κείμενο Στ. Στεφάνου], δακτ., 2 σ. [278.2ιε] 
Δελτίο τύπου 30.8.1965 [σχετικά με το δημοσίευμα της εφημ. Καθημε-
ρινή για τους αρουραίους (26.8) και την απάντηση της ΔΝΛ στην εφημ. 
Η  Αυγή], δακτ.  [278.2ιστ] 
«Σχόλιο του Γραφείου Τύπου της ΔΝΛ» 31.8.1965 [σχετικά με δημοσί-
ευμα δεξιάς εφημερίδας που αναφέρει πως τέθηκε θέμα στο βασιλιά 
για τη διάλυση της ΔΝΛ], δακτ. [278.2ιζ] 
Δελτίο τύπου, Αθήνα 6 Σεπτεμβρίου 1965 [δηλώσεις του προέδρου της 
ΔΝΛ σχετικά «με πληροφορίες των εφημερίδων της δεξιάς για διάλυση 
της οργάνωσης»], δακτ., 4 σ. [278.2ιη] 
Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου, Αθήνα 7.9.1965 [σύγκληση της Β' 
Συνόδου του ΚΣ στις 11-12.9.1965], δακτ. [278.2ιθ] 
Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου, Αθήνα 11.9.1965 [εργασίες της Β' 
Συνόδου του ΚΣ], δακτ. [278,2κ] 
Ανακοίνωση [για την επίσκεψη αντιπροσωπείας της ΔΝΛ στην ελληνική 
εθνική ομάδα που εκπροσωπεί τη χώρα στους Βαλκανικούς Αγώνες], 
11.9.1965, δακτ. [278.2κα] 
Δελτίο τύπου 13.9.1965, «Η Β' Σύνοδος του ΚΣ της ΔΝΛ» [κείμενο για 
τις εργασίες της Συνόδου], δακτ., 6 σ. [278.2κβ] 
Δελτίο τύπου 15.9.1965 [συγχαρητήρια της ΔΝΛ στους νικητές των ΚΔ' 
Βαλκανικών Αγώνων], δακτ. [278.2κγ] 
Δελτίο τύπου 20.9.1965 [θέματα: α) συγκέντρωση που οργανώνει το Εθνι-
κό Συμβούλιο της ΔΝΛ στο θέατρο «Γκλόρια», β) συγκεντρώσεις που ορ-
γανώθηκαν στις πόλεις Κέρκυρα, Βόλο και Τρίκαλα], δακτ. [278.2κδ] 
Δελτίο τύπου 24.9.1965 [μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση του Μ. 
Θεοδωράκη εναντίον «11 εφημερίδων της δεξιάς»], δακτ., 2 σ. [278.2κε] 
Δελτίο τύπου 27.9.1965 [διαμαρτυρία του ΚΣ για την επίθεση «των τρο-
μοκρατών της δεξιάς» στο θέατρο «Βέμπο»], δακτ. [278.2κστ] 
Δελτίο τύπου 27.9.1965 [ανταπόκριση από Κιλκίς, διάβημα διαμαρτυ-
ρίας των μελών του Προεδρείου της ΔΝΛ Χρ. Μίσσιου, Γ. Μπανιά, Γ. 
Χριστοφιλόπουλου, του γραμματέα περιοχής Θ. Καζέλη και του γραμ-
ματέα της NE Δ. Ιωαννίδη προς το νομάρχη και το διοικητή Χωροφυλα-
κής Κιλκίς σχετικά με την απαγόρευση της μετάβασης μελών της οργά-
νωσης στο Μυλοχώρι], δακτ., 2 σ. [278.2κζ] 
Δελτίο τύπου 1.10.1965 [αναγγελία συγκεντρώσεων στις πόλεις Κιλκίς, 
Καβάλα και Λάρισα με ομιλητές μέλη του Προεδρείου της ΔΝΛ], δακτ. 

[278.2κη] 
Δελτίο τύπου 22.10.1965 [δίκη συλληφθέντων μελών της ΔΝΛ με την κα-
τηγορία ότι τραγουδούσαν τραγούδια του Μ. Θεοδωράκη μετά τη συ-
γκέντρωση της ΕΔΑ στους Αμπελόκηπους], δακτ. [278.2κθ] 



— Δελτίο τύπου 23.10.1965 [επίσκεψη του προέδρου της ΔΝΛ, Μ. Θεοδωρά-
κη , στο Παρίσι και συνάντηση του με τον Ζαν Πωλ Σαρτρ], δακτ. [278.2λ] 

— Δελτίο τύπου 25.10.1965 [χαιρετιστήριο μήνυμα του Κεντρικού Συμ-
βουλίου της ΕΔΟΝ προς τη ΔΝΛ], δακτ. [278.2λα] 

— Δελτίο τύπου 2.11.1965 [εκδηλώσεις συμπαράστασης που δέχεται η 
ΔΝΛ «από παράγοντες, οργανώσεις και απ' τους δημοκρατικούς πολί-
τες»], δακτ., 2 σ. [278.2λβ] 

— Δελτίο τύπου 13.11.1965 [θέματα: α) «Ανακοίνωση της ΔΝΛ για την εκ-
παιδευτική μεταρρύθμιση», β) «Δηλώσεις του προέδρου του Εθνικού 
Συμβουλίου της, ποιητή Κώστα Βάρναλη, επί του θέματος», δακτ., ελ-
λιπής [λείπουν οι δηλώσεις Βάρναλη], 2 σ. [278.2λγ] 

— Δελτίο τύπου-ανακοίνωση 23 Δεκεμβρίου 1965 [σχετικά με συκοφαντι-
κό δημοσίευμα «για το σκοπό-στρατιώτη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας 
που αποπειράθηκαν να δωροδοκήσουν οι άγνωστοι Λαμπράκηδες»], 
δακτ. [278.2λδ] 

— Δελτίο τύπου [σχετικά με συναντήσεις εθνικών συμβούλων με τοπικές 
οργανώσεις 1965], δακτ. [278.2λε] 

3. Δελτία  τύπου  1966  [278.3] 

— Δελτίο τύπου, [χαιρετιστήριο μήνυμα του Κεντρικού Συμβουλίου για το 
1966],[1/1966], δακτ.,2 σ. [278.3α] 

— Δελτίο τύπου 1.2.1966 [ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου για την 
επέμβαση της αστυνομίας σε συγκέντρωση φοιτητών στα Προπύλαια 
του Πανεπιστημίου Αθηνών], δακτ. [278.3β] 

— Δελτίο τύπου 7.2.1966 [ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου για την 
επίσκεψη αντιπροσωπείας του Προεδρείου του ΚΣ στη λέσχη Κερατσι-
νίου που καταστράφηκε από αγνώστους], δακτ. [278,3γ] 

— Δελτίο τύπου 24.2.1966 [ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου σχετι-
κά με «πλαστογραφημένη» πρόσκληση που φέρει την υπογραφή της 
ΔΝΛ και καλεί την ελληνική νεολαία «να πάρει τ' άρματα για τη Δημο-
κρατία»], δακτ. [278.3δ] 

— Δελτίο τύπου 28.2.1966 [ανακοίνωση-καταγγελία του Κεντρικού Συμ-
βουλίου για την εκτόπιση των Ανδρέα Λεντάκη και Τάκη Γεωργίου], 
δακτ., 2 σ. [278.3ε] 

— Δελτίο τύπου 4.3.1966 [ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου σχετικά 
με την καταγγελία του βουλευτή της ΕΔΑ, I. Παπαδημητρίου, για τη το-
ποθέτηση χειροβομβίδων «από προβοκάτορες στο οίκημα της ΔΝΛ 
Κοκκινιάς»], δακτ., 2 σ. 278.3στ] 

— Δελτίο τύπου 1[2 ;] .3.1966 [ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου για 



τη σύλληψη του αντιπροέδρου της ΕΦΕΕ, Γ. Μαυρογορδάτου], δακτ. 
[278.3ζ] 

Δελτίο τύπου 16.3.1966 [ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου για τις ερ-
γασίες και τις αποφάσεις της Γ' Συνόδου του ΚΣ της ΔΝΛ], δακτ. [278.3η] 
Δελτίο τύπου 18.3.1966 [ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου με συ-
νημμένα τα χαιρετιστήρια μηνύματα που απηύθυνε η Γ' Σύνοδος του 
ΚΣ προς τους εξόριστους Ανδρ. Λεντάκη και Τ. Γεωργίου, τους συλλη-
φθέντες φοιτητές και προς το στρατηγό Γερ. Αυγερόπουλο], δακτ., 4 σ. 

[278.36] 
Δελτίο τύπου 13.4.1966 [ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου για το 
Κυπριακό], δακτ. [278.3ι] 
Δελτίο τύπου 2.5.1966 [ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου για τη 
συνάντηση αντιπροσωπειών της ΠΟΔΝ και της ΔΝΛ (Τ. Τρίκκας, Θ. Πά-
γκαλος) στο Παρίσι], δακτ., 2 σ. [278.3ια] 
Δελτίο τύπου 4.5.1966 [ανακοίνωση του ΚΣ για την καθιέρωση βραβεί-
ων σε αριστούχους απόφοιτους λυκείων και πτυχιούχους  ανώτατων 
σχολών], δακτ. [278.3ιβ] 
Δελτίο τύπου 20.5.1966 [προκήρυξη του Κεντρικού Συμβουλίου για τη 
Δ' Μαραθώνια Πορεία], δακτ. [278.3ιγ] 
Δελτίο τύπου 6.6.1966 [ανακοίνωση για τη δημοσίευση δήλωσης της 
επιτροπής βραβεύσεως των αριστούχων αποφοίτων λυκείου και πτυχι-
ούχων ανώτατων σχολών], δακτ., 2 σ. [278.3ιδ] 
Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου 2.7.1966 [καταγγελία για τη δολοφο-
νία αμάχων στο Βιετνάμ], δακτ., 2 σ. [278.3ιε] 
Δελτίο τύπου 11.7.1966 [ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου για 
την επίθεση κατά των σιτοπαραγωγών της Μακεδονίας και για το νο-
μοσχέδιο διάλυσης της ΔΝΛ] [278.3ιστ] 
Δελτίο τύπου 15.7.1966 [θέματα: α) αναγγελία κοινής συνόδου του 
Εθνικού και του Κεντρικού Συμβουλίου της ΔΝΛ στο θέατρο «Διονύ-
σια», β) επίσκεψη αντιπροσωπείας της Σουηδικής Δημοκρατικής Νεο-
λαίας στα γραφεία της ΔΝΛ, γ) προσφορά εθελοντικής εργασίας στο Δή-
μο Νίκαιας από την τοπική οργάνωση της ΔΝΛ, δ) πολιτικό μνημόσυνο 
του Σ. Πέτρουλα στην Πετρούπολη (13.7), ε) κυκλοφορία προκήρυξης 
της ΔΝΛ Καβάλας και υπομνήματος διαμαρτυρίας υπογεγραμμένο από 
τοπικούς παράγοντες σχετικά με το νομοσχέδιο για τη διάλυση της 
ΔΝΛ, ς) καταγγελία για την κακοποίηση του γραμματέα της ΔΝΛ Νά-
ουσας Κωνσταντίνου Μήτα από τον τοπικό διοικητή χωροφυλακής], 
δακτ., 3 (+ 1 συνημμένη) σ. [278.3ιζ] 
Δελτίο τύπου 20.7.1966 [ανακοίνωση για τη συμπλήρωση ενός χρόνου 
από τη δολοφονία του Σωτήρη Πέτρουλα], δακτ. [278.3ιη] 



— Δελτίο τύπου 22.7.1966 [θέματα: α) καταγγελία του Κεντρικού Συμ-
βουλίου για τη σύλληψη μελών και στελεχών της ΔΝΛ, β) κοινοποίηση 
της μήνυσης που κατέθεσε ο Μιχ. Γκοτζαμάνης κατά του Εμ. Αρχοντά-
κη, αστυνομικού διευθυντή Αθηνών κ.ά. για τη σύλληψη και κακοποίη-
ση του], δακτ. ,3 σ. [278.3ιθ] 

— Δελτίο τύπου 29 Ιουλίου 1966 [θέματα : α) κοινοποίηση διαμαρτυριών 
τοπικών παραγόντων και οργανώσεων σχετικά με το νομοσχέδιο για τη 
διάλυση της ΔΝΛ, β) πολιτικό μνημόσυνο του Σ. Πέτρουλα από τη ΔΝΛ 
Μπραχαμίου (27.7)], δακτ. [278.3κ] 

— Δελτίο τύπου 30 Ιουλίου 1966 [διαμαρτυρίες Ελλήνων του Αμβούργου 
και κοινοτικών συμβούλων Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης σχετικά με 
το νομοσχέδιο για τη διάλυση της ΔΝΛ], δακτ. [278.3κα] 

— Γραφείο τύπου, «Κατατοπιστικό σημείωμα για το θέμα της διάλυσης» 
[7/1966], πολυγρ. [278.3κβ] 

— Δελτίο τύπου 1.9.1966 [κοινοποίηση ψηφίσματος Ελλήνων μεταναστών 
Ανύβερου με θέματα τη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών και την αντίθε-
ση τους στην προσπάθεια διάλυσης των δημοκρατικών οργανώσεων 
(19.8)], δακτ. [278.3κγ] 

— Δελτίο τύπου 2.9.1966 [υπόμνημα συνδικαλιστών Πάτρας που εκφρά-
ζουν την αντίθεση τους στο νομοσχέδιο για τη διάλυση της ΔΝΛ], δακτ. 

[278.3κδ] 
— Ανακοίνωση 13.9.1966 [καταγγελία του Κεντρικού Συμβουλίου για την 

επίθεση αστυνομικών κατά μέλους της ΔΝΛ Καλλιθέας], δακτ. 278.3κε] 
— Δελτίο τύπου [9/1966] [θέματα: α) «Το σχέδιον Νομοθετικού διατάγμα-

τος 'περί συμπληρώσεως των περί ενώσεων προσώπων κειμένων διατά-
ξεων'», β) «Η απύφασις του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών περί του 
Νομοσχεδίου», γ) «Η διάλεξις του κ. Φαίδωνος Βεγλερή περί του εν λό-
γω νομοσχεδίου»], πολυγραφ.,9 σ. [278.3κστ] 

— Δελτίο τύπου [9/1966] [περίληψη της ομιλίας του προέδρου της ΔΝΛ, 
Μίκη Θεοδωράκη, στη Δ' Σύνοδο του Κεντρικού Συμβουλίου], πολυ-
γραφ., 5 σ. [278.3κζ] 

— Δελτίο τύπου 30.11.1966 [κοινοποίηση διαμαρτυρίας τοπικών παραγό-
ντων των Ιωαννίνων σχετικά με το νομοσχέδιο για τη διάλυση της ΔΝΛ], 
δακτ. [278.3κη] 

— Δελτίο τύπου 6.12.1966 [θέματα: α) κοινοποίηση διαμαρτυριών «φοιτη-
τών, επιτροπών δημοκρατικών οργανώσεων και εργαζόμενων νέων» σχε-
τικά με το νομοσχέδιο για τη διάλυση της ΔΝΛ, β) εκπολιτιστικές εκδηλώ-
σεις συνοικιακών οργανώσεων της Αθήνας], δακτ., 2 σ. [278.3κθ] 

— Δελτίο τύπου 7.12.1966 [θέματα: α) κοινοποίηση διαμαρτυριών αντιπρο-
σώπων του πολιτικού κόσμου και των φοιτητών σχετικά με το νομοσχέδιο 



διο για τη διάλυση της ΔΝΛ, β) αίτηση αναιρέσεως του Ιωάννη Μπεχλιβα-
νίδη στον Άρειο Πάγο κατά αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικεί-
ου Αθηνών, γ) εκδρομή της ΔΝΛ Πετρούπολης], δακτ., 3 σ. [278.3λ] 
Δελτίο τύπου 9.12.1966 [θέματα: α) κοινοποίηση αποφάσεων και δια-
μαρτυριών εκπροσώπων του πολιτικού, φοιτητικού και συνδικαλιστι-
κού χώρου σχετικά με το νομοσχέδιο για τη διάλυση της ΔΝΛ, β) συγκέ-
ντρωση διαμαρτυρίας της ΔΝΛ Πετρούπολης], δακτ., 3 σ. [278.3λα] 
Δελτίο τύπου 10.12.1966 [θέματα: α) επίσκεψη του γενικού γραμματέα 
της ΠΟΔΝ, Φρ. Ντε Γκάλ, στην Ελλάδα για την υποστήριξη της ΔΝΛ, β) 
επιστολή συμπαράστασης και τιμητικής προσχώρησης στη ΔΝΛ, νέων 
τραγουδιστών και συνθετών, γ) εξαγγελία του Β' Συνεδρίου της ΔΝΛ 
για τον Απρίλιο, δ) κοινοποίηση επιστολής του Αντ. Σαμαράκη και δή-
λωσης του Νικ. Βρεττάκου για τη ΔΝΛ, ε) κοινοποίηση διαμαρτυριών 
τοπικών παραγόντων του Πειραιά σχετικά με το νομοσχέδιο για τη 
διάλυση της ΔΝΛ], δακτ., 3 σ. [278.3λβ] 
Δελτίο τύπου 12.12.1966 [ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου για 
τη «σύσκεψη κοινωνικών παραγόντων της Αθήνας, βουλευτών, επιστη-
μόνων , λογοτεχνών, πνευματικών ανθρώπων, συνδικαλιστών, εκπροσώ-
πων διαφόρων οργανώσεων της νεολαίας» με θέμα «την αναζήτηση ορ-
θού δρόμου για την αντιμετώπιση του κινδύνου που απειλεί τις οργα-
νώσεις της νεολαίας»], δακτ. [278.3λγ] 
Δελτίο τύπου 12.12.1966 [κοινοποίηση διαμαρτυριών, επιστολών συ-
μπαράστασης και τιμητικών προσχωρήσεων στη ΔΝΛ από Έλληνες 
καλλιτέχνες,  εκπροσώπους φοιτητών, δημοτικούς παράγοντες και 
αντιπροσώπους ξένων νεολαιών], δακτ., 3 σ. [278.3λδ] 
Δελτίο τύπου 13.12.1966 [θέματα: α) περίληψη της συνέντευξης του 
προέδρου της ΔΝΛ, Μ. Θεοδωράκη, προς τους ξένους δημοσιογράφους, 
β) απόσπασμα ομιλίας του γενικού γραμματέα της ΠΟΔΝ, Φρ. Ντε 
Γκάλ, για την απειλούμενη διάλυση της ΔΝΛ, γ) κοινοποίηση δηλώσεων 
εκπροσώπων του καλλιτεχνικού  κόσμου και του διεθνούς κινήματος νε-
ολαίας], δακτ., 3 σ. Επισυνάπτεται έντυπη ξενόγλωσση πρόσκληση για 
τη συνέντευξη τύπου, 2 σ. [278.3λε] 
Δελτίο τύπου 15.12.1966 [κοινοποίηση επιστολών συμπαράστασης και δια-
μαρτυριών εκπροσώπων του καλλιτεχνικού  κόσμου και του διεθνούς κινή-
ματος νεολαίας καθώς και αποφάσεων δημοτικών συμβουλίων που αντιτί-
θενται στο νομοσχέδιο για τη διάλυση της ΔΝΛ], δακτ., 3 σ. [278,3λστ] 
Δελτίο τύπου 20.12.1966 [θέματα: α) διεθνής συμπαράσταση προς τη 
ΔΝΛ σχετικά με το νομοσχέδιο που προβλέπει τη διάλυση της, β) συ-
μπαράσταση Ελλήνων ηθοποιών και νέων πολιτικών κρατουμένων προς 
τη ΔΝΛ, γ) άσκηση βίας σε μέλη της ΔΝΛ από επιμέρους τοπικά αστυνομικά 



μικά τμήματα], δακτ., 2 σ. [278.3λζ] 
— Δελτίο τύπου 31.12.1966 [ανακοίνωση για τον πρωτοχρονιάτικο χορό 

που οργανώνει η ΔΝΛ Αθήνας στις 5.1.1967 στο κέντρο «Άλσος» Πα-
γκρατίου], δακτ. [278.3λη] 

— Δελτίο τύπου 31.12.1966 [ανακοίνωση για την εξόρμηση του Τμήματος 
Κοριτσιών της ΔΝΛ σχετικά «με το δώρο του παιδιού»], δακτ. [278.3λθ] 

— «Βασιλιάς και Λαμπράκηδες» [ανακοίνωση για το νομοσχέδιο διάλυ-
σης της ΔΝΛ, 1966] [278.3μ] 

4 . Δελτία  τύπου  1967  [278.4] 

— Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου 10.1.1967 [συναυλία που οργανώνει η 
ΔΝΛ Αθήνας στο θέατρο «Διονύσια» στο πλαίσιο της εξόρμησης για «το 
δώρο του παιδιού» (15.1)], δακτ. [278.4α] 

— Δελτίο τύπου 3.2.1967 [αναγγελία της πολιτικής ομιλίας του Ηλ. Ηλιού 
στη συνεστίαση της ΔΝΛ στο ξενοδοχείο «Ερέτρια» με θέμα «Ο ρόλος 
της νεολαίας στην εθνική και δημοκρατική αναγέννηση της Ελλάδος» 
(3.2)] [278.4β] 

— Ακέφαλο δελτίο τύπου για τις εργασίες και τις αποφάσεις της Ε' Συνό-
δου του ΚΣ της ΔΝΛ [25.2.1967], δακτ., 2 σ. [278.4γ] 

— Δελτίο τύπου «Ο λόγος του κ. Μ. Θεοδωράκη στα Χανιά», 6.4.1967, 
πολυγρ., 5 σ. [278.4Ô] 

Δ. Οικονομική Επιτροπή 1964-1967 
— «Έκθεση της Ο[ικονομικής] Ε[πιτρο7τής] της ΔΝΛ, προς το ΚΣ της Δημ. 

Νεολαίας Λαμπράκη» [επισυνάπτεται χφ. πίνακας εσόδων-εξόδων], 
Αθήνα 16.11.1964, χφ., 3 σ. [278.22] 

— «Εξουσιοδότησις» του Μ. Θεοδωράκη στον Δημ. Παληό [για την παρα-
λαβή μαγνητοφώνου από το τμήμα εσωτερικών μεταφορών της Ολυ-
μπιακής] , 27.7.1965, δακτ. [278.30] 

— Δήλωση του Μ. Θεοδωράκη προς τους κ. Κρίτα και Χατζηχρήστο για 
την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο θέατρο «Παρκ» 
στο πολιτικό μνημόσυνο του Σ. Πέτρουλα,31.7.1965, δακτ. [278.31] 

— Αίτηση του Μ. Θεοδωράκη προς τον ΟΤΕ [για τη χορήγηση νέας συ-
σκευής τηλεφώνου], 17.8.1965, δακτ. [278.32] 

— «Αίτησις» του Μ. Θεοδωράκη προς τον ΟΤΕ [για τηλεφωνική εγκατά-
σταση τύπου ντούμπλεξ],2.8.1965, δακτ. [278.33] 

— Τεκμήρια για την άδεια τοποθετήσεως φωτεινής επιγραφής στα κεντρι-
κά γραφεία της ΔΝΛ [άδεια, περιγραφή και σχεδιάγραμμα της επιγρα-
φής, απόδειξη πληρωμής], 8 ή 9/1965 [278.27] 



— «Εξουσιοδότησις» του Μ. Θεοδωράκη στην Ειρήνη Λώλα [για την εί-
σπραξη χρημάτων από το γραφείο εκμεταλεύσεως της ταινίας «Οι νέοι 
θέλουν να ζήσουν»],4.9.1965, δακτ. [278.34] 

— Εξουσιοδότηση «προς το Κεντρικόν Ταχυδρομείον Αθηνών» [των Μ. 
Θεοδωράκη και Τ. Μπενά στον Δημ. Παληό για την παραλαβή επιτα-
γής], 7.9.1965, δακτ. [278.35] 

— «Εξουσιοδότησις» του Μ. Θεοδωράκη στον Θ. Κοκλάνη για τη διαχείριση 
του περιοδικού Τετράδια  της  Δημοκρατίας,  δακτ. ,8.10.1965 278.36] 

— «Οικονομική Σύσκεψη - 18.10.1965, Θέμα: η τρίμηνη οικονομική εξόρ-
μηση», χφ. σημειώσεις του Μπ. Θεοδωρίδη,2 σ. [278.23] 

— «Εξουσιοδότησις προς το τελωνείον Αερολιμένος Ελληνικού» [των Μ. 
Θεοδωράκη και Τ. Μπενά στον Δημ. Παληό για την παραλαβή δέματος 
από τη Βουδαπέστη], 18.11.1965, δακτ. [278.37] 

— «Για τον έλεγχο και την πορεία της τρίμηνης οικονομικής εξόρμησης» 
[έκθεση], 10.12.1965, δακτ., 2 σ. [278.24] 

— Διάφορες αποδείξεις κίνησης και σημειώματα εξόδων, 1965 [278.38] 
— Διάφορες αποδείξεις πληρωμών και δαπανών, 1966 [278.39] 
— Συνοπτικός οικονομικός απολογισμός για το έτος 1966 [πίνακας εσό-

δων-εξόδων], χφ. [278.25] 
— «Απογραφή περιουσιακών στοιχείων Κεντρικής Επιτροπής Δημοκρατι-

κής Νεολαίας Λαμπράκη» [κατάσταση αντικείμενων των κεντρικών 
γραφείων της ΔΝΛ: γραφεία, γραφομηχανές, μαγνητόφωνα, φωτογρα-
φικές μηχανές, τηλεφωνικές συσκευές, επιτραπέζια παιγνίδια κ.ά.], 
Ιούνιος 1966, χφ. ,4 σ. [278.26] 

— Μισθωτήρια συμβόλαια  (2) των κεντρικών  γραφείων  της  ΔΝΛ στην οδό 
Πειραιώς 4,1965-1966,1966-1967 [278.28] 

— Αποδείξεις πληρωμών [ενοίκια κεντρικών γραφείων, κοινόχρηστα, ΟΤΕ, 
1965-1967] [278.29] 

— «Λογαριασμός συναυλίας εις το θέατρον Διονύσια την 15.1.1967» [χφ. 
αναλυτικό σημείωμα για τα έσοδα και τα έξοδα και αποδείξεις πληρω-
μών] [278.40] 

— «Λογαριασμός συνεστίασης 4.2.1967 (Ερέτρια)» [αναλυτικά χφ. σημει-
ώματα για τα έσοδα και τα έξοδα της συνεστίασης] [278.41] 

— Κατάλογοι με διευθύνσεις και τηλέφωνα μελών των Συμβουλίων Πόλης 
Αθήνας και Πειραιά, των κεντρικών γραφείων και των λεσχών της Αθή-
νας, δακτ., 4 σ. [278.42] 



Ε. Οργανωτικό γραφείο  1965-1967 
1. Συνεδριάσεις  - Διάφορα 
— «Συνεδρίαση 14.4.1965» [δακτ. συνοπτικό σημείωμα της εισήγησης 

στη συνεδρίαση του Οργ. Γραφείου], 2 σ. [278.5] 
— Συνεδρίαση του Οργανωτικού Γραφείου 9.6.1965: α) χφ. σημειώσεις 

του Μπ. Θεοδωρίδη [σύντομα πρακτικά της συνεδρίασης], β) συνοπτική 
εισήγηση, δακτ. ,3 σ. [278.6] 

— «Οργανωτική Σύσκεψη 10-12.6.1965» [χφ. πρακτικά της σύσκεψης, το-
ποθετήσεις των Γ. Χριστοφιλόπουλου (εισηγητή), Γ. Γιωτόπουλου, Θα-
νάση [Καλαφάτη], Χρόνη [Μίσσιου], Μιχάλη [Σεπετίδη], Μπ. Θεοδωρί-
δη, Θ. Ζωίδη, Δήμου [Μαυρομμάτη], Β. Χατζηζήση, Γιάν. Πετρόπουλου, 
Τ. Γεωργίου, Θόδωρου [Κοκλάνη], Ν. Καρρά, χφ. του Ν. Μπανιά, 50 σ. 

[278.7] 
— Εγκύκλιος του Οργανωτικού Γραφείου «προς τις νομαρχιακές οργανώ-

σεις της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη» [για τη Β' οικονομική 
εξόρμηση], Αθήνα 27.10.1965, πολυγρ. [278.15] 

— Κατάσταση με τις συνδρομές κάθε περιφέρειας στην οικονομική εξόρ-
μηση [1965;], πολυγρ., 3 σ. [278.16] 

— «Για την καλύτερη προετοιμασία των συνελεύσεων» [εγκύκλιος του 
Οργανωτικού Γραφείου προς τις τοπικές οργανώσεις, 1965 ;], πολυγρ., 2 σ. 

[278.17] 
— «Διάφορα θέματα - προβλήματα - εκκρεμότητες - σκέψεις» [δακτ. ση-

μείωμα για τον προγραμματισμό του Γραφείου σχετικά με τις λέσχες, το 
«μήνα του βιβλίου», το Εθνικό Συμβούλιο, την παιδεία, τον εκπολιτισμό, 
τις διεθνείς σχέσεις, την εργαζόμενη και την αγροτική νεολαία, την οικονο-
μική εξόρμηση, το νομικό τμήμα κ.ά., 1965], δακτ.,8 σ. [278.14] 

— Συνεδρίαση Οργανωτικού Γραφείου 3.3.1966 [χφ. σημειώσεις από τη 
συνεδρίαση, του Γ. Γιωτόπουλου], 2 σ. [278.9] 

— «Απόφαση του Ο[ργανωτικού] Γ[ραφείου] της 17.5.1966» [σχετικά με 
την υπόθεση του γραμματέα της Θεσσαλίας. Στο έγγραφο υπάρχει 
απόσπασμα απόφασης του Προεδρείου του Κεντρικού Συμβουλίου για 
το ίδιο θέμα], δακτ.,2 σ. [278.10] 

— Χφ. σημειώσεις του Χρ. Μίσσιου [15.7.1966] [278.43] 
— «Προεισηγητικύ διάγραμμα» [πρόταση για συντονισμό της Οργάνωσης 

Αθήνας και της Σπουδάζουσας σε κοινό πλαίσιο δράσης στον ΠΑΥΔΗΣ, 
9/1966], δακτ.,2 σ. [278.8] 

— «Πρόγραμμα δράσης - προτάσεις» [σημείωμα για τον προγραμματι-
σμό του Οργανωτικού Γραφείου, 1966], δακτ. [278.18] 

— «Περιεχόμενο του 15θήμερου Δελτίου ελέγχου των οργανώσεων» [συνο-



συνοπτικό σημείωμα με ενότητες: πλάνα, στόχοι, νεολαιίστικα προβλήματα, 
οργανωτικοτεχνικά εκλογών, 1 ;/1967], δακτ. και πολυγρ.,2 σ. [278.11] 

— «Προβλήματα που πρέπει να λύσουμε» [συνοπτικό σημείωμα του Χρ. 
Μίσσιου,αρχές 1967], χφ . ,5 σ. [278.12] 

— Σημειώσεις του Χρ. Μίσσιου [οργανωτικά ζητήματα, προγραμματισμός 
για τις επαρχιακές οργανώσεις, αποτελέσματα οικονομικής εξόρμησης 
κ.ά., 2/1967], χφ . ,5 σ. [278.13] 

— Χφ. κατάλογοι λεσχών, 7 σ. [278.19] 
— Διάφορα χφ. σημειώματα [278.20] 
— Σπάραγμα εισήγησης στο Οργανωτικό Γραφείο για την αγροτική νεο-

λαία, τη ΣΕΕΝΕ, τις οικονομικές εξορμήσεις, δακτ., 2 σ. [278.21] 

2. Φεστιβάλ  της  ΔΝΛ  [προετοιμασία,  1964] 

— Προεδρείο του Κεντρικού Συμβουλίου [κείμενο για την προετοιμασία 
του φεστιβάλ, 1964], χφ., 10 σ. [277.24] 

— Διακήρυξη [για τη διοργάνωση φεστιβάλ], 10.7.1964, πολυγρ., 2 σ. 
[277.25] 

— Εγκύκλιος προς τις τοπικές οργανώσεις [αναβολή του φεστιβάλ, που 
είχε προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο 1964, για την Άνοιξη του 1965, 
10/1964], πολυγρ. [277.26] 

— «Πώς βλέπουμε το Φεστιβάλ» [κείμενο για την προετοιμασία της διορ-
γάνωσης του φεστιβάλ, 1964], δακτ. και χφ. σχέδιο του ίδιου κειμένου, 
7 σ. [277.27] 

— «Σχέδιο γενικού προγράμματος» [αναλυτικό σχέδιο προγράμματος για 
τη διοργάνωση του φεστιβάλ, Καλοκαίρι 1964], δακτ.,6 σ. [277.28] 

3. Πανελλαδικό  ακτίφ  στελεχών  ΕΔΑ και ΔΝΛ  [Φθινόπωρο  1966] 

— Χφ. σημειώσεις - σύντομα πρακτικά της συνεδρίασης [με θέματα εκλο-
γές και Συνέδριο]. Συμμετέχουν οι Αρ. Μανωλάκος, Μπ. Θεοδωρίδης, 
Χρ. Μίσσιος, Μπ. Κοβάνης, Σωκρ. Στεφανίδης, Δημ. Μουρατίδης, Στ. 
Μαυρομμάτης, Αντ. Αμπατιέλος, Λ. Τζεφρώνης, Δημ. Μπουκουβάλας, 
Νικ. Κεπέσης, Δημ. Μανούσος, Γ. Χριστοδούλου, Χρ. Γεωργίου, Σ. 
Σωτηρόπουλος, Π. Βέργος,Ν. Κωστούρος, Π. Νεφελούδης, Ν. Καθαρο-
σπόρης, Β. Βερνέζης, Θ. Λώλας, Στ. Ζαμάνος, Παν. Γκάζγκας, Βασ. 
Παπαγιαννόπουλος, Ηλ. Στάβερης, Κ. Προβελέγγιος, Άλκης [;], Μ. 
Βασ., Λ. Κολ., χφ. του Ν. Καρρά, 13 σ. [277.29] 



ς. Σπουδαστικό  Τμήμα  της ΔΝΛ  7/1964-1967 
1. Γραφείο  Σπουδάζουσας 
— «Εκτίμηση της σημερινής περιόδου του μαζικού φοιτητικού κινήματος», 

[έκθεση για το Α' Συνέδριο της ΕΦΕΕ και τη διάσταση με την ΟΝΕΚ και 
τις άλλες δυνάμεις του Κέντρου, Καλοκαίρι 1964], χφ. του Βαγγέλη Φυ-
τράκη με χφ. διορθώσεις του Τ. Μπενά,9 σ. [281.1] 

— «Φοιτητική Οργάνωση» [εισήγηση του Γιάν. Μπανιά για το φοιτητικό 
κίνημα και την κατάσταση στη Σπουδάζουσα, Καλοκαίρι 1964] , χφ. του 
ίδιου, 12 σ. [281.2] 

— Σημειώσεις από συνεδρίαση του Γραφείου Σπουδάζουσας με θέμα τη 
συγχώνευση: α) εισήγηση του Τ. Μπενά, 2 σ., β) σημειώσεις του ίδιου 
από τις τοποθετήσεις και διαφωνίες μελών του Γραφείου: Ά[γγελου 
Παπούλια], Σ[ωτήρη] Π[έτρουλα], Τάκη [Παππά], Μάκη [Παπούλια], 
Λευτέρη [Τσίλογλου], Γιάννη [Μπανιά], [7;/1964], χφ του Τ. Μπενά, 
2 σ. [281.3] 

— Θέσεις για το Ε' Πανσπουδαστικό Συνέδριο και τη διάσπαση του φοι-
τητικού κινήματος [Καλοκαίρι 1964], δακτ., 10 σ. [281.43] 

— «Προς την Ε.Ε. της ΕΔΑ. Πρόταση για την πρωτοπόρα πολιτική οργά-
νωση στους σπουδαστές» [έκθεση για τις διαφωνίες στο χώρο της 
σπουδαστικής οργάνωσης της Ν.ΕΔΑ ως προς τη συγχώνευση με τη 
ΔΚΝΓΛ και τη δημιουργία της ΔΝΛ],29.9.1964, χφ. του Αρ. Μανωλάκου, 
κολοβό [281.4] 

— Ανάλυση της απόφασης για τη συγχώνευση στη Σπουδάζουσα [9/1964], 
πολυγρ., 18 σ. [281.5] 

— «Φοιτητές», χφ. σημείωμα του Γ. Χριστοφιλόπουλου [11/1964;], 3 σ. 
[281.6] 

— Εισήγηση για τη Σπουδάζουσα στο πλαίσιο της προσυνεδριακής διαδι-
κασίας σε 2 μέρη με ενιαία σελιδαρίθμηση : 1. «Το κύριο χαρακτηριστι-
κό στην πολιτική κατάσταση, το κύριο καθήκον», 2. «Σημασία του Α' 
Ιδρυτικού Συνεδρίου της ΔΝΛ», δακτ., 17 σ. [281.7] 

— «Ζητήματα φοιτητικής οργάνωσης» [σημείωμα του Τ. Μπενά για τον 
καταμερισμό στο Γραφείο Σπουδάζουσας στους Γιάν. Μπανιά, Σ. Πέ-
τρουλα , Λ. Τσίλογλου, Χρ. Σταυρινάδη, Μ. Παπούλια, Τ. Παππά, Άγγ. 
Παπούλια, τα βασικά ζητήματα που τίθενται, την ΕΦΕΕ κ.ά., 9.12.1964], 
χφ. του Τ. Μπενά. [281.8] 

— «Η σπουδαστική οργάνωση είναι το πρόσωπο του κόμματος» [ανάλυση 
για το ρόλο της οργάνωσης στον φοιτητικό χώρο, 1964 ;], χφ. και δακτ., 
12 (5) σ. [281.9] 

— Σπάραγμα εισήγησης του Γραφείου Σπουδάζουσας [ανάλυση των λόγων 



γων συγχώνευσης και δημιουργίας της ΔΝΛ και των αντιδράσεων που 
προκάλεσε στη Σπουδάζουσα, 1/1965], δακτ. μεταγραφή [πιθανώς από 
τις υπηρεσίες της Ασφάλειας], σ. 1-2,4-6 [281.10] 

— «Εκτίμηση σημασίας παρουσίας στο Σπουδαστικό χώρο» [παρουσίαση 
της «αποσύνθεσης» του Γραφείου Σπουδάζουσας - προτάσεις για διορι-
σμό «νέου προσωρινού γραφείο» - προγραμματισμός προσυνεδριακής 
δουλειάς, 1/1965], χφ. του Γ. Χριστοφιλόπουλου,3 σ. [281.11] 

— Απόφαση του ΚΣ της ΔΝΛ για τη Σπουδάζουσα [επιμερισμός ευθυνών, 
προγραμματισμός, 1/1965], πολυγρ.,2 σ. [281.12] 

— «Αχτίφ με γενικά θέματα» [πρόταση του Γιάν. Μπανιά για συγκρότηση 
του νέου Γραφείου Σπουδάζουσας από τους Αγγ. Παπούλια, Κ. Παντε-
λόγλου, Γ. Ζεβελάκη, Ν. Πολάτο, Τ. Παππά, Α. Κλιμέντζο, Άρη Ζεπάτο 
- απόφαση συμμετοχής στο Συνέδριο της ΔΝΛ], 27.3.1965, χφ. του 
Γιάν. Μπανιά, 4 σ. [281.13] 

— Προετοιμασία της ΔΝΛ για το Β' Συνέδριο της ΕΦΕΕ/ς' Πανσπουδαστι-
κό [αρχές 5.1965]: α) πρόσκληση-προκήρυξη του Συνεδρίου της ΕΦΕΕ, 
19.4.1965, πολυγρ., 2 σ., β) «Συνέδριο της ΕΦΕΕ» [προετοιμασία της 
ΔΝΛ και εκτιμήσεις για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου], χφ. του Γ. Χρι-
στοφιλόπουλου και δακτ. με χφ. σημειώσεις του Τ. Μπενά, 3 (2) σ., γ) 
εκτιμήσεις για το συσχετισμό δυνάμεων στο συνέδριο [χφ. σημειώσεις 
του Γ. Χριστοφιλόπουλου για τον καταμερισμό των πολιτικών δυνάμε-
ων στις διάφορες σχολές και την εκπροσώπηση τους στο συνέδριο της 
ΕΦΕΕ], 5 σ., δ) σημείωμα από τη σύσκεψη των εκπροσώπων της ΔΝΛ, 
των εκλεγμένων από τους φοιτητικούς συλλόγους Δ. Ευρώπης για το 
συνέδριο της ΕΦΕΕ [τοποθετήσεις των Άγγ. Ελεφάντη, Γ. Βασιλειάδη, 
Κυριάννη, Δημ. Φώτα, Γιάν. Τσεκούρα], χφ. του Γ. Χριστοφιλόπουλου, 
3 σ . [281.14] 

— «Συνέδριο ΕΦΕΕ, 1. αντιπροσωπείες -συσχετισμός,2. κρίσεις και εκτι-
μήσεις» [σειρά σημειώσεων του Γ. Χριστοφιλόπουλου από τις εργασίες 
του Συνεδρίου], [5/1965], χφ., 30 σ. [281.15] 

— «1η Συνεδρίαση Γραφείου Σπουδάζουσας μετά το Συνέδριο της ΕΦΕΕ» 
[5/1965]: α) χφ. επεξεργασία της εισήγησης του Γραφείου [η σχέση με 
την ΕΚ και την ΕΔΗΝ, η δεξιά, συσχετισμός δυνάμεων, στόχοι και παρα-
τηρήσεις], 7 σ., β) «Κεφάλαια εισήγησης-έκθεσης πάνω στο ζ' Παν-
σπουδαστικό Συνέδριο» [συμπληρωμένη εκδοχή του πρώτου], δακτ. ,8 
σ., γ) τοποθετήσεις των μελών του Γραφείου [Γιάν. Μπανιά, Λ. Τσίλο-
γλου, Α. Κλιμέντζου, Σπ. Φυτράκη, Αρ. Μανωλάκου, Άγγ. Παπούλια, 
Γ. Ζεβελάκη, Ηρώς Κανακάκη], χφ. του Γ. Χριστοφιλόπουλου, 4 σ., δ) 
χφ. του Γ. Χριστοφιλόπουλου [σημειώσεις από τη συζήτηση], 7 σ., ε) 
«Η Μάχη του Συνεδρίου» [απόφαση της οργάνωσης για το Συνέδριο], 



χφ. του Γ. Χριστοφιλόπουλου και δακτ., 2 (3) σ. [281.16 ] 
— Πρόταση στο Γραφείο Σπουδάζουσας με θέμα «Διαφώτιση και εκπολι-

τισμός» [προτάσεις για τη δημιουργία του φοιτητικού ομίλου «Δ. Γλη-
νός», τη συγκρότηση «ομάδων επιστημονικού διαλόγου» στο πλαίσιο 
του ΚΜΜΕ και «ομάδων πολιτικής διαφώτισης μέσα στις σχολές», την 
κυκλοφορία «μηνιαίου εξωτερικού δελτίου της σπουδαστικής οργάνω-
σης» κ.ά.,5;/1965], χφ . ,6 σ. [281.17] 

— «Διακήρυξη της Σπουδαστικής Οργάνωσης της ΔΝΛ» [Κυπριακό] 
[ 11/1965], πολυγρ.,2 σ. [281.18] 

— «Διακήρυξη» της «Σπουδαστικής Οργάνωσης της ΔΝΛ» [καταγγελία 
για την εκπαιδευτική αντιμεταρρύθμιση και τη σειρά μέτρων εναντίον 
του φοιτητικού κινήματος, 12/1965], πολυγρ., 2 σ. [281.19] 

— Πρόγραμμα φοιτητικών διεκδικήσεων [κριτική στην εκπαιδευτική αντι-
μεταρρύθμιση, Φθινόπωρο 1965], δακτ.,2 σ. [281.20] 

— Έκθεση για τα προβλήματα που προέκυψαν στην Ε' Πανσπουδαστική 
Συνδιάσκεψη της ΕΦΕΕ [νομοθετική κατοχύρωση φοιτητικών συλλό-
γων, αρχές 1966], χφ. και δακτ., 7 (3) σ. [281.21] 

— «Η γενική πορεία του Δημοκρατικού Φοιτητικού Κινήματος μέσα στο 
1966» [θέσεις στο πλαίσιο της ευρύτερης προετοιμασίας για την ζ ' 
Πανσπουδαστική Συνδιάσκεψη : 1. «Νέες πολιτικές διαμορφώσεις μέσα 
στο φοιτητικό χώρο», 2. «Η Αριστερά και η πολιτική της στους φοιτη-
τ έ ς » ^ . «Η κατάσταση του Φοιτητικού Κινήματος» [αρχές 1966], δακτ. 
και πολυγρ., 8 (12) σ. [281.22] 

— «Θέσεις για το χαρακτήρα, το ρόλο, τη συγκρότηση και λειτουργία του 
τομέα ΕΔΑ Σπουδάζουσας» [πρόταση για τη δυνατότητα ένταξης φοι-
τητών στο κόμμα της ΕΔΑ,3 ή 4/1966], δακτ., 3 σ. [281.23] 

— «Κατάσταση στο μαζικό φοιτητικό χώρο» [έκθεση για την κατανομή 
των πολιτικών σχηματισμών στον φοιτητικό χώρο, την «Αναγένηση» 
και κυρίως τη δημιουργία και το ρόλο της ΠΑΝΔΗΚ, 4 ή 5/1966], δακτ., 
4 σ. [281.24] 

— Συνεδρίαση του Γραφείου Σπουδάζουσας [5/1966] : α) εισήγηση του 
Χρ. Μίσσιου [στόχοι και καθήκοντα της Σπουδάζουσας στον ευρύ προ-
γραμματισμό της ΕΦΕΕ -επέτειος «Ιουλιανών», μνημόσυνο Πέτρουλα, 
Εθνική Συνδιάσκεψη Νεολαίας], χφ. του ίδιου, 2 σ., β) σύντομα χφ. 
πρακτικά [τοποθετήσεις των Σπ. Κάζου, Βασιλάκη, Θαν. Παπαρήγα, 
Πόπης Τζεβελίκου, Γ. Ζεβελάκη, Δ. Γιάννου, Κ. Γανωτή, Δ. Λογοθέτη, 
Αλέκας Δρόσου], χφ. του Χρ. Μίσσιου, 4 σ. [281.25] 

— «Πορεία φοιτητικού κινήματος» [σημειώσεις για εισήγηση, εκτιμήσεις 
για το φοιτητικό κίνημα μετά τη Συνδιάσκεψη της ΕΦΕΕ στη Θεσσαλο-
νίκη (Απρίλιος) και το Γ' Συνέδριο της ΕΦΕΕ (Μάιος), Καλοκαίρι 



1966], χφ., 5 σ. [281.26] 
Μπλοκ συνδρομών της «ΔΝΛ - Σπουδαστικής Οργάνωσης Αθήνας», 
7/1966,5 εγγραφές [281.27] 
Ημερολόγιο κίνησης και συνεδριάσεων των Γραφείων Σχολών στο Πα-
νεπιστήμιο Αθήνας, 4.7-9.11.1966, τετράδιο σπιράλ, εγγραφές σε 28 σ. 

[281.28] 

Χφ. σημείωμα του Τ. Μπενά [ονόματα διαγραφέντων και διαρροών από 
σχολές Αθήνας, Φθινόπωρο 1966] [281.29] 
Δύο χφ. σημειώματα: α) «Συνεδρίαση του Γρ. Πανεπιστημίου» 
15.11.1966, β) «Συνεργασία Λογοθέτη» 17.11.1966 [ζητήματα της ορ-
γάνωσης στο Πανεπιστήμιο Αθήνας] [281.30] 
Χφ. σημείωμα από συνεδρίαση του Γραφείου Πανεπιστημίου 
19.11.1966 [281.31] 
«Γραφείο Σπουδάζουσας 24.11.1966» [διάγραμμα εισήγησης του Μπ. 
Θεοδωρίδη με θέμα τη διαφώτιση], χφ. του ίδιου [281.32] 
Σύσκεψη της Σπουδάζουσας 1.12.1966: α) διάγραμμα εισήγησης του 
Μπ. Θεοδωρίδη με θέμα τη διαφώτιση [ιδεολογικό μέτωπο, μαρξιστι-
κός όμιλος, εφημ. Πανσπουδαστική,  Αθήναιον], 2 σ., β) χφ. πρακτικά 
[τοποθετήσεις των Μ. Μανωλάκου, Χ. Αργύρη, Μεϊμάρη, Πόλυς [Σαβ-
βινίδου], Θ. Αθανασίου, Βασίλη [Καπετανγιάννη], Δ. Λογοθέτη, Ηρώς 
[Κανακάκη], 9 σ. [281. 33] 
Δελτία ενημέρωσης για την πορεία της Γ' Οικονομικής Εξόρμησης στη 
Σπουδαστική Οργάνωσης της ΔΝΛ Αθήνας [ενημερώνονται από 
14.11.1966 έως 18.2.1967], συμπληρωμένες φόρμες, 15 τμχ. [281.34] 
Σύσκεψη στελεχών της Σπουδάζουσας και μελών του ΚΣ της ΔΝΛ [ενό-
ψει της διεξαγωγής του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΦΕΕ τον Μάρτιο του 
1967. Τοποθετούνται οι Ηρώ [Κανακάκη], Αλέκα [Δρόσου], Μ. Μανω-
λάκος, Θεοτόκης [Ζερβός], Β. Καπετανγιάννης, Στ. Σαπουντζόγλου, 
Μωραΐτης (Πάτρα), Γ. Πίτης (Γιάννενα), Δ. Λογοθέτης, Βαγγ. Γιατα-
τζής, [Τίμος] Παπαδόπουλος (Θεσσ.), Βογιατζής, Μπ. Θεοδωρίδης, Χρ. 
Μίσσιος], χφ., 26 σ. και δακτ. μεταγραφή [πιθανώς από τις αρχές 
Ασφαλείας], 12 σ. [281.35] 
«Έκθεση για τις εργασίες του Δ' Εθνικού Συμβουλίου της ΕΦΕΕ που 
έγινε από τις 6 ώς τις 10 Μάρτη στη Θεσσαλονίκη» [3/1967], δακτ., 3 σ. 

[281.36] 
«Προς τη Γραμματεία του Γρ. Σπουδάζουσας» [σημείωμα ενόψει της 
σύγκλησης του ΚΣ της ΕΦΕΕ], 4.1.1967, χφ. 281.37] 
«Προοπτικές ανάπτυξης του φοιτητικού κινήματος» [εγκύκλιος για την 
ανάγκη ενότητας και αναδιοργάνωσης του μαζικού φοιτητικού κινήμα-
τος και για το ρόλο της ΔΝΛ, 1/1967], πολυγρ., 6 σ. [281.38] 



— «Η Ανώτατη Παιδεία» [θέσεις της Σπουδαστικής Οργάνωσης της ΔΝΛ 
για την ανώτατη παιδεία, την πορεία του φοιτητικού κινήματος και τις 
προοπτικές ανάπτυξής του], 1.2.1967, πολυγρ.,20 σ. [281.39] 

— Καταγγελία της «Οργάνωσης Σπουδαστών της ΔΝΛ» [για την επίθεση 
της EPEN και της ΕΚΟΦ στους συγκεντρωμένους φοιτητές στα Προπύ-
λαια],4.4/1967, χφ . ,3 σ. [281.40] 

— «Εμείς - Εκείνοι», χφ. επεξεργασία δίπτυχου [ημερολογιακή καταγρα-
φή της αντιπαράθεσης με την ΕΚΟΦ από τις 4 έως τις 12 Απριλίου 1967, 
4/1967], χφ.,6+6 σ. [281.41] 

— Σημειώσεις - Διάφορα [ενημερωτικά ή διεκπεραιωτικά σημειώματα 
κυρίως του Τ. Μπενά για τη Σπουδάζουσα, τα γραφεία σχολών, τις κα-
τανομές, τις μαραθώνιες πορείες και τη συμμετοχή των σχολών, την 
ΕΦΕΕ κ.ά., 1965-1967], 12 τμχ. [281.42] 

2. Γραφεία  σχολών 

— Φάκελος με τίτλο: «Στοιχεία και υλικά από συνελεύσεις οργανώσεων 
φοιτητών (ανάλυση αποφάσεων Γ' Συνόδου του ΚΣ της Ν.ΕΔΑ)» [πε-
ριέχει 2 χφ. σειρές πρακτικών από ακτίφ της Σπουδάζουζας Αθήνας με 
θέμα τη συγχώνευση. Τοποθετούνται οι Φωτιάδης, Μ. Δαρειώτης, Μαρ. 
Ρεκλείτης, Άγγ. Παπούλιας, Παν. Παπαδόπουλος, Γ. Ξαγοραράκης, 
[Ρένα] Λώλα, Αντ. Κοντόπουλος, Βυτινιώτης, Γιάν. Σπυρόπουλος, Δημ. 
Γαλανάκης, Κ. Αλεξόπουλος, Βαγγ. Φυτράκης, Ασπασία [;], Δημ. Βα-
ντόλας, 11 ;/1964], 5 (3) σ. [282.1 ] 

— Φάκελος με τίτλο: «Πάντειος». Περιέχει: α) μπλόκ με ένδειξη «προσυ-
νεδριακή συν. Παντείου, 20 Απριλίου 1964», χφ., 23 σ., β) χφ. σχέδιο 
ανακοίνωσης για το Κυπριακό [1965], 2 σ., γ) χφ. τοποθετήσεις για τη 
συγχώνευση [7/1964], δ) πρακτικά σύσκεψης [διαφωνίες με τις αποφά-
σεις του ΚΣ για τους Μ. Παπούλια και Σ. Πέτρουλα, 4/1965], χφ., 7 σ. 

[282.2 ] 
— Φάκελος με τίτλο «Γεωπονική». Περιέχει σημείωμα με τις ερωτήσεις 

που έγιναν στη συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής με θέμα τη συγχώ-
νευση, 7.11.1964, χφ. [282.4] 

— Φάκελος με τίτλο «Βιομηχανική». Περιέχει τα πρακτικά συνέλευσης ή 
σύσκεψης για τη συγχώνευση [διαφωνίες ,11/1964], χφ., 4 σ. [282.5] 

— Φάκελος με τίτλο «Χημικό». Περιέχει πρακτικά σύσκεψης με θέμα συγ-
χώνευση και διαγραφές των διαφωνούντων [4/1965], χφ., 7 σ. [282.3] 

— Φάκελος με τίτλο «Φυσικομαθηματική». Περιέχει σημείωμα με αποτε-
λέσματα ψηφοφορίας για την εκλογή του Γραφείου της ΔΝΛ και των εκ-
προσώπων στη «Συνδιάσκεψη» [1965], χφ. [282.6] 

— Φάκελος με τίτλο «Φιλοσοφική». Περιέχει 7 χφ. σημειώματα [κυρίως 



από συνελεύσεις του Γραφείου το 1966 και τον Ιανουάριο του 1967] 
[282.7] 

— Φάκελος με τίτλο «Σπουδάζουσα. Γραφείο Νομικής». Περιέχει: α) σύ-
ντομα πρακτικά συνέλευσης για τη συγχώνευση, χφ., 4 σ., β) «Συνδιά-
σκεψη Νομικής» [πρόγραμμα της συνδιάσκεψης, εισήγηση, σύντομα 
αποσπάσματα από τις ομιλίες-τοποθετήσεις των Γιάν. Καούνη, Π. Νε-
άρχου, Κ. Γανωτή, Β. Καπετανγιάννη, Αποστολόπουλου, Γ. Παπαπέ-
τρου, Φαίδωνα Χατζηδημήτρη, Σπ. Λυκούδη, Αλίκης Τσιλιχρήστου, 
Σταμάτη [;], Κουρή, Πα...ίδη, Μαργώνη, Ν. Φερεντίνου, Σπ. Κάζου], 
12/1965, χφ. του Τ. Μπενά, 16 σ., γ) διάφορα σημειώματα από συνε-
λεύσεις, αρχαιρεσίες, χρεώσεις, ομιλίες κ.ά. [1964-1967;], 18 τμχ. 

[282.8] 

— Φάκελος με τίτλο «Γραφείο Ιατρικής». Περιέχει 5 σημειώματα μελών 
του Γραφείου [κυρίως αρχαιρεσίες, χρεώσεις] και την πολυγρ. «Διακή-
ρυξη της Σπουδαστικής Οργάνωσης ΔΝΛ Ιατρικής» [τρομοκρατία ΕΚΟΦ, 
επίπεδο σπουδών, διεκδικήσεις],25.10.1965, πολυγρ.,2 σ. [282.9] 

— Φάκελος με τίτλο «ΕΜΠ». Περιέχει: α) χφ. σημείωμα «Απόφαση» 
[παμψηφεί έγκριση της απόφασης για τη συγχώνευση και καταγραφή 
των επιφυλάξεων 3 μελών του Γραφείου, 10 ;/1964], β) «Ομιλία Μαυρο-
ειδή στη συνέλευση της Οργάνωσης Πολιτικών Μηχανικών» [τοποθέτη-
ση υπέρ της συγχώνευσης, 11/1964], χφ., 4 σ., γ) έντυπη «Προκήρυξη 
του Σπουδαστικού Τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής της ΔΝΛ» [καταδι-
κάζει την απόφαση του ΔΣ της σχολής για την κατάθεση του καταστα-
τικού στις πρυτανικές αρχές, 12;/1965], δ) «Για το ζήτημα της ενότη-
τας» [ομιλία στην Αρχιτεκτονική Σχολή], χφ., 10 σ., ε) «Οργάνωση 
Αρχιτεκτόνων. Προσυνεδριακή συγκέντρωση» [χφ. πρακτικά, 1965], 4 
σ., ς) 2 χφ. σημειώματα μελών του Γραφείου [282.10] 

— «Γ. Συνέλευση πολιτικών μηχανικών» [πρακτικά συνεδρίασης], 
14.5.1966, χφ. ,6 σ. [282.26] 

— Φάκελος με τίτλο «ΑΣΟΕ». Περιέχει σειρά χφ. σημειωμάτων του Γ. 
Χριστοφιλόπουλου για την ΠΑΝΔΗΚ, την ίδρυση και την προϊστορία, τις 
επαφές του Μ. Παπούλια, την κατάσταση στη σχολή καθώς και το σχε-
διασμό της τακτικής της ΔΝΛ εναντίον της Κίνησης [1965-1966], 10 τμχ. 

[282.11] 

3. Εσωτερικό  Δελτίο  της  Σπουδαστικής  Οργάνωσης  της  ΔΝΛ 

— Αρ. φ. 1,15.10.1965, πολυγρ., 12 σ. [περιεχόμενα: α) «Εισαγωγικό ση-
μείωμα», β) «Μπροστά στον καινούργιο Ακαδημαϊκό Χρόνο», γ) «Για 
τη διαφώτιση», δ) «Νέα της Οργάνωσης»] [281.44α] 

— Αρ. φ. 2,1.11.1965, πολυγρ., 9 σ. [περιεχόμενα: α) «Δημοκρατία ή φασι-



φασισμός», β) «Οικονομική Εξόρμησις», γ) «Το ελεύθερο βήμα», δ) «Ακτίφ 
στελεχών», ε) «Η δημοσιογραφική εξόρμηση της Αυγής»] [281,44β] 

— Αρ. φ. 3,15.11.1965, πολυγρ., 11 σ. [περιεχόμενα: α) «Για τη διαφωτι-
στική και ιδεολογική δουλειά», β) «Τα προβλήματα σπουδής και δια-
βίωσης αντικείμενο μελέτης των οργανώσεών μας», γ) «Συνειδητές 
διαστρεβλώσεις», δ) «Γύρω από την ΕΦΕΕ και τη μαζική δουλειά στις 
οργανώσεις μας», ε) «Οικονομική εξόρμηση»] [281.44γ] 

— «Αφιέρωμα στις 28 του Οκτώβρη» της Σπουδαστικής Οργάνωσης της 
ΔΝΛ [10/1965], πολυγρ.,8 σ. [281.443] 

4. Υπόθεση  Σωτήρη  Πέτρουλα 

— Σχέδιο χφ. ανακοίνωσης της Σπουδαστικής Οργάνωσης της ΔΝΛ [για 
την κηδεία του Σ. Πέτρουλα, 7/1965] [281.45] 

— «Τραγούδι του Σ. Πέτρουλα» [στίχοι Μ. Θεοδωράκη, 7/1965], πολυγρ. 
[281.52] 

— Επικήδειος λόγος του Μ. Θεοδωράκη 23.7.1965, δακτ., 3 σ. [281.46] 
— Πολιτικό μνημόσυνο του Σ. Πέτρουλα στο θέατρο «Παρκ», 2.8.1965: α) 

Ομιλία του Μ. Θεοδωράκη [συντάκτης του κειμένου Στ. Στεφάνου], 
δακτ., 8 σ., β) «Πολιτικόν Μνημόσυνον του Σωτήρη Πέτρουλα, 
1 [2] .8.1965» [ομιλία του Γιάν. Μπανιά], δακτ., 6 σ. [281.47] 

— «Σωτήρης Πέτρουλας» [χφ. ομιλία του Γ. Ζεβελάκη στο μνημόσυνο του 
Σ. Πέτρουλα, 1965],6 σ. [281.48] 

— «Σωτήρης Πέτρουλας» [ομιλία σε συγκέντρωση-μνημόσυνο για τον Σ. 
Πέτρουλα, 1966], χφ., σ. 2 [281.49] 

— «Σωτήρης Πέτρουλας» [εγκύκλιος προς τις οργανώσεις - σχεδίασμα-
βοήθημα για ομιλητή με βάση το κείμενο του Στ. Στεφάνου], 8/1965, 
πολυγρ., 7 σ. [281.50] 

— «Βοήθημα ομιλίας για το Μνημόσυνο Σ. Πέτρουλα» [εγκύκλιος προς 
τις οργανώσεις], 7/1966, πολυγρ., 3 σ. [281.51] 

— «Σημείωμα για το Νομικό Τμήμα [της ΕΔΑ]. Σχετικά με την υπόθεση Σ. 
Πέτρουλα», σημείωμα του Θ. Κοκλάνη [«καθυστέρηση» στο χειρισμό 
και ερωτήματα ως προς την υπόθεση Πέτρουλα], 20.1.1966, δακτ., 2 σ. 

[281.53] 
— Τεκμήρια της ανακριτικής διαδικασίας και της δίκης για το θάνατο του 

Σωτήρη Πέτρουλα [εκθέσεις εξετάσεως μαρτύρων, απόσπασμα πρα-
κτικών από τη δίκη], 10/1965-1966, χφ., δακτ., πολυγρ. [281.54] 

5. Πανσπουδαστική  Συνδιάσκεψη  της  ΔΝΛ  10-12.12.1965 
— Προετοιμασία της Συνδιάσκεψης και πρόταση περιγράμματος για την 

εισήγηση του Γραφείου Σπουδάζουσας [συνεργασία των μελών του 



Γραφείου με τον Γ. Χριστοφιλόπουλο], χφ. του Γ. Χριστοφιλόπουλου 
[10/1965], 9 σ. [282.12] 
«Θέσεις της εισήγησης για την πανσπουδαστική Συνδιάσκεψη» [πρότα-
ση του Γραφείου Σπουδάζουσας στο Προεδρείο του ΚΣ της ΔΝΛ για την 
«άμεση σύγκληση της πανσπουδαστικής Συνδιασκέψεως». Συζητήθηκε 
και εγκρίθηκε από το Προεδρείο στις 30.10.1965], δακτ . ,5σ . [282.13] 
Διάγραμμα για την εισήγηση στη συνδιάσκεψη [χφ. σημειώσεις του Γ. 
Χριστοφιλόπουλου],4 σ. [282.14] 
Χφ. σημειώσεις του Τ. Μπενά από τις εργασίες της συνδιάσκεψης: α) 
διάγραμμα της εισήγησης, 4 σ., β) σύντομες σημειώσεις από τις ομιλίες -
τοποθετήσεις των Σπ. Κάζου, Δ. Γαλανάκη, Τάντη, Θ. Παπαρήγα, Μπ. 
Γεωργούλα, Γιαννούση, Παν. Θεοδύση, Θ. Αθανασίου, Βανδόλα, Αλέκας 
[Δρόσου], Μαργώνη, Αλίκης Τσιλιχρήστου, Χρ. Τρικαλινού, Ζωής [Ξενά-
κη], Δ. Λογοθέτη, Γάτη, Γ. Καραμπελιά, Διαμαντόπουλου, Σούρφη, Πα-
πάζογλου, Σπ. Σπαθή, Δ. Γιάννου, Β. Καπετανγιάννη, Ν. Φερεντίνου, Κ. 
Γανωτή, Ανδρέα [Λεντάκη], Γ. Παπαπέτρου, Άγγ. Παπούλια, Μ. Μανω-
λάκου, Καραγεωργίου, Γ. Μούκα, Σπ. Λυκούδη, Ηρώς Κανακάκη, Φ. 
Προβατά, Στέλλας Μιναδάκη, Σταμάτη [;1, Ηλ. Νικολακόπουλου, Χρ. 
Καμαρινού, Ρηγάτου, Σπ. Κατωπύδη, Βαγ. Κουρή, Ν. Κιάου, Κ. Παντε-
λόγλου, Διον. Αργύρη, Παν. Κουνάδη, χφ., 16 σ. [282.15] 
Απόφαση [επεξεργασία για έκδοση σε 6 μέρη : α) Πολιτική κατάσταση, 
β) Το φοιτητικό κίνημα, γ) Σπουδαστική οργάνωση, δ) Κατάσταση του 
φοιτητή σήμερα, ε) Προοπτικές ανάπτυξης του φοιτητικού κινήματος, 
ς) Προοπτικές και καθήκοντα της σπουδαστικής οργάνωσης], δακτ., 
30 σ. [282.16] 

«Εθνική Συνδιάσκεψη  Νεολαίας»  [υπό  την αιγίδα  της  ΕΦΕΕ,  προετοι-
μασία,  9/1966] 
«Προσχέδιο θέσεων για την εθνική συνδιάσκεψη» [δακτ. κείμενο για 
τον προγραμματισμό της συμμετοχής στη συνδιάσκεψη, 1966], δακτ., 
6 σ. [277.45] 
Χφ. σημείωμα του Χρ. Μίσσιου για τον προγραμματισμό της εθνικής 
συνδιάσκεψης νεολαίας [1966], 2 σ. [277.46] 
«Επεξεργασία κανονισμού της Συνδιάσκεψης» [δακτ. σημείωμα για τη 
σύνθεση των συμμετεχόντων, την οργανωτική προετοιμασία, τις επι-
τροπές της συνδιάσκεψης], δακτ. [1966] [277.47] 
«Σύσκεψη Νεολαίας» [διάγραμμα των στόχων και των πολιτικών θέσε-
ων για την πολιτική εισήγηση], δακτ., 2 σ. [277.53] 
«Παράρτημα Ιο: Προπαρασκευαστική Επιτροπή Εθνικής Συνδιάσκε-
ψης Νεολαίας», δακτ. και πολυγρ., 2 σ. [277.48] 



— «Παράρτημα 2ο: Εκδηλώσεις στα πλαίσια της Εθνικής Συνδιάσκεψης 
Νεολαίας» [σπάραγμα δακτ. και πολυγρ. κειμένου για τον προγραμ-
ματισμό εκθέσεων, διαγωνισμών και δραστηριοτήτων κοινωνικής προ-
σφοράς, 1966], 3 σ. [277.49] 

— «Παράρτημα 3ο : Σχέδιο οικονομικού προϋπολογισμού» [για την οργά-
νωση της συνδιάσκεψης], πολυγρ.,3 σ. [277.50] 

Ζ.  Αγροτικό Γραφείο  1964-1966 

— Ενημερωτική εγκύκλιος του Αγροτικού Γραφείου [για την αγροτική οι-
κονομία στην Ελλάδα, τέλη 1964], πολυγρ.,5 σ. [280.18] 

— «Απόφαση για την αγροτική νεολαία, Η κατάσταση της αγροτικής οι-
κονομίας σήμερα και τα προβλήματα των νέων αγροτών» [Καλοκαίρι 
1965], δακτ., 4 (6) σ. [υπάρχει σε δύο δακτ. εκδοχές] [280.11] 

— «Αγροτικό Γραφείο,  Η συζήτηση  για τα προβλήματα  ανάπτυξης  της 
αγροτικής μας οικονομίας» [ενημερωτικό σημείωμα για τη συζήτηση], 
Αθήνα 7.12.1965, δακτ. [280.14] 

— «Προβλήματα αγροτικής νεολαίας» [χφ. έκθεση του Θαν. Καλαφάτη, 
12/1965],6 σ. [280.12] 

— «Σχέδιο συζήτησης, Μαζικός φορέας Αγροτικής Νεολαίας : Θέματα που 
απασχολούν την αγροτική νεολαία» [τέλη 1965], δακτ., 2 σ. [280.15] 

— Εγκύκλιος του «Αγροτικού Γραφείου Διαφώτισης» προς τις επαρχιακές 
οργανώσεις [«σχέδιο ενημέρωσης πάνω στο θέμα δημιουργίας φορέα 
αγροτικής νεολαίας», τέλη 1965], πολυγρ., 4 σ. [280.19] 

— Εσωτερικό κείμενο [με θέμα τη δημιουργία κίνησης νέων «Οι Φίλοι του 
Χωριού», 1965], δακτ. [280.27] 

— Αγροτικό Διαφωτιστικό  Γραφείο,  Εσωτερικό  Δελτίο:  χ.αρ.φ. (Μάρτης 
1966) [θέματα: σιτικό, εισφορά ΟΓΑ], πολυγρ., 3 σ. /αριθ. 2 (Απρίλης 
1966) [θέματα: επίθεση κατά του συνεταιριστικού κινήματος, ΠΑΣΕΓΕΣ, 
μετανάστευση, αγροτόπαιδες], πολυγρ., 4 σ. [280.16] 

— Έκθεση του Θαν. Καλαφάτη «για το Οργανωτικό Γραφείο» [με θέμα 
τις αγροτικές συσκέψεις που συνήλθαν στις νομαρχιακές επιτροπές, 
6/1966], χφ., 4 σ. [280.13] 

— «Τα προβλήματα της αγροτικής νεολαίας και της νεολαίας του χωριού» 
[πολυγρ. ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στις τοπικές και περιφε-
ρειακές οργανώσεις, 1966],2 σ. [280.17] 

— Ενημερωτικό σημείωμα με στοιχεία για τους  εργάτες γης, πολυγρ., 2 σ. 
[280.20] 

— Εγκύκλιος του «Διαφωτιστικού Αγροτικού Γραφείου προς τις οργανώ-
σεις των νομών σχετικά με τη δράση της οργάνωσης μας για τον εορτασμό 



Θ. Επιτροπή Νέων  Κοριτσιών 

— «Σχέδιο απόφασης του Α' Συνεδρίου της ΔΝΛ για την κοριτσίστικη δου-
λειά», 31.3.1965, χφ., 4 σ. [280.28] 

— Ανακοίνωση του Τμήματος Κοριτσιών: «Εξόρμηση για το δώρο του 
παιδιού», Αθήνα 7.12.1966, δακτ. [280.30] 

— Υπόδειγμα επιστολής του Τμήματος Κοριτσιών «προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο...» στο πλαίσιο της «εξόρμησης για το δώρο του παιδιού», 
1966], πολυγρ. [280.29] 

— Ερωτηματολόγιο της Επιτροπής κοριτσιών [απευθύνεται στα μέλη των 
επαρχιακών οργανώσεων], πολυγρ., 3 σ. [280.3] 

σμό του Κιλελέρ» [2/1966], πολυγρ., 2 σ. [280.21] 
— Εγκύκλιος του «Αγροτικού Γραφείου προς τις Νομαρχιακές Επιτρο-

πές» [σχετικά με την απόφαση της Γ' Συνόδου του ΚΣ για την πραγμα-
τοποίηση τεσσάρων οργανωτικών αγροτικών συσκέψεων, 3-4/1966], 
πολυγρ.,2 σ. [280.22] 

— Εγκύκλιος του Αγροτικού Γραφείου [σχετικά με τα νέα φορολογικά μέ-
τρα, Άνοιξη 1966],πολυγρ.,4 σ. [280.23] 

— «Οι μαζικοί φορείς των αγροτών (συνεταιρισμοί κλπ) και ο ρόλος της 
νεολαίας» [σημείωμα με στοιχεία για την εμφάνιση και την ανάπτυξη 
των συνεταιρισμών στην Ελλάδα, 1966;],πολυγρ.,2 σ. [280.24] 

— Εγκύκλιος του Αγροτικού Γραφείου [με θέμα «τα αγροτικά μέτρα της 
αυλικής Κυβέρνησης», Φθινόπωρο 1966], πολυγρ., 4 σ. [280.25] 

— «Κίνηση Νέων Φίλοι του Χωριού, Διακήρυξη» [για την επίθεση κατά 
των σιτοπαραγωγών], Θεσσαλονίκη Ιούλιος 1966, έντυπο [280.26] 

Η.  Επιτροπή Αθλητισμού  και Σπορ  1964-1966 

— Χφ. πρακτικά σύσκεψης για τον αθλητισμό [1964], 6 σ. [457.1] 
— Ανακοίνωση [διαμαρτυρία για την απαγόρευση από τον γεν. γραμ. Αθλη-

τισμού, Βήχο, της συνάντησης των Κινέζων αθλητών του πιγκ-πογκ με την 
ελληνική ομάδα του πιγκ- πογκ], Αθήνα 5.5.1965,δακτ.,2 σ. [457.2] 

— Κομματικό αχτίφ [ΔΝΛ και ΕΔΑ Αθήνας] με θέμα: «Συντονισμός ενερ-
γειών, κομμ. οργανώσεων και νέων στα προβλήματα των αθλητικών 
συλλόγων», 23.6.1966. Περιέχονται: α) πρόσκληση, β) χφ. πρακτικά 
της σύσκεψης, 3 σ. [457.3] 

— «Για τη σωματική αγωγή και τον αθλητισμό» [σχέδιο θέσεων], σπάραγ-
μα [1966] [457.4] 



I.  Τμήμα  Εργαζόμενης  Νεολαίας 

— Σχέδιο άρθρου του Γ. Χριστοφιλόπουλου [με θέμα την εργαζόμενη νεο-
λαία, 12/1964], χφ.,34 σ. [280.34] 

— «Εργατικός τομέας» [ζητήματα της εργαζόμενης νεολαίας, απογραφή 
της διάρθρωσης της ενόψει του Συνεδρίου της ΔΝΛ, αρχές 1965], χφ., 
2 σ. [280.35] 

— Φάκελος: «Β' Πανελλήνια συνάντηση εργαζόμενης νεολαίας», 27-
28.2.1965 [επεξεργασίες της ΔΝΛ για την οργανωτική προετοιμασία 
της, τον καθορισμό των εισηγητών, τα σημεία της απόφασης και τα ψη-
φίσματα, 2/1965] , χφ. του Γ. Χριστοφιλόπουλου, 6 σ. [304.123-125] 

— «Συζήτηση για εργάτες» [συζήτηση για τη δουλειά στους εργαζόμε-
νους νέους. Συμμετέχουν οι: Τ. Μπενάς, Μπ. Θεοδωρίδης, Θ. Τσουκνί-
δας, Δ. Κουτσούνης, Μπ. Κοβάνης, I. Κοσυφάκος, Σκούρτης, Κ. Αλε-
ξιάδης, 4/1965], χφ. του Τ. Μπενά, 3 σ. [280.36] 

— «Καμπάνια-κινητοποίηση πάνω στο θέμα άδειες, κατασκηνώσεις» [συ-
ζήτηση για τη δράση και τις πρωτοβουλίες της ΣΕΕΝΕ, 4/1965], δακτ., 
4 σ. [280.37] 

ΙΑ. Τμήμα  Διεθνών Σχέσεων 
1. Γραφείο  Διεθνών Σχέσεων  9/1964-1/1967 
— Σπαράγματα από μπλοκ σημειώσεων του Τ. Τρίκκα, υπεύθυνου του 

Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΔΝΛ [προγραμματισμός επαφών του 
τμήματος,9-11/1964], χφ. ,8 σ. [285.1] 

— «Προτάσεις του Γραφείου. Θέμα: 24η Οκτώβρη, ημέρα διεθνούς αλλη-
λεγγύης στον κυπριακό λαό» [προγραμματισμός και προτάσεις στο ΚΣ 
της ΔΝΛ με αφορμή την απόφαση της ΠΟΔΝ για την Κύπρο, 10/1964], 
χφ. του Τ. Τρίκκα, 4 σ. [285.2] 

— Επεξεργασία προσυνεδριακού κειμένου της ΔΝΛ στην αγγλική γλώσσα 
από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων [11/1964], χφ. με χφ. διορθώσεις, 8 σ. 

[285.3] 
— «Proclamation of  the Lambrakis Democratic Youth» — Διακήρυξη της 

Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη [επεξεργασίες της Διακήρυξης στην 
αγγλική γλώσσα από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, 4/1965], δακτ. με χφ. 
διορθώσεις, 14 σ. [285.4] 

— «The Democratic Lambrakis Youth: Its aims and principles» - Δημο-
κρατική Νεολαία Λαμπράκη : οι στόχοι και οι αρχές της [επεξεργασίες 
των στόχων της ΔΝΛ και σύντομη ιστορική αναδρομή], αγγλικά 
[4/1965], δακτ., 10 σ. [285.5] 

— «The Youth under attack» - Η νεολαία υπό επίθεση [επεξεργασίες του 



Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΔΝΛ για τις καταδίκες μελών της ΕΔΗΝ 
και της ΔΝΛ στην αγγλική γλώσσα, 10/1965], 2 σ. [285.10] 
Εγκύκλιος επιστολή του Κεντρικού Συμβουλίου της ΔΝΛ προς τις διε-
θνείς οργανώσεις νεολαίας και τις πολιτικές νεολαίες [αίτημα αλληλεγ-
γύης στον αγώνα του ελληνικού λαού], Αθήνα 23.7.1966, αγγλικά, 2 σ. 

[285.6] 
«Threat of  dissolve Democratic Lambrakis Youth» - Απειλή διάλυσης 
της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη [σύντομο χρονικό των επιθέσεων 
κατά της ΔΝΛ στην αγγλική γλώσσα] ,14.7.1966, πολυγρ., 3 σ. [285.7] 
«Dissolution of  Democratic Lambrakis Youth and other democratic 
organisations threatened. Press Threats» - Διάλυση της ΔΝΛ και άλλες 
απειλούμενες δημοκρατικές οργανώσεις. Αποκόμματα τύπου [επεξερ-
γασίες του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και μεταφράσεις αποσπασμά-
των από τον ημερήσιο τύπο στην αγγλική γλώσσα, 7/1966], δακτ., 2 σ. 

[285.8] 
Σύντομο σημείωμα για την ιστορία, τους στόχους και τις απειλές διά-
λυσης της ΔΝΛ [με τη χφ. ένδειξη «Γραφείο Εξωτερικών Σχέσεων. Σε-
πτέμβριος», 9/1966], δακτ., 2 σ. [285.9] 
«La solidarité internationale» - Η διεθνής αλληλεγγύη [παρουσίαση των 
δηλώσεων διεθνών προσωπικοτήτων και των θέσεων για την υποστήρι-
ξη της ΔΝΛ στη γαλλική γλώσσα ,12/1966], πολυγρ . , 2σ . [285.11] 
Επιστολή του Κεντρικού Συμβουλίου της ΔΝΛ σε διεθνείς φορείς και 
προσωπικότητες [αίτημα ad hoc διαβημάτων και διαμαρτυριών στον 
πρωθυπουργό Στ. Στεφανόπουλο], Αθήνα [12/1966], αγγλικά, δακτ. 

[285.12] 
«Σύγκληση Προπαρασκευαστικής Επιτροπής 9ου Φεστιβάλ Νεολαίας» 
[ενημερωτικό σημείωμα της Ηρώς Κανακάκη για τις εργασίες της Επι-
τροπής στη Βιέννη στις 26 και 27.1.1967 και άλλες πληροφορίες από τη 
συνάντηση, 2/1967], χφ. της Ηρώς Κανακάκη, 8 σ. [285.13] 
Διευθυνσιολόγιο Γραφείου Διεθνών Σχέσεων: δελτία και χφ. σημειώσεις 
ονομάτων και διευθύνσεων [αναλυτικά ανά χώρα : Αγγλία 6 δελτία, Αί-
γυπτος 2 δελτία, Ανατ. Γερμανία 1 δελτίο, Αργεντινή 1 δελτίο, Αυστρα-
λία 5 δελτία, Αυστρία 3 δελτία, Βέλγιο 2 δελτία, Βιετνάμ 1 δελτίο, Βουλ-
γαρία 1 δελτίο, Βρετανική Γουινέα 1 δελτίο, Γαλλία 7 δελτία, Γιουγκο-
σλαβία 1 δελτίο, Δανία 1 δελτίο και έντυπος και χφ. κατάλογος διευθύν-
σεων , Δυτική Γερμανία 6 δελτία, Ελβετία 4 δελτία, ΕΣΣΔ 2 δελτία, ΗΠΑ 2 
δελτία, Ιαπωνία 4 δελτία, Ισραήλ 1 δελτίο, Ιταλία 76 δελτία, Καναδάς 2 
δελτία, Κορέα 1 δελτίο, Κούβα 2 δελτία, Κύπρος 3 δελτία, Νορβηγία 1 
δελτίο, Ουγγαρία 4 δελτία, Πολωνία 3 δελτία, Ρουμανία 2 δελτία, Σουη-
δία 2 δελτία, Τσεχοσλοβακία 5 δελτία, Χιλή 1 δελτίο], 162 τμχ. [285.14] 



2. Διεθνείς  Σχέσεις 
«Fédération Mondiale de la Jeunesse Démocratique» (MJD) - «World 

Federation of  Democratic Youth» (WFDY) - Παγκόσμια Ομοσπονδία 
Δημοκρατικής Νεολαίας (ΠΟΔΝ) 

Ε ξ ε ρ χ ό μ ε ν α α π ό ΔΝΛ 
— Ευχαριστήρια επιστολή της ΔΝΛ στην ΠΟΔΝ για τη δραστηριότητα της 

στις προπαρασκευαστικές εργασίες του Συνεδρίου της ΔΝΛ, 1.3.1965, 
αγγλικά, δακτ., 2 σ. [284.1 α] 

— Σχέδιο επιστολής αντιπροσωπείας της ΔΝΛ στην ΠΟΔΝ [ενημέρωση για 
την κατάσταση στην Ελλάδα, προτάσεις προς την Εκτελεστική Επιτρο-
πή της ΠΟΔΝ για τη σύγκληση συνδιάσκεψης για τα προβλήματα της 
Νεολαίας στην Ευρώπη, ευχαριστήριο για τη συμπαράσταση, πρόσκλη-
ση για επίσκεψη στην Ελλάδα κ.ά., 7/1965], αγγλικά, χφ. του Τ. Τρίκ-
κα, 15 σ. [284.1β] 

— Σχέδιο επιστολής στην ΠΟΔΝ [αποδοχή της πρότασης για τη σύγκληση 
διεθνούς Συνδιάσκεψης Αλληλεγγύης της Νεολαίας στο Β. Βιετνάμ -
ενημέρωση, αρχές 1966], δακτ. με χφ. διορθώσεις του Τ. Τρίκκα, 4 σ. 

[284.1γ] 
— Απαντητική επιστολή της ΔΝΛ στο γράμμα του γραμματέα της ΠΟΔΝ 

της 26.10.1966 [αποδοχή της πρότασης για τη «διεθνοποιήση» της Ε' 
Μαραθώνιας Πορείας - διεύρυνση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας από 
«Σύνδεσμο Β. Russell» και από άλλους φορείς], 12.11.1966, χφ. του Τ. 
Τρίκκα και δακτ., σ. 7 (2). Περιέχεται επίσης δακτ. «Σημείωμα (από-
ψεις της ΔΝΛ)» [αιτείται η γνώμη του κόμματος της ΕΔΑ ενόψει της 
απάντησης στην ΠΟΔΝ] [284.18] 

— Απαντητική επιστολή Σπ. Ανδρεάδη, εκπροσώπου ΔΝΛ, προς τον πρόε-
δρο της ΠΟΔΝ σχετικά με αποστολή κειμένου, χ.χ.,  δακτ. [284.1ε] 

Ε ι σ ε ρ χ ό μ ε ν α α π ό ΠΟΔΝ 
[τμήμα ευρύτερης σειράς] 1964 

— Εγκύκλιος επιστολή-έκκληση [του Patr. Valdes, αντιπροέδρου] της 
ΠΟΔΝ [για την πλήρη ανεξαρτησία της Βρετανικής Γουιάνας], Βουδαπέ-
στη 23.7.1964, γαλλικά. Επισυνάπτεται η «Απύφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της ΠΟΔΝ για τη Βρεττανική Γουιάνα» της 14.7.1964, γαλλι-
κά, πολυγρ.,3 σ. [311.1α] 

— Εγκύκλιος επιστολή [του Patr. Valdes, αντιπροέδρου] της ΠΟΔΝ [για τη 
σύλληψη του προέδρου του «Εθνικο-απελευθερωτικού Μετώπου» της 
Νικαράγουα - κάλεσμα για επιστολές και μηνύματα διαμαρτυρίας], 
Βουδαπέστη 27.7.1964, γαλλικά, πολυγρ.,2 σ. [311.1β] 



Επιστολή [του Ρ. Valdes, αντιπροέδρου] της ΠΟΔΝ προς την εφημερίδα 
Αυγή, Βουδαπέστη 28.7.1964, δακτ. Επισυνάπτεται αντίγραφο της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της ΠΟΔΝ για την Κύπρο, δακτ., 3 σ. [311 ,ΐγ] 
Συνοδευτική επιστολή [του Cl. Gatignon, γενικού γραμματέα] της 
ΠΟΔΝ, Βουδαπέστη 13.8.1964. Επισυνάπτονται: α) «Διακήρυξη της 
ΠΟΔΝ για την κατάσταση στην Κύπρο» της 11ης Ιουλίου 1964, β) «Δια-
κήρυξη του Γραφείου της ΠΟΔΝ για την κατάσταση στο Βιετνάμ», γαλ-
λικά, πολυγρ, 4 σ. [311.1δ] 
Εγκύκλιος επιστολή-έκκληση [του Patr. Valdes, αντιπροέδρου] της ΠΟΔΝ 
[για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη Γουατεμάλα με αφορμή τα 
20 χρόνια από την ανεξαρτησία της], Βουδαπέστη 2.9.1964. Επισυνά-
πτεται η «Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΔΝ για τη Γουα-
τεμάλα της 14ης Ιουλίου 1964», γαλλικά, πολυγρ., 5 σ. [311.1ε] 
Διακήρυξη του Παγκοσμίου Forum Νεολαίας [απόφαση και κατάσταση 
συμμετασχόντων], Μόσχα 16-23.9.1964,αγγλικά, πολυγρ., 16 σ. [311.5] 
Εγκύκλιος επιστολή-έκκληση [του Patr. Valdes, αντιπροέδρου] της 
ΠΟΔΝ [διεθνής ημέρα για την Κύπρο η 24η Οκτωβρίου], Βουδαπέστη 
30.9.1964, γαλλικά, πολυγρ.,2 σ. [311.Ιστ] 
Διακήρυξη της ΠΟΔΝ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, 
15.10.1964, γαλλικά, πολυγρ , , 3σ . [311.1 ζ] 
Διακήρυξη του Γραφείου της ΠΟΔΝ για την «εθνική απελευθερωση του 
Καμερούν»,Βουδαπέστη 2.11.1964, γαλλικά, πολυγρ.,2 σ. [311.1η] 
Εγκύκλιος επιστολή-έκκληση [του Patr. Valdes, αντιπροέδρου] της 
ΠΟΔΝ [κινητοποιήσεις για τον κίνδυνο πραξικοπήματος στην Ελλάδα 
μετά την άνοδο της ΕΚ στην εξουσία και για την ανάγκη κατάργησης 
των εκτάκτων μέτρων], Βουδαπέστη 16.11.1964, πολυγρ. Επισυνάπτε-
ται αντίγραφο επιστολής [του Λ. Κύρκου εκ μέρους της Εκτελεστικής 
Επιτροπής] της ΕΔΑ στην ΠΟΔΝ της 23ης Οκτωβρίου 1964 [για την επιρ-
ροή των παρακρατικών στη δημόσια ζωή και στο στρατό και την ανά-
γκη υποστήριξης του νομοσχεδίου για την κατάργηση των εκτάκτων 
μέτρων], γαλλικά, πολυγρ , , 3σ . [311.1 θ] 
«Διακήρυξη της ΠΟΔΝ για τα γεγονότα στο Σουδάν» [χαιρετισμός για 
την πτώση του δικτατορικού καθεστώτος], Βουδαπέστη 5.11.1964, 
γαλλικά, πολυγρ . , 2σ . [311.11] 
«Διακήρυξη» [καταγγελία για τη βίαιη καταστολή των φοιτητικών κι-
νητοποιήσεων για την ανεξαρτησία του Πόρτο Ρίκο], Βουδαπέστη 
5.11.1964, γαλλικά, πολυγρ.,2 σ. [311.1ια] 
Ενημερωτική επιστολή [του Γραφείου Τύπου] της ΠΟΔΝ [αποστολή της 
αντζέντας του 1965], Βουδαπέστη 11.11.1964, γαλλικά, πολυγρ. [311. 1ιβ] 
«Διακήρυξη για το φοιτητικό κίνημα στη Βραζιλία» [καταγγελία για τη 



βίαιη καταστολή του φοιτητικού και μαθητικού κινήματος μετά την 
επιβολή της δικτατορίας], Βουδαπέστη 18.11.1964, γαλλικά, πολυγρ., 
2 σ. [311.1ιγ] 

— Εγκύκλιος επιστολή-έκκληση [του R. Mechini, προέδρου του Γραφείου] 
της ΠΟΔΝ [η 8η Δεκεμβρίου διεθνής ημέρα αλληλεγγύης στον αγώνα για 
ανεξαρτησία του Βορείου Καλιμαντάν στην Ινδονησία], Βουδαπέστη 
19.11.1964, γαλλικά, πολυγρ.,2 σ. [311.1ιδ] 

— «Ανακοίνωση» [για την επίσκεψη στην έδρα της ΠΟΔΝ και τις συνομι-
λίες του Γρ. Γιάνναρου στη Βουδαπέστη], Βουδαπέστη 25.11.1964, 
γαλλικά, πολυγρ. [311 .Ite] 

1965 

— Συνοδευτική επιστολή [του R. Mechini, προέδρου του Γραφείου] της 
ΠΟΔΝ [για την άρνηση χορήγησης βίζας από το «Διασυμμαχικύ Γραφείο 
Ταξιδιών» του NATO σε εκπροσώπους της Λαϊκής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας], Βουδαπέστη 18.1.1965. Επισυνάπτεται αντίγραφο της επι-
στολής διαμαρτυρίας της ΠΟΔΝ προς τις κυβερνήσεις χωρών του NATO 
για την κατάργηση του συγκεκριμένου γραφείου], γαλλικά, πολυγρ., 
3 σ. [311.2α] 

— «Διακήρυξη για την πυρηνική δύναμη του NATO», Βουδαπέστη 
20.1.1965, γαλλικά, πολυγρ. [311,2β] 

— «Διακήρυξη της ΠΟΔΝ» [για την κατάσταση στο Νότιο Βιετνάμ], Βου-
δαπέστη 21.1.1965, γαλλικά, πολυγρ.,2 σ. [311.26] 

— Συνοδευτική επιστολή [του Cl. Gatignon, γενικού γραμματέα] της 
ΠΟΔΝ, Βουδαπέστη 22.1.1965, γαλλικά, πολυγρ. Επισυνάπτεται η 
«Διακήρυξη για την Ανγκόλα» της 20ής Ιανουαρίου 1965 [για τον αγώ-
να ανεξαρτησίας εναντίον των Πορτογάλων], γαλλικά, πολυγρ., 3 σ. 

[311.2ε] 
— «Διακήρυξη για την κατάσταση στη Νοτιο-ανατολική Ασία» [παρουσία 

αμερικανικών στρατευμάτων στην Ινδονησία], Βουδαπέστη 25.1.1965, 
γαλλικά, πολυγρ., 2 σ. [311.2στ] 

— «Διακήρυξη για την παραγραφή των εγκλημάτων πολέμου και των 
εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας» [καταγγελία για την Ομοσπον-
διακή Γερμανία], Βουδαπέστη 26.1.1965, γαλλικά, πολυγρ., 3 σ. [311.2ζ] 

— Εγκύκλιος επιστολή-κάλεσμα [του Cl. Gatignon, γενικού γραμματέα] 
της ΠΟΔΝ [υποστήριξη στον αγώνα της νεολαίας της Ν. Κορέας και του 
Ν. Βιετνάμ], Βουδαπέστη 5.2.1965, γαλλικά. Επισυνάπτεται η επιστο-
λή και η «Έκκληση στους Νέους και στους Φοιτητές όλου του κόσμου» 
της Εργαζόμενης Σοσιαλιστικής Νεολαίας και της Επιτροπής Φοιτητών 
της Κορέας [για τη μη αποστολή στρατευμάτων από την Κορέα στο 



Βιετνάμ],Πιονγκ-Γιανγκ 19.1.1965, γαλλικά, πολυγρ.,8 σ. [311.2η] 
— «Διακήρυξη για την Ισπανία» [καταγγελία για το καθεστώς του Φράν-

κο και τους 38 πολιτικούς κρατουμένους στις φυλακές Burgos], Βουδα-
πέστη 1.2.1965, γαλλικά, πολυγρ., 2 σ. [311.2γ] 

— «Διακήρυξη» [καταγγελία για τους βομβαρδισμούς της 7ης, 8ης και 
11ηςΦεβρουαρίου 1965 στο Βιετνάμ], Βουδαπέστη 12.2.1965, γαλλικά, 
πολυγρ.,2 σ. [311.2Θ] 

— Ευχαριστήρια επιστολή [του Κ. Govinda Pillai, αντιπροέδρου] της 
ΠΟΔΝ για την υποδοχή και παραμονή του Cl. Gatignon, γενικού γραμ-
ματέα της ΠΟΔΝ, στην Αθήνα], Βουδαπέστη 16.2.1965, γαλλικά, δακτ., 
2 σ. [311,2ι] 

— Εγκύκλιος ενημερωτική επιστολή [του Cl. Gatignon, γενικού γραμμα-
τέα] της ΠΟΔΝ [για την επίσκεψή του στην Αθήνα και τις δραστηριότητες 
της ΔΝΛ], Βουδαπέστη 16.2.1965, γαλλικά, πολυγρ. ,2 σ. [311.2ια] 

— «Διακήρυξη για την Κολομβία» [καταγγελία για το αυταρχικό καθε-
στώς της κυβέρνησης του «Εθνικού Μετώπου»], Βουδαπέστη 
20.2.1965, γαλλικά, πολυγρ., 2 σ. [311.2ιβ] 

— Εγκύκλιος επιστολή [του Al. Gonzalez, βοηθού γενικού γραμματέα] της 
ΠΟΔΝ [για την ένταση της σύγκρουσης στη Βενεζουέλα], Βουδαπέστη 
25.2.1965, γαλλικά, πολυγρ. Επισυνάπτεται η τελευταία επιστολή του 
Ar. Gabaldon, διοικητή της ομάδας ανταρτών «Σιμόν Μπολιβάρ» πριν 
από το θάνατό του, στις 13.12.1964], γαλλικά, πολυγρ.,4 σ. [311.2ιγ] 

— «Διακήρυξη για την κατάσταση στο Λάος», Βουδαπέστη 20.2.1965, 
γαλλικά, πολυγρ., 2 σ. [311,2ιδ] 

— Εγκύκλιος επιστολή-έκκληση [του Κ. Govinda Pillai, αντιπροέδρου] της 
ΠΟΔΝ [συμμετοχή στις 24 Απριλίου στην παγκόσμια ημέρα της νεολαίας 
εναντίον της αποικιοκρατίας και υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης], Βου-
δαπέστη 16.3.1965, γαλλικά, πολυγρ. Επισυνάπτεται το «Μήνυμα της 
ΠΟΔΝ για την 24η Απριλίου», 6.3.1965, γαλλικά, πολυγρ., 3 σ. [311.2ιε] 

— Εγκύκλιος επιστολή-κάλεσμα [του R. Mechini, προέδρου του Γραφεί-
ου] της ΠΟΔΝ [εορτασμός της 24ης Απριλίου], Βουδαπέστη 25.3.1965, 
γαλλικά, πολυγρ. [311.2ιστ] 

— Εγκύκλιος επιστολή-έκκληση [του Cl. Gatignon, γενικού γραμματέα] 
της ΠΟΔΝ [εκστρατεία για τον πόλεμο στο Ν. Βιετνάμ], Βουδαπέστη 
9.4.1965, γαλλικά, πολυγρ.,2 σ. [311.2ιζ] 

— «Έκκληση της ΠΟΔΝ με την ευκαιρία της 20ής επετείου από τη συντρι-
βή του χιτλερικού φασισμού», Βουδαπέστη 14.4.1965, γαλλικά, πο-
λυγρ., 2 σ. [311.2ιη] 

— Εγκύκλιος επιστολή-πρόσκληση [του Cl. Gatignon, γενικού γραμματέα] 
της ΠΟΔΝ [για την Γ' Μαραθώνια Πορεία στην Ελλάδα], Βουδαπέστη 



30.4.1965, γαλλικά, πολυγρ., 2 σ. [311.2ιθ] 
— «Διακήρυξη για τα γεγονότα στη Δομηνικανική Δημοκρατία», Βουδα-

πέστη 5.5.1965, γαλλικά, πολυγρ. [311.2κ] 
— Εγκύκλιος επιστολή-διαμαρτυρία [του N'D. Babacar, βοηθού γενικού 

γραμματέα] της ΠΟΔΝ [για τα «μέτρα εναντίον της ελευθερίας της συ-
νείδησης και του δικαιώματος των νέων στον πολιτισμό» στην Ελλάδα], 
Βουδαπέστη 17.5.1965, γαλλικά. Επισυνάπτεται ως «Παράρτημα» η 
επιστολή της ΔΝΛ για την Εγκύκλιο 1010 και τις αποβολές μαθητών, 
γαλλικά, πολυγρ., 3 σ. [311.2κα] 

— Ενημερωτική επιστολή [του J. Duarte, γραμματέα] της ΠΟΔΝ [για τη σύ-
γκληση του 5ου Συνεδρίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας της Χιλής], 
Βουδαπέστη 19.5.1965, γαλλικά, πολυγρ. [311.2κβ] 

— «Διακήρυξη. Η κυβερνητική καταπίεση πρέπει να σταματήσει στη Βο-
λιβία», Βουδαπέστη 29.5.1965, γαλλικά, πολυγρ. [311.2κγ] 

— Ενημερωτική επιστολή [του N'Diongue Babacar, βοηθού γενικού γραμ-
ματέα] της ΠΟΔΝ [για το Παναφρικανικό Σεμινάριο που έγινε από 20 
έως 23 Απριλίου και την απόφαση για τη σύγκληση της 2ης Παναφρικα-
νικής Συνδιάσκεψης Νέων στο Αλγέρι, από 19 έως 26 Ιουλίου], Βουδα-
πέστη 31.5.1965, γαλλικά, πολυγρ. [311.2κδ] 

— «Διακήρυξη για την κατάσταση στην Κολομβία», Βουδαπέστη 
31.5.1965, γαλλικά, πολυγρ. [311.2κε] 

— «Διακήρυξη του Γραφείου της ΠΟΔΝ» [για τη μετατροπή της Ν. Κορέας 
σε βάση για τον πόλεμο στην Άπω Ανατολή και στην Ασία], Βουδαπέ-
στη 24.6.1965, γαλλικά, πολυγρ.,2 σ. [311.2κστ] 

— Εγκύκλιος επιστολή-καταγγελία [του Patr. Valdes, αντιπροέδρου] της 
ΠΟΔΝ [για τα νέα «καταπιεστικά μέτρα» στη Γουατεμάλα], Βουδαπέ-
στη 2.6.1965, γαλλικά, πολυγρ.,2 σ. [311.2κζ] 

— «Διακήρυξη της ΠΟΔΝ για τα γεγονότα στη Σενεγάλη» [για τη δικτατο-
ρία του Σεγκόρ και την πολιτική κατάσταση], Βουδαπέστη 30.6.1965, 
γαλλικά, πολυγρ., 2 σ. [311.2κη] 

— «Μήνυμα του Γραφείου της ΠΟΔΝ την παραμονή της έναρξης της εβδο-
μάδας αλληλεγγύης στον αγώνα της νεολαίας και του βιετναμέζικου 
λαού», Βουδαπέστη 2.7.1965, γαλλικά, πολυγρ., 3 σ. [311.2κθ] 

— «Διακήρυξη εναντίον των βομβαρδισμών στην πόλη Namh Dinh στη 
Λάίκή Δημοκρατία του Βιετνάμ»,Βουδαπέστη 13.7.1965, γαλλικά, πο-
λυγρ., 2 σ. [311.2λ] 

— «Διακήρυξη για την κατάσταση στην Ελλάδα» [διακήρυξη αλληλεγ-
γύης] , Βουδαπέστη 20.7.1965, γαλλικά, πολυγρ. [311.2λα] 

— Αγγελτήρια επιστολή [του Cl. Gatignon, γενικού γραμματέα] της ΠΟΔΝ 
[επετειακές εκδηλώσεις για τα 20χρονα από τη δημιουργία της ΠΟΔΝ], 



Βουδαπέστη 31.7.1965, γαλλικά, πολυγρ. με ιδιόχειρο σημείωμα του Τ. 
Τρίκκα «Επέτειος ΠΟΔΝ Προσοχή. Άρθρο Μίκη ;», 3 σ. Επισυνάπτεται η 
«Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για την 20ή επέτειο της ΠΟΔΝ» 
10.4.1965, γαλλικά, έντυπο,2 σ. [311.2λβ] 
Εγκύκλιος επιστολή-κάλεσμα [του Cl. Gatignon, γενικού γραμματέα] 
της ΠΟΔΝ [υποστήριξη στον αγώνα των νέων του Καμερούν], Βουδαπέ-
στη 25.5.1965, γαλλικά, πολυγρ.,2 σ. [311.2λθ] 
Εγκύκλιος επιστολή-πρόσκληση [του Cl. Gatignon, γενικού γραμματέα] 
της ΠΟΔΝ [επετειακές εκδηλώσεις για τα 20χρονα από τη δημιουργία της 
ΠΟΔΝ], Βουδαπέστη 31.7.1965, γαλλικά, πολυγρ., 2 σ. [311.2λγ] 
Εγκύλιος επιστολή [R. Mechini, προέδρου] της ΠΟΔΝ [για τις εργασίες 
της Διεθνούς Προπαρασκευαστικής Επιτροπής του 9ου [IX] Παγκοσμί-
ου Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών για την αλληλεγγύη, την ειρήνη 
και τη φιλία], Βουδαπέστη 31.7.1965, γαλλικά, πολυγρ., 2 σ. [311.2λδ] 
«Διακήρυξη. Η καταπίεση μεγαλώνει στη Βενεζουέλα», Βουδαπέστη 
3.8.1965, γαλλικά, πολυγρ. [311,2λε] 
«Διακήρυξη για το Βιετνάμ», Βουδαπέστη 3.8.1965, γαλλικά, πολυγρ, 
με ιδιόχειρη σημείωση του Τ. Τρίκκα «Βιετνάμ. Προσοχή! Να το ξανα-
δούμε», 2 σ. [311,2λστ] 
Εγκύκλιος επιστολή-καταγγελία [του Patr. Valdes, αντιπροέδρου] της 
ΠΟΔΝ [για το κύμα συλλήψεων στη Γουατεμάλα], Βουδαπέστη 
11.8.1965, γαλλικά, πολυγρ.,2 σ. [311.2λζ] 
«Διακήρυξη. Η ΠΟΔΝ καταδικάζει τη 'μαλαισιανή' εκδοχή των ιμπερια-
λιστών των ΗΠΑ [για την τακτική εναντίον του Β. Καλιμαντάν], Βουδα-
πέστη 23.8.1965, γαλλικά, πολυγρ. [311.2λη] 
«Διακήρυξη» [υποστήριξη των φοιτητών της Ν. Κορέας στον αγώνα 
εναντίον του ιαπωνο-κορεατικού συμφώνου], Βουδαπέστη 1.9.1965, 
γαλλικά, πολυγρ., 2 σ, [311.2μ] 
Συνοδευτική επιστολή [του Patr. Valdes, αντιπροέδρου] της ΠΟΔΝ, Βου-
δαπέστη 1.9.1965, γαλλικά, πολυγρ. Επισυνάπτεται «ο δραματικός απο-
λογισμός του 'ματωμένου Μάη' του 1965 στη Βολιβία» [καταγγελία για 
την ενημέρωση της κοινής γνώμης], γαλλικά, πολυγρ., 17 σ. [311.2μα] 
«Διακήρυξη του Γραφείου της ΠΟΔΝ για την Κολομβία», Βουδαπέστη 
8.9.1965, γαλλικά, πολυγρ. [311,2μβ] 
«Διακήρυξη του Γραφείου της ΠΟΔΝ» [για την κατάσταση στη Ν. Κο-
ρέα], Βουδαπέστη 8.9.1965, γαλλικά, πολυγρ.,2 σ. [311.2μγ] 
«Διακήρυξη» [καταγγελία για τα «χημικά όπλα» στον πόλεμο του 
Βιετνάμ], Βουδαπέστη 15.9.1965, γαλλικά, πολυγρ., 2 σ. [311.2μδ] 
Συνοδευτική επιστολή [του Patr. Valdes, αντιπροέδρου] της ΠΟΔΝ, 
Βουδαπέστη 17.9.1965, γαλλικά, πολυγρ. Επισυνάπτεται επιστολή της 



Ομοσπονδίας των Νέων και των Φοιτητών του Βιετνάμ της 31ης Αυγού-
στου 1965, γαλλικά, πολυγρ.,6 σ. [311.2με] 

— «Διακήρυξη για την Βρεττανική Γουιάνα», Βουδαπέστη 22.9.1965, 
γαλλικά, πολυγρ.,2 σ. [311.2μστ] 

— «Διακήρυξη για την αλληλεγγύη στο Πόρτο Ρίκο», Βουδαπέστη 
22.9.1965, γαλλικά, πολυγρ. [311,2μζ] 

— Επιστολή [του G. Sokolowsky, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής] της ΠΟΔΝ 
[πρύσκληση προς τη ΔΝΛ για συμμετοχή σε συγκέντρωση μελών της 
ΠΟΔΝ με θέμα: «Τα καθήκοντα της ΠΟΔΝ για την ενίσχυση της δραστη-
ριότητάς της στο ευρωπαϊκό νεολαιίστικο κίνημα»], Βουδαπέστη 
24.9.1965, γαλλικά, δακτ., 3 σ. [311,2μη] 

— «Διακήρυξη. Βίαιη αστυνομική καταπίεση στην Αργεντινή», Βουδαπέ-
στη 24.9.1965, γαλλικά, πολυγρ.,2 σ. [311.2μθ] 

— Εγκύκλιος επιστολή [του F. De Gal, γενικού γραμματέα] της ΠΟΔΝ 
[συμπαράσταση στη νεολαία του Καμερούν], Βουδαπέστη 27.9.1965, 
γαλλικά, πολυγρ. [311.2ν] 

— «Διακήρυξη για τη στρατιωτική καταπίεση της αντιδραστικής κυβέρνη-
σης της Κολομβίας», Βουδαπέστη 4.10.1965, γαλλικά, πολυγρ.,2 σ. 

[311.2να] 
— Επιστολή-έκκληση [του Patr. Valdes, αντιπροέδρου] της ΠΟΔΝ [για την 

ευρύτερη συμμετοχή στην «ημέρα του Βιετνάμ» στις 15-16.10.1965], 
Βουδαπέστη 5.10.1965, γαλλικά, πολυγρ. Επισυνάπτονται «Τα Νέα 
της Επιτροπής για την 'ημέρα του Βιετνάμ' - Μπέρκλεϋ», γαλλικά, πο-
λυγρ.,4 σ. [311.2νβ] 

— Συνοδευτική επιστολή [N'Diongue Babacar, γενικού γραμματέα] της 
ΠΟΔΝ, Βουδαπέστη 5.10.1965, γαλλικά, πολυγρ. Επισυνάπτονται: α) 
«Έκκληση της προσωρινής επιτροπής για τη βοήθεια και την αλληλεγ-
γύη στο λαό της Ισημερινής Γουινέας», χ.χ.,  β) Idée  Populaire  de  la Guinée 
Equatorial (I.P.  G.Ε.), έντυπο, 16 σ. [311.2νγ] 

— «Αντίγραφον τηλεγραφήματος» του Γραφείου της ΠΟΔΝ στον πρόεδρο 
της ελληνικής κυβέρνησης [ανησυχία για την απειλή διάλυσης της ΔΝΛ], 
Βουδαπέστη 8.10.1965, ελληνική μετάφραση, δακτ. [311.2νδ] 

— Εγκύκλιος επιστολή [του R. Mechini, του Γραφείου] της ΠΟΔΝ [πρό-
σκληση για συμπαράσταση στη ΔΝΛ], Βουδαπέστη 9.10.1965, γαλλικά, 
πολυγρ και δακτ., 2 σ. Επισυνάπτεται ως παράρτημα «Η ελληνική 
νεολαία εντείνει τον αγώνα της για τη δημοκρατία», γαλλικά, πολυγρ., 
3 σ. [311.2νε] 

— «Διακήρυξη για την Ελλάδα» του Γραφείου της ΠΟΔΝ [συμπαράσταση 
στη ΔΝΛ για την απειλή διάλυσης και για την πολιτική κατάσταση στην 
Ελλάδα], Βουδαπέστη 30.10.1965, γαλλικά και ελληνική μετάφραση σε 



δύο αποδόσεις, 2 (2+1) σ. [311.2νστ] 
— Ενημερωτική επιστολή [του Ct. Citek, του Γραφείου Πολιτισμού] της 

ΠΟΔΝ [για συνάντηση της νεολαίας στην Κούβα από τις 7 έως 12 Φε-
βρουαρίου 1966],Βουδαπέστη 8.11.1965, γαλλικά, πολυγρ. [311.2νζ] 

— Ενημερωτική επιστολή [του F. De Gal, γενικού γραμματέα] της ΠΟΔΝ 
[για τις εργασίες της 2ης Τρι-ηπειρωτικής Συνδιάσκεψης στην Κούβα 
από 3 έως 10 Ιανουαρίου 1966], Βουδαπέστη 30.11.1965, γαλλικά, πο-
λυγρ.. Επισυνάπτεται η «Διακήρυξη» της Συνδιάσκεψης, γαλλικά, πο-
λυγρ. 2 σ. [311.2νη] 

— Επιστολή [του J. Ballestras, βοηθού γενικού γραμματέα] της ΠΟΔΝ [συ-
νοδευτική στην αποστολή υλικών για τη Σύνοδο της ΠΟΔΝ που θα 
πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία από 20 έως 24 Ιανουαρίου 1966], Βου-
δαπέστη 28.12.1965, γαλλικά, πολυγρ. [311.2νθ] 

— «Διακήρυξη για την κατάσταση στο Ιράκ» [επίθεση με τοξικά αέρια ενα-
ντίον των Κούρδων], Βουδαπέστη [1965], γαλλικά, πολυγρ. [311.2ξ] 

1966 
— «Διακήρυξη» [καταγγελία για τη σύλληψη του Ανδρ. Λεντάκη], Βουδα-

πέστη 7.3.1966, αγγλικά και γαλλικά, πολυγρ., 2 (2) σ. [311.3α] 
— Εγκύκλιος επιστολή [του N'Diongue Babacar, βοηθού γενικού γραμμα-

τέα] της ΠΟΔΝ [διοργάνωση σεμναρίου για το ρατσισμό στην Τανζανία 
από 27 έως 30 Απριλίου 1966], Βουδαπέστη 23.3.1966, πολυγρ., 2 σ. 

[311.3β] 
— Εγκύκλιος επιστολή [του Κ. Govinda Pillai, αντιπροέδρου] της ΠΟΔΝ 

[ενημέρωση για την κατάσταση στην Ελλάδα, πρόσκληση για την Δ' 
Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης]. Η ίδια επιστολή υπάρχει 2 φορές: α) 
Βουδαπέστη 31.3.1966, αγγλικά, πολυγρ., 2 σ., β) 2.4.1966, γαλλικά, 
πολυγρ.,2 σ. [311.3γ] 

— «Για την επιτυχία της Δ' Μαραθώνιας Πορείας Ειρήνης στην Ελλάδα 
στις 22.5.1966. Ανακοίνωση», Βουδαπέστη 3.4.1966, γαλλικά 2 σ. + 
αγγλικά 2 σ. [311.38] 

— Ενημερωτική επιστολή [του F. De Gal, γενικού γραμματέα] της ΠΟΔΝ 
[για τη δολοφονία του γενικού γραμματέα της Ενιαίας Οργάνωσης Νέ-
ων της Υεμένης], Βουδαπέστη 7.5.1966, γαλλικά, πολυγρ. [311.3ε] 

— Ενημερωτική επιστολή [του F. De Gal, γενικού γραμματέα] της ΠΟΔΝ 
[για την επιβολή αυταρχικού καθεστώτος στο Περού και τις συλλήψεις], 
Βουδαπέστη 10.5.1966, γαλλικά, πολυγρ. [311.3στ] 

— «Διακήρυξη» [για τη δολοφονία του γενικού γραμματέα της Ενιαίας 
Οργάνωσης Νέων της Υεμένης], Βουδαπέστη 10.5.1966, γαλλικά, πο-
λυγρ. [311,3ζ] 



— Ενημερωτική επιστολή [του F. De Gal, γενικού γραμματέα] της ΠΟΔΝ 
[για τη διεθνή εβδομάδα αλληλεγγύης στο λαό της Κορέας από 25.6 
έως 2.7.1966], Βουδαπέστη 31.5.1966, γαλλικά, πολυγρ., 2 σ. [311.3η] 

— «Διακήρυξη» [για τα επεισύδια στη ναυτική βάση του Γκουαντάναμο 
και τη νέα ένταση στη σχέση των ΗΠΑ με την Κούβα], Βουδαπέστη 
31.5.1966, γαλλικά, πολυγρ. [311.36] 

— Επιστολή [του Κ. Govinda Pillai, αντιπροέδρου] της ΠΟΔΝ [συνοδευτική 
στην έκκληση του προέδρου της Λ.Δ. του Βιετνάμ, Χο Τσι Μινχ, της 15ης 
Ιουλίου 1966], Βουδαπέστη 25.7.1966, αγγλικά, πολυγρ. [311.3ι] 

— Ενημερωτική επιστολή-έκκληση [του F. De Gal, γενικού γραμματέα] 
της ΠΟΔΝ [διαμαρτυρία για το αυταρχικό καθεστώς και τους πολιτι-
κούς κρατούμενους στην Γκάνα], Βουδαπέστη 4.10.1966, αγγλικά, πο-
λυγρ. [311,3ια] 

— Επιστολή [του Fr. de Gall, γενικού γραμματέα] της ΠΟΔΝ [συγκρότηση 
διεθνούς Επιτροπής Πρωτοβουλίας και διοργάνωση στην Αθήνα στρογ-
γυλής τράπεζας για τις μαραθώνιες πορείες ειρήνης], Βουδαπέστη 
26.10.1966, γαλλικά, δακτ., κολοβό και δακτ. ελληνική μετάφραση 

[311.3ιβ] 
1967 
— Ευχαριστήρια επιστολή [του R. Mechini, του Γραφείου] της ΠΟΔΝ στον 

Λ. Κύρκο [για την υποδοχή του F. De Gal, γενικού γραμματέα της 
ΠΟΔΝ στην Ελλάδα], Βουδαπέστη 30.1.1967, γαλλικά, δακτ. [311.4α] 

— Ενημερωτική επιστολή-έκκληση [του N'Diongue Babacar, βοηθού γενι-
κού γραμματέα] της ΠΟΔΝ [διαμαρτυρία εναντίον της «φασιστικής κυ-
βέρνησης της Ισπανίας» για την κατάσταση στην Ισημερινή Γουιάνα], 
Βουδαπέστη 11.2.1967, γαλλικά, πολυγρ. [311.4β] 

— Ενημερωτική επιστολή [του F. De Gal, γενικού γραμματέα] της ΠΟΔΝ 
[για τους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες], Βουδαπέστη 21.4.1967, αγ-
γλικά και γαλλικά, δακτ. [Η επιστολή έχει ως αποδέκτες την ΕΔΑ και 
τον «Σύνδεσμο Νέων για τον πυρηνικό αφοπλισμό Β. Rüssel»]. Επισυ-
νάπτονται οι επιστολές διαμαρτυρίας της ΠΟΔΝ στον OHE και στην ελ-
ληνική κυβέρνηση, γαλλικά, δακτ. ,3 σ. + 1 σ. + 1 σ. [311.4γ] 

Έ ν τ υ π α φυλλάδια της ΠΟΔΝ 
— Aux côtés de  la Jeunesse  Lambrakis  pour la Démocratie en Grèce [έντυπο φυλ-

λάδιο της ΠΟΔΝ για την προβολή του έργου και την υποστήριξη της ΔΝΛ 
στην απειλή διάλυσης της], Βουδαπέστη [12/1966], 14 σ. Το κείμενο 
υπάρχει και σε μορφή πολυγραφημένης εγκυκλίου της ΠΟΔΝ, στα αγ-
γλικά και γαλλικά, 14.12.1966,13 (11) σ. [284.2] 

— Angola-Lutte,  Vaingra  [έντυπο φυλλάδιο], pubi. Fédération Mondiale de 



la Jeunesse Démocratique [έκδοση της ΠΟΔΝ], γαλλικά, 8 σ. [285.15] 

«Bureau International pour le Tourisme et les Echanges de la Jeunesse» 
(BITEJ) - Διεθνές Γραφείο Τουρισμού και Ανταλλαγών της Νεολαίας 

— Εγκύκλιος επιστολή [του R. Tyrluk] του BITEJ της ΠΟΔΝ [ζητούν πλη-
ροφορίες για τις εθνικές και τη συμμετοχή σε διεθνείς κατασκηνώσεις 
ώστε να περιληφθούν στην έκδοση ενός ειδικού «Δελτίου Πληροφο-
ριών»], Βουδαπέστη 10.2.1965, αγγλικά, δακτ. Επισυνάπτεται ασυ-
μπλήρωτη φόρμα για την αποστολή πληροφοριών, αγγλικά, δακτ. 1 σ. 
+ 1 σ. [285.3] 

Κύπρος 

«Ενιαία Δημοκρατική Οργάνωση Νεολαίας» (ΕΔΟΝ) 

— «Προς την Ελληνική Νεολαία» [χαιρετιστήριο μήνυμα των Μ. Θεοδω-
ράκη, Μ. Αργυράκη, Μ. Μποσταντζόγλου για την 24η Οκτωβρίου, διε-
θνή ημέρα αλληλεγγύης για την Κύπρο και την κυπριακή νεολαία], 
Αθήνα 19.10.1964, δακτ. [693.1α] 

— Επιστολή [του Μιχ. Ολύμπιου, γενικού γραμματέα της ΕΔΟΝ] προς τη 
ΔΝΛ [συγχαρητήρια για τη συγχώνευση Ν.ΕΔΑ και ΔΚΝΓΛ], Λευκωσία 
2.10.1964, δακτ. [693.1β] 

— Επιστολή [του Χρύση Δημητριάδη, προέδρου της ΕΔΟΝ] προς το ΚΣ της 
ΔΝΛ [πρόσκληση στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη στις 13.12.1964], Λευ-
κωσία 23.11.1964, δακτ. [693.1γ] 

— Επιστολή των Μ. Θεοδωράκη και Τ. Μπενά προς το Κεντρικό Συμβού-
λιο της ΕΔΟΝ [πρόσκληση στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ], 7.1.1965, 
δακτ.  [693.1 δ] 

— Επιστολή [του Χρ. Δημητριάδη, προέδρου της ΕΔΟΝ] προς το ΚΣ της 
ΔΝΛ [για την έκδοση μπροσούρας για την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη και 
για την αντιπροσώπευση της ΕΔΟΝ στο συνέδριο της ΔΝΛ], Λευκωσία 
23.1.1965, δακτ. [693.1ε] 

— Επιστολή [του προέδρου της ΕΔΟΝ Χρ. Δημητριάδη και του γεν. γραμμα-
τέα Δώνη Χριστοφίδη] προς το ΚΣ της ΔΝΛ [για την αντιπροσώπευση της 
ΕΔΟΝ στο Α' Συνέδριο της ΔΝΛ], Λευκωσία 25.2.1965, δακτ. [693.Ιστ] 

— «Χαιρετισμός του προέδρου της ΕΔΟΝ συν. Χρύση Δημητριάδη στο συ-
νέδριο της ΔΝΛ» [3/1965], δακτ., 7 σ. [693.1ζ] 

— Επιστολή [του Ν. Χριστοδούλου, κεντρικού οργανωτικού γραμματέα 
της ΕΔΟΝ] προς το ΚΣ  της  ΔΝΛ [συγχαρητήρια για την επιτυχία του συνε-
δρίου  της ΔΝΛ], Λευκωσία 16.4.1965, δακτ. [693.1η] 

— Επιστολή [του Ν. Χριστοδούλου, κεντρικού οργανωτικού γραμματέα 



της ΕΔΟΝ] προς το ΚΣ της ΔΝΛ [για την πολιτική κατάσταση στην 
Ελλάδα και τη διεθνή κατασκήνωση εθελοντικής εργασίας στην Κύπρο], 
Λευκωσία 21.7.1965, δακτ. [693.1Θ] 

— Επιστολή [του Ν. Χριστοδούλου, κεντρικού οργανωτικού γραμματέα 
της ΕΔΟΝ] προς το ΚΣ της ΔΝΛ [για τα Ιουλιανά], Λευκωσία 24.7.1965, 
δακτ.,2 σ. [693.lt] 

— Επιστολή [του Δ. Χριστοφίδη, γενικού γραμματέα της ΕΔΟΝ] προς τον 
Τάσο [Τρίκκα] [απαντητική σε πρόσκληση για συμμετοχή κυπριακής 
αντιπροσωπείας στη Β' Σύνοδο του ΚΣ και συγχαρητήρια για την έκδο-
ση της εφημ. Η  Γενιά  μας], Λευκωσία 8.9.1965, δακτ. [693.1ια] 

— Επιστολή της ΕΔΟΝ [χαιρετισμός στη Β' Σύνοδο του ΚΣ της ΔΝΛ], Λευ-
κωσία 8.9.1965, χφ. και δακτ. [693.1ιβ] 

— Τηλεγράφημα [του Δ. Χριστοφίδη, γενικού γραμματέα της ΕΔΟΝ] προς 
τη ΔΝΛ [για την άφιξη του αντιπροέδρου της ΠΟΔΝ στην Αθήνα], 
1.10.1965, αγγλικά [693. 1ιδ] 

— Επιστολή [του Δ. Χριστοφίδη, γενικού γραμματέα της ΕΔΟΝ] προς το 
ΚΣ της ΔΝΛ [χαιρετισμός του ΚΣ της ΕΔΟΝ στη ΔΝΛ με την ευκαιρία της 
συνόδου του], Λευκωσία 10.10.1965, δακτ. [693.1ιγ] 

— Επιστολή [του Μιχ. Ολύμπιου] προς τη ΔΝΛ [για υλικά της ΠΟΔΝ που 
αποστέλλει και για το δίσκο του Μ. Θεοδωράκη με το τραγούδι για τον 
Σ. Πέτρουλα, που θα εκδώσει η ΠΟΔΝ], Λευκωσία 18.11.1965, δακτ., 
2 σ. [693.1ιε] 

— Επιστολή [του Δ. Χριστοφίδη, γενικού γραμματέα της ΕΔΟΝ] προς το 
ΚΣ της ΔΝΛ [συνοδευτική στα ψηφίσματα συμπαράστασης που απο-
στέλλει η ΕΔΟΝ σχετικά με το νομοσχέδιο για τη διάλυση της ΔΝΛ], 
Λευκωσία 9.12.1965, δακτ. Επισυνάπτονται 3 ψηφίσματα τοπικών ορ-
γανώσεων της ΕΔΟΝ, 11/1965, δακτ. [693.1ιστ] 

— Τηλεγράφημα διαμαρτυρίας της ΕΔΟΝ [για τη σύλληψη και εκτόπιση 
των Ανδρ. Λεντάκη και Τ. Γεωργίου], 1.3.1966 [693.1ιζ] 

— Επιστολή του Προεδρείου του ΚΣ της ΔΝΛ προς το ΚΣ της ΕΔΟΝ [επι-
στολή συμπαράστασης για τις εξελίξεις στο Κυπριακό], 22.4.1966, 
δακτ., 2 σ. [693.1ιη] 

— Πρόσκληση [υπογεγραμμένη από τον γενικό γραμματέα της ΕΔΟΝ, Δ. 
Χριστοφίδη] προς το ΚΣ της ΔΝΛ [για την αποστολή αντιπροσωπείας 
στην πλατιά ολομέλεια του ΚΣ της ΕΔΟΝ στις 23-24.4.1966], Λευκωσία 
16.4.1966, δακτ. [693.1ιθ] 

— Επιστολή [του Δ. Χριστοφίδη, γενικού γραμματέα της ΕΔΟΝ] προς το 
ΚΣ της ΔΝΛ [πρόσκληση στο Δ' συνέδριο της ΕΔΟΝ που θα πραγματο-
ποιηθεί στις 25 και 26 Ιουνίου], Λευκωσία 7.5.1966, δακτ. / Τηλεγρά-
φημα της ΕΔΟΝ για την υπενθύμιση της έναρξης του Συνεδρίου της στις 



25.6.1966,24.5.1966 [693.1 κ] 
- Πρόσκληση [του Δ. Χριστοφίδη, γενικού γραμματέα της ΕΔΟΝ] προς το 

ΚΣ της ΔΝΛ [για την εκπροσώπηση της οργάνωσης στο Δ' Συνέδριο της 
ΕΔΟΝ], Λευκωσία 8.6.1966, δακτ. [693.1κα] 

- Επιστολή [του Δ. Χριστοφίδη, γενικού γραμματέα της ΕΔΟΝ] προς το 
ΚΣ της ΔΝΛ [διαμαρτυρία του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ για 
τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη και για την απειλή διάλυσης της ΔΝΛ], 
Λευκωσία 14.7.1966, δακτ. [693.Ικβ] 

- Εκστρατεία συγκέντρωσης υπογραφών σχετικά με το νομοσχέδιο για 
τη διάλυση της ΔΝΛ: 10 συμπληρωμένες φόρμες υπογεγραμμένες από 
τοπικές οργανώσεις της ΕΔΟΝ,8/1966, πολυγρ. φόρμες [693.Ικγ] 

- Επιστολή του Μ. Θεοδωράκη προς την ΕΔΟΝ [χαιρετισμός και δήλωση 
συμπαράστασης για το Κυπριακό], δακτ., χ.χ.  [693.Ικδ] 

Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία» (ΠΕΟ) 

— Επιστολή [του Ανδρ. Ζιαρτίδη, γενικού γραμματέα] της ΠΕΟ προς τον 
πρόεδρο της ΔΝΛ [ευχαριστήρια για τη συμπαράσταση], Λευκωσία 
2.10.1964, δακτ. Επισυνάπτεται «Εισήγηση για την προώθηση της 
απόφασης του 11ου Συνεδρίου της ΠΕΟ, για δημιουργία τμήματος νεα-
ρών εργατών της ΠΕΟ» [4/1964], δακτ., 6 σ. [693.2α] 

— Επιστολή [του Κεντρικού Γραφείου εργατικής νεολαίας] της ΠΕΟ προς 
τη Διοικούσα Επιτροπή της ΔΝΛ [επιστολή συμπαράστασης σχετικά με 
το νομοσχέδιο για τη διάλυση της ΔΝΛ. Επισυνάπτεται υπόμνημα δια-
μαρτυρίας της ΠΕΟ προς τον πρωθυπουργό της Ελλάδας], Λευκωσία 
19.12.1966, πολυγρ.,2 σ. [693.2β] 

Παγκύπρια Ομοσπονδία Γυναικείων Οργανώσεων» (ΠΟΓΟ) 

— Επιστολή [της Σοφ. Τσιμίλλη, γενικής γραμματέα της ΠΟΓΟ] προς τη 
ΔΝΛ [ευχαριστήρια, απαντητική σε σχετικό μύνημα της ΔΝΛ], χ.χ.,  χφ., 
2 σ. [693.3] 

Σεμινάριο Κύπρου. Προτάσεις, ομιλίες και χαιρετισμοί της Ν. Λαμπρά-
κη» 27.9-3.10.1964 

- Φάκελος που περιέχει: α) επιστολή του ΚΣ της ΔΝΛ «προς τον Πρόε-
δρον της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπον Κύπρου Μακάριον» 
[συμπαράσταση στον αγώνα του κυπριακού λαού]. Υπογράφεται από 
τον πρόεδρο της ΔΝΛ, Μ. Θεοδωράκη, 28.9.1964, δακτ., β) επιστολή 
του ΚΣ της ΔΝΛ προς την Ενιαία Δημοκρατική Οργάνωση Νεολαίας 
(ΕΔΟΝ) [συμπαράσταση στον αγώνα για την ανεξαρτησία και την αυτο-



αυτοδιάθεση της Κύπρου]. Υπογράφεται από τον πρόεδρο της ΔΝΛ, Μ. Θεο-
δωράκη, [28.9.1964], δακτ. [2 εκδοχές της ίδιας επιστολής], γ) σημείω-
μα για τη δραστηριότητα της ελληνικής αντιπροσωπείας μετά την επι-
στροφή της από το διεθνές σεμινάριο [9/1964], δακτ. με χφ. διορθώσεις, 
δ) «Η παρούσα πολιτική κρίση στην Κύπρο και το πολιτικό της μέλλον 
σε σχέση με την διατήρηση της παγκόσμιας Ειρήνης» [εισήγηση για τις 
συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου και το μέλλον της Κύπρου, 
9/1964], δακτ. [693.17α] 

— Φάκελος που περιέχει: α) «Έκθεση του αντιπροσώπου μας στο σεμινά-
ριο Αιμ. Ζαχαρέα, προς το ΚΣ» [10/1964], χφ. του Αιμ. Ζαχαρέα, 4 σ., 
β) «Έκθεση της Μαρίας Δρίβα-Καθαροσπόρη για τη συμμετοχή μας 
στο σεμινάριο Κύπρου» [10/1964], χφ. της ίδιας, 3 σ., γ) φωτογραφία 
της ελληνικής αντιπροσωπείας, μελών της ΕΔΟΝ και άλλων ξένων εκ-
προσώπων με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο [9/1964] [693.17β] 

Δυτική Ευρώπη 
Α γ γ λ ί α 

— Επιστολή του Μ. Θεοδωράκη προς τον P. Pottle [πρόσκληση στο Συνέ-
δριο της ΔΝΛ], Αθήνα 5.3.1965, αγγλικά, δακτ. [284.4] 

«League for  the Democracy in Greece» - Σύνδεσμος για τη Δημοκρατία 
στην Ελλάδα 

— Τηλεγράφημα της D. Pym στον Μ. Θεοδωράκη [αδυναμία επαφής με 
Pottle - απαντά ο Farley], Λονδίνο 17.3.1965, αγγλικά [284.5α] 

— Τηλεγράφημα της ΔΝΛ στην D. Pym [σύλληψη και εκτόπιση των Ανδρ. 
Λεντάκη και Τ. Γεωργίου], Αθήνα 3.3.1966, αγγλικά [284.5β] 

— «Απειλή διάλυσης της Νεολαίας Λαμπράκη», 14.7.1966, πολυγρ. κεί-
μενο της ΔΝΛ στην αγγλική γλώσσα, 3 σ. [284,5γ] 

— Επιστολή του Κεντρικού Συμβουλίου της ΔΝΛ στην D. Pym [αίτημα 
επαφών, κινητοποιήσεων και διαβημάτων για τη μη διάλυση της ΔΝΛ], 
Αθήνα 5.12.1966, αγγλικά, δακτ. [284.58] 

«Brighton Youth Campaign for  Nuclear Disarmament» - Εκστρατεία της 
Νεολαίας του Μπράιτον για τον πυρηνικό αφοπλισμό 

— Επιστολή συμπαράστασης [του R.S. Hammon, προέδρου] της Κίνησης 
προς τη ΔΝΛ, Μπράιτον 24.5.1965, αγγλικά, χφ. [284.6] 

«Housmans- publishers» - Εκδοτικός οίκος Housmans 
— Επιστολή [του Η. Mister, διευθυντή] του εκδοτικού οίκου για το «Διεθνές 

Ημερολόγιο για την Ειρήνη του 1967», Λονδίνο [1966], αγγλικά, δακτ.. 
Επισυνάπτεται έντυπο δελτίο παραγγελίας του ημερολογίου [284.7] 



Αυστρ ία 
«Herband Sozialistischer Studenten Österreichs - Sektion Graz» - Ένωση 

Σοσιαλιστών Φοιτητών Αυστρίας - παράρτημα του Γκρατς 
— Επιστολή συμπαράστασης στη ΔΝΛ, Γκρατς, 12.8.1965, γερμανικά, δα-

κτ. [δυσανάγνωστη υπογραφή - Peter Barlimaier] [284.9α] 
— Επιστολή για αλληλογραφία στα γερμανικά με μέλη της ΔΝΛ από την 

Ελλάδα, Στέιν 29.12.1966, γερμανικά, δακτ. [284.9β] 

Βέλγ ιο 
«Jeunesse Communiste de Belgique - Communistische Jeugd van Belgie» -

Κομμουνιστική Νεολαία Βελγίου 
— Υπενθυμητική επιστολή του Μ. Θεοδωράκη [συμμετοχή αντιπροσωπεί-

ας από το Βέλγιο στο Συνέδριο της ΔΝΛ], Αθήνα 2.3.1965, γαλλικά, 
δακτ. Επισυνάπτεται η πρώτη επιστολή των Μ. Θεοδωράκη και Τ. 
Μπενά [ανακοίνωση διεξαγωγής του Συνεδρίου - πρόσκληση], Αθήνα 
1.2.1965, γαλλικά, πολυγρ.,2 σ. [284.10α] 

— Επιστολή [του R. Dorsimond, γενικού γραμματέα] της JCB προς τη ΔΝΛ 
[πρόσκληση αντιπροσωπείας της ΔΝΛ στο 3ο Εθνικό Συνέδριο της JCB 
στις 29-31.10.1966], Βρυξέλλες 8.8.1966, γαλλικά, δακτ. [284.ΙΟβ] 

Γαλλία 
«Mouvement de la Jeunesse Communiste de France» - Κίνημα Κομμουνι-

στικής Νεολαίας Γαλλίας 
— Τηλεγράφημα [ημέρα και ώρα άφιξης της Γαλλίδας αντιπροσώπου, 

Giselle Moreau, στο Συνέδριο της ΔΝΛ, 25.3.1965], γαλλικά [284.11α] 
— Ειδοποιητήριο τηλεγράφημα [αδυναμία συμμετοχής στο Συνέδριο της 

Giselle Moreau],27.3.1965, γαλλικά [284.llß] 
— Απαντητική επιστολή των Μ. Θεοδωράκη και Τ. Μπενά στην ευχαρι-

στήρια επιστολή του MJCF [για την υποδοχή αντιπροσώπων της και τις 
επαφές σχετικά με τη λειτουργία κατασκήνωσης νέων], 23.4.1965, γαλ-
λικά, δακτ. [284.11 γ] 

— Τηλεγράφημα συμπαράστασης του MJCF «στον αγώνα για τη Δημο-
κρατία της ΔΝΛ », 23.7.1965, γαλλικά [284.11 δ] 

— Ειδοποιητήριο τηλεγράφημα [για την άφιξη 3 Γάλλων αντιπροσώπων 
στη Θεσσαλονίκη μετά την πρόσκληση του Μ. Θεοδωράκη], 20.9.1965, 
γαλλικά [284.11ε] 

— Επιστολή [του Chr. Echard, γραμματέα] του MJCF [πρόσκληση της ΔΝΛ 
στο Συνέδριο του MJCF στις 1-4.4.1966], Παρίσι 13.1.1966, γαλλικά, 
δακτ. [284.11 στ] 

— Υπενθυμητική επιστολή [του Chr. Echard, γραμματέα] του MJCF στη 
ΔΝΛ [πρόσκληση στο Συνέδριο του MJCF που θα πραγματοποιηθεί από 



τις 1 έως τις 4 Απριλίου],Παρίσι 24.2.1966, γαλλικά, δακτ. [284.11ζ] 
— Τηλεγράφημα υποστήριξης στη ΔΝΛ [σύλληψη των Ανδρ. Λεντάκη και 

Τ. Γεωργίου], 1.3.1966, γαλλικά [284,11η] 
— Επιστολή [του E1.-L. Darier, μέλους] του MJCF στη ΔΝΛ [πρόταση επα-

φής κατά την παραμονή εκπροσώπων της σε κατασκήνωση στη Σαλα-
μίνα στο πλαίσιο του «Loisirs et Vacances de la jeunesse»], 31.5.1966, 
γαλλικά, χφ. [284.11 θ] 

— Επιστολή της υπευθύνου για τα διεθνή ζητήματα του MJCF, M. Girard, 
προς τη ΔΝΛ [επίσημη ενημέρωση και πρόταση επαφής στο πλαίσιο 
του «Loisirs et Vacances de la jeunesse»], 23.6.1966, γαλλικά, δακτ. 
Επισυνάπτεται η ελληνική μετάφραση [284.111] 

«Rencontre internationale de la jeunesse et des étudiants pour la solidarité 
avec le Viet-Nam et la Paix» - Διεθνής συνάντηση νεολαίας και φοιτη-
τών για την αλληλεγγύη στο Βιετνάμ και για την ειρήνη 

— Επιστολή-πρόσκληση στη ΔΝΛ, του Fr. Roussel, προέδρου της «προπα-
ρασκευαστικής Επιτροπής για τη διεθνή συνάντηση νεολαίας», 16.4.1965, 
γαλλικά, δακτ. και συνημμένο σημείωμα με το περιεχόμενο του κειμέ-
νου στα ελληνικά [284.12α] 

— Αποστολή φόρμας για τη συμμετοχή στη συνάντηση, 30.4.1965, γαλλι-
κά, δακτ.,2 σ. [284.12β] 

— Ενημερωτική επιστολή του Fr. Roussel της «προπαρασκευαστικής Επι-
τροπής» για την ανταπόκριση και τις συμμετοχές στη διεθνή συνάντηση, 
4.5.1965, γαλλικά, δακτ., 2 σ. Επισυνάπτονται : «Πρόγραμμα των εργα-
σιών» [17-21.5] και «Σχέδιο Διακήρυξης» γαλλικά, 3 σ. [284.12γ] 

— Φάκελος με χφ. ένδειξη: «4 Μαΐου 1965 (από το Παρίσι)»: περιέχει πο-
λυγρ. επιστολή καταγγελίας του Ντο-Βαν-Χιέρ, γραμματέα της «Ομο-
σπονδίας της Νεολαίας του Βιετνάμ», Ανόι 12.3.1965, αγγλικά, 4 σ. και 
χφ. μετάφραση της στα ελληνικά, 3 σ.] [284.128] 

«Jeunesse Socialiste SFIO» — Σοσιαλιστική Νεολαία 
— Διακήρυξη της Σοσιαλιστικής Νεολαίας και του φοιτητικού της τμήμα-

τος, κοινοποιημένη στον Θ. Πάγκαλο [διαμαρτυρία για την απειλή διά-
λυσης της ΔΝΛ, 12/1966], γαλλικά, δακτ. [284.13] 

Δανία 
«Danmarks Kommunistiske Ungdom» (DKU) - Σύνδεσμος Νέων Κομμου-

νιστών Δανίας 
— Ευχαριστήρια επιστολή της Μ. Hansen [αδυναμία συμμετοχής και χαι-

ρετισμός στο Συνέδριο της ΔΝΛ], Κοπεγχάγη 12.3.1965, αγγλικά, δακτ. 
Επισυνάπτεται μετάφραση στα ελληνικά της επιστολής, χφ. του Τ. 
Τρίκκα [284.14β] 



— Επιστολή της Μ. Hansen [πρόσκληση αντιπροσώπου της ΔΝΛ στο Συ-
νέδριο του DKU στις 15-17.4.1965], Κοπεγχάγη 2/1965, αγγλικά, δακτ. 

[284.14α] 
— Τηλεγράφημα της ΔΝΛ [αδυναμία συμμετοχής στο Συνέδριο του DKU, 

χαιρετισμός], 15.4.1965, γαλλικά, χφ. και χφ. επεξεργασία. Επισυνά-
πτεται η χφ. μετάφραση του τηλεγραφήματος στα ελληνικά από τις 
υπηρεσίες Ασφαλείας, 21.10.1967 [284.14γ] 

— Εγκύκλιος για «τα 60χρονα της Κομμουνιστικής Νεολαίας στη Δανία» 
[υπογράφεται από τον G. Kanstrup], Κοπεγχάγη [1/1967], γερμανικά, 
πολυγρ., 3 σ. [284.148] 

— Επιστολή του G. Kanstrup [ενημέρωση για τη διεξαγωγή του 27ου Συ-
νεδρίου του DKU στις 21-23.4.1967, ζητούν χαιρετισμό από τη ΔΝΛ], 
Κοπεγχάγη, 2/1967, αγγλικά, δακτ. [284.14ε] 

«Frit Forum. Landsforbund  af  Socialdemokratiske Studerende og Kan-
didater» - Εθνική Οργάνωση Σοσιαλδημοκρατών Φοιτητών και Απο-
φοίτων Δανίας 

— Επιστολή [του M. Camre, αντιπροέδρου] του Frit Forum προς τον Δ. 
Γιάννου της ΔΝΛ [ενημέρωση για τις κινητοποιήσεις στη Δανία εναντίον 
της διάλυσης της ΔΝΛ, δήλωση συμπαράστασης], Κοπεγχάγη 
12.12.1966, αγγλικά, δακτ. [284.15] 

— «Καρλ Ντράγιερ: ο σκηνοθέτης της χαράς», σημείωμα για το έργο του 
Δανού σκηνοθέτη, χ.χ.,  δακτ. [284.16] 

Ι ταλ ία 
3 συγχαρητήρια τηλεγραφήματα στον Μ. Θεοδωράκη [για την ίδρυση και 

το Συνέδριο της ΔΝΛ] : 
— «Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Ιταλίας», 25.3.1965 [υπογραφή Mar. 

Bernabei], γαλλικά [284.17α] 
— «Associazione Ricreativa Culturale Italiana» (ARCI) - Σύνδεσμος για την 

Πολιτιστική Αναγέννηση, 26.3.1965, ιταλικά [284.17β] 
— «Ιταλοί φίλοι της Δημοκρατικής Ελλάδας» [υπογραφή : Enzo Agnoletti], 

27.3.1965, γαλλικά [284.17γ] 
«Federazione Giovanile Comunista Italiana» (FGCI) - Ομοσπονδία Ιταλι-

κής Κομμουνιστικής Νεολαίας 
— Ενημερωτική επιστολή της Γραμματείας της FGCI προς τη ΔΝΛ για 

επαφές στο πλαίσιο του «τομέα νεανικού τουρισμού και πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων της νεολαίας» και τη διοργάνωση προγράμματος θε-
ρινού πολιτιστικού τουρισμού στο Ρίμινι,Ρώμη 19.1.1965,αγγλικά, 2 σ. 
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα: «Διαμονή στο Ρίμινι», αγγλικά, πο-
λυγρ.,2 σ. [284.181] 



— Τηλεγράφημα της FGCI [καταφατική απάντηση για τη συμμετοχή στο 
Συνέδριο της ΔΝΛ με αντιπρόσωπο τον Μ. Loche, 17.3.1965, γαλλικά 

[284.18α] 
— Ενημερωτικό τηλεγράφημα για την ώρα άφιξης του Ιταλού αντιπροσώ-

που στο Συνέδριο της ΔΝΛ ,25.3.1965, γαλλικά [284.18β] 
— Ενημερωτική επιστολή της ΔΝΛ για τα «Ιουλιανά», τις κινητοποιήσεις 

της νεολαίας, το θάνατο του Σ. Πέτρουλα. Αίτημα συμπαράστασης, 
23.7.1965, ιταλικά, χφ., 2 σ. [284.18γ] 

— Ερωτήματα για τη συνέντευξη του Cl. Petrucciolli, 14.9.1965, δακτ. 
[284.18δ] 

— Τηλεγράφημα της ΔΝΛ στην Ιταλική Κομμουνιστική Νεολαία και στο 
Ιταλικό ΚΚ για την άφιξη του Μ. Θεοδωράκη στο Μπάρι, 17.9.1965, 
δακτ. Επισυνάπτεται η χφ. μετάφραση του τηλεγραφήματος στα ελλη-
νικά από τις υπηρεσίες Ασφαλείας, 23.10.1967 [284.18ε] 

— Σχέδιο επιστολής της Αργ. Ζαννή εκ μέρους της Επιτροπής Κοριτσιών 
του ΚΣ στη L. Perelli [ζητά υλικά από την Πανιταλική Συνδιάσκεψη Γυ-
ναικών και σταθερή επικοινωνία για τα ζητήματα των νέων γυναικών], 
21.9.1965, χφ, 2 σ. και χφ. μετάφραση στα ιταλικά (2 σ.) [284.18στ] 

— Ευχαριστήρια επιστολή του Μ. Θεοδωράκη για την πρωτοβουλία συ-
γκρότησης «Επιτροπών Σ. Πέτρουλας» στην Ιταλία, 27.9.1965, χφ. του 
Μ. Θεοδωράκη και χφ. μετάφραση στα ιταλικά. Η ίδια επιστολή με 
ελαφρές παραλλαγές απευθύνεται στον Claudio [Petrouciolli] και στον 
Bunaluni,27.9.1965, ιταλικά, χφ. ,2 (2) σ. [284.18ζ] 

— Επιστολή του «Circolo S. Petroulas» -Κύκλου Σ. Πέτρουλας, προς τους 
γονείς του Σ. Πέτρουλα, Ρώμη, 2.12.1965, δακτ. [284.18η] 

— Ευχαριστήρια απαντητική επιστολή των γονιών του Σ. Πέτρουλα, 
19.2.1966, χφ. 2 σ. [284.18θ] 

— Επιστολή του Fr. Petrone της FGCI προς τη ΔΝΛ [πρόσκληση ελληνικής 
αντιπροσωπείας στην «εκδήλωση των νέων γυναικών για την ειρήνη και 
εναντίον της ιμπεριαλιστικής επίθεσης στο Βιετνάμ» στις 12.5], Ρώμη 
15.2.1966, γαλλικά, δακτ. [284.18ια] 

— Τηλεγράφημα διαμαρτυρίας της ΔΝΛ προς τη FGCI για τη σύλληψη του 
Τ. Γεωργίου και την εκτόπισή του στα Κύθηρα [2/1966], ιταλικά. 

[284.18ιβ] 
— Σχέδιο τηλεγραφήματος της ΔΝΛ για τη σύλληψη των Ανδρ. Λεντάκη 

και Τ. Γεωργίου [το τηλεγράφημα απευθύνεται προς τους P. Vigorelli της 
FGS και Cl. Petrucioli της FGCI],2.3.1966,αγγλικά, χφ. [284.18ιγ] 

— Επιστολή του γραμματέα της FGCI, Ach. Occheto, στη ΔΝΛ [πρόσκληση 
ελληνικής αντιπροσωπείας στο XVIII Συνέδριο της Ομοσπονδίας στη 
Μπολόνια στις 1-4.7.1966],Ρώμη 27.5.1966, γαλλικά, δακτ. [284.18ιδ] 



— Τηλεγράφημα διαμαρτυρίας της ΔΝΛ για την κράτηση στο αεροδρόμιο 
Αθηνών του εκπροσώπου της, Τ. Τρίκκα, κατά την επιστροφή του από 
τη Σύνοδο της ΠΟΔΝ, 19.6.1966, αγγλικά, χφ. σχέδιο [284.18ιε] 

— Ενημερωτικό τηλεγράφημα της ΔΝΛ για την ημέρα και ώρα άφιξης στο 
Πρίντεζι του αντιπροσώπου της, Μπ. Θεοδωρίδη, στο Συνέδριο της 
FGCI [29.6.1966] [284.18ιστ] 

— Τηλεγράφημα του Ν. Μπανιά για την άφιξη του Μπ. Θεοδωρίδη στην 
Μπολόνια από το Πρίντεζι [30.6.1966] [284.18ιζ] 

Federazione Giovanile Socialista (FGS) - Ομοσπονδία Σοσιαλιστικής Νεολαίας 
— Ευχαριστήρια επιστολή του εκπροσώπου του διεθνούς τμήματος της 

FGS, R. Parboni, για την πρόσκληση τους στο Συνέδριο της ΔΝΛ, Ρώμη 
26.2.1965, γαλλικά, δακτ. [284.19β] 

— Επιστολή του R. Parboni της FGS, ενημερωτική για τη συμμετοχή του 
εκπροσώπου τους, M. Sbriccoli, στο Συνέδριο της ΔΝΛ, Ρώμη 11.3.1965 
γαλλικά, δακτ. [284,19γ] 

— Τηλεγράφημα της FGS [επιβεβαιώνει την άφιξη του αντιπροσώπου της 
στο Συνέδριο της ΔΝΛ, εύχεται τη σύσφιξη των επαφών], 15.3.1965, 
γαλλικά [284.19δ] 

— Τηλεγράφημα της FGS [για την ημέρα και ώρα άφιξης του P. L. Vigorelli, 
αντιπροσώπου της στο Συνέδριο της ΔΝΛ], 24.3.1965, γαλλικά [284.19ε] 

— Τηλεγράφημα του Ιταλού γερουσιαστή του Σοσιαλιστικού Κόμματος 
Ιταλίας, Tullia Carettoni, προς τη ΔΝΛ [για την Γ' Μαραθώνια Πορεία 
Ειρήνης]. Επισυνάπτεται η χφ. μετάφραση του τηλεγραφήματος, δακτ., 
22.5.1965 [284.51] 

— Τηλεγράφημα συμπαράστασης στη ΔΝΛ, 16.7.1965, γαλλικά [284.19στ] 
— Επιστολή του υπευθύνου του διεθνούς τμήματος της FGS,P. L.Vigorelli 

[συνοδευτική της «Διακήρυξης της Εθνικής Γραμματείας της FGS» για 
το «πραξικόπημα στην Ελλάδα»], Ρώμη 23.7.1965, γαλλικά, δακτ. 
Επισυνάπτεται η διακήρυξη, ιταλικά, δακτ.,2 σ. [284.19ζ] 

— Επιστολή συμπαράστασης στον αγώνα της ΔΝΛ από το διεθνές τμήμα της 
FGS [υπογρ. P. L.Vigorelli],Ρώμη 10.9.1965,ιταλικά, δακτ.,4 σ. [284.19η] 

— Επιστολή του εκπροσώπου του διεθνούς τμήματος της FGS, Al. Ajello, 
για τις θέσεις τους στο Διεθνές Forum στη Μόσχα, Ρώμη 29.10.1965, 
γαλλικά, δακτ. [284.19α] 

— Απαντητική επιστολή της διεύθυνσης του περιοδικού Vie  Nuove  προς 
τον Μ. Θεοδωράκη και το περ. Η  Γενιά  μας [για την ανταλλαγή των 
εντύπων], Ρώμη 10.11.1965, γαλλικά, δακτ. [284.20α] 

— Απαντητική επιστολή της διεύθυνσης του περ. Noi  Donne [για την 
ανταλλαγή εντύπων με το περ. Η  Γενιά  μας], Ρώμη 10.11.1965, γαλλι-
κά, δακτ. [284.20γ] 



— Επιστολή της διεύθυνσης του περιοδικού Vie  Nuove  προς τον Δ. Παληό 
[για τη δημοσίευση το 1963 στο περιοδικό στοιχείων σχετικών με την 
«επανάσταση στο Μεξικό»],Ρώμη 13.12.1965, ιταλικά, δακτ. [284.20β] 

— Τηλεγράφημα διαμαρτυρίας της ΔΝΛ στον P. L. Vigorelli της FGS [για τη 
σύλληψη του Τ. Γεωργίου και την εκτόπιση του στα Κύθηρα, 2/1966], 
ιταλικά, δακτ. [284.19Θ] 

— Τηλεγράφημα συμπαράστασης του Σπουδαστικού Τμήματος της ΔΝΛ 
[για το κύμα «καταστολής των συνδικαλιστικών φοιτητικών ελευθε-
ριών» στην Ιταλία],2.5.1966,ιταλικά, δακτ. [284.19ια] 

— Ενημερωτική επιστολή [των G. Manzolini και P. L.Vigorelli] για τη δη-
μιουργία της Federazione Giovanile Socialista Italiana (FGSI) μετά την 
ενοποίηση του «Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος» με το «Ιταλικό 
Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα», Ρώμη 19.1.1967, αγγλικά, δακτ., 2 σ. 
Επισυνάπτεται εγκύκλιος «Η πολιτική της FGSI προς τη Διεθνή Ένωση 
Σοσιαλιστικής Νεολαίας», αγγλικά, δακτ., 2 σ. [284.19ι] 

Ι σ π α ν ί α 

«Union de Juventudes Comunistas de Espana» (UJCE) - Ένωση Νέων 
Κομμουνιστών Ισπανίας 

— Il  Plano le la Union  de  Juventudes  Comunistas  de  Espana. Το πλάνο της Ένω-
σης Νέων Κομμουνιστών Ισπανίας [φυλλάδιο της UJCE], Παρίσι Μάιος 
1964, ισπανικά με πρύλογο στα γαλλικά, έντυπο, 50 σ. [284.21] 

— Καταγγελία του «φρανκικού καθεστώτος» για την καταδίκη του ποιη-
τή Carlos Alvarez, 11/1964, ισπανικά, δακτ., 2 σ. [284.22α] 

— Διαμαρτυρία που κατατέθηκε στην πρεσβεία της Ισπανίας στην Αθήνα 
για την καταδίκη του Carlos Alvarez, 2.12.1964. Υπογράφεται από τους 
Κ. Βάρναλη, Μ. Αυγέρη, Λ. Κουκούλα, Δ. Φωτιάδη, Αλ. Ξένο, Γιάν. 
Ιμβριώτη, Ρόζα Ιμβριώτη, Μ. Θεοδωράκη, Γιάν. Ρίτσο, Τ. Βουρνά, 
Έλλη Ιωαννίδου, Δ. Σωτηρίου, Έλλη Αλεξίου, Κ. Κουλουφάκο, Τ. Πα-
τρίκιο, Δ. Ραυτόπουλο, Κ. Πορφύρη, Μ. Φουρτούνη, Γ. Πετρή, Γ. Σαρά-
ντη, Καρακάση, Ζ. Σκάρο κ.ά., γαλλικά, φωτοτ., 2 σ. [284,22β] 

— «Από την Ελλάδα... εκκλήσεις και διαμαρτυρίες, κινήσεις αλληλεγγύης 
προς τον J. Lopez και τους ισπανούς φοιτητές» [κατάλογος φορέων, 
2/1965], αγγλικά], δακτ., 2 σ. [284.22γ] 

— Χαιρετισμός της UJCE στο Συνέδριο της ΔΝΛ και αίτημα συμπαράστα-
ση, [Παρίσι] 25.3.1965, ισπανικά, δακτ. [284.22δ] 

— Επιστολή συμπαράστασης της UJCE στη ΔΝΛ για την κρίση στην Ελλά-
δα,[Παρίσι] 22.7.1965, ισπανικά, δακτ.,2 σ. [284.22ε] 

— Ευχαριστήρια απαντητική επιστολή της Carmen Ana στην πρόσκληση για 
συμμετοχή του ποιητή Marcos Ana στο Συνέδριο της ΔΝΛ, Παρίσι 16.3.1965, 



γαλλικά, δακτ.. Επισυνάπτεται ελληνική χφ. μετάφραση [284.22στ] 
— Μήνυμα του Marcos Ana στο Συνέδριο της ΔΝΛ, Παρίσι 3/1965 [2 δακτ. 

αντίγραφα σε γαλλική και ισπανική γλώσσα] [284,22ζ] 

Νορβηγ ία 
«Norges Kommunistiske Ungdomsforbud  » (NKU) -Σύνδεσμος Νέων Κομ-

μουνιστών Νορβηγίας 
— Επιστολή [του Eg. Chr. Bockman της Εκτελεστικής Επιτροπής] του 

NKU προς τη ΔΝΛ [διαμαρτύρονται για τον αποκλεισμό των οργανώσε-
ων νεολαίας του Ισραήλ από το 9ο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών 
για την Αλληλεγγύη, την Ειρήνη και τη Φιλία που θα πραγματοποιηθεί 
στην Αλγερία και ζητούν την υποστήριξη της ΔΝΛ], Όσλο 19.6.1965, αγ-
γλικά , δακτ., 2 σ. [284,23α] 

— Επιστολή συμπαράστασης [του Th. L. Pedersen, οργανωτικού γραμμα-
τέα] του NKU προς τη ΔΝΛ, Όσλο 12.10.1965, αγγλικά, δακτ. [284,23β] 

Φ ιλανδ ία 
«Suomen Demokraattinen Nuoeisoliitto r.y.» - Δημοκρατική Ένωση Νέων 

Φιλανδίας 
— Επιστολή [του Os. Sjoman, προέδρου] της SDN [ευχαριστήρια για τη 

πρόσκληση στο Συνέδριο της ΔΝΛ, χαιρετισμός, αδυναμία συμμετοχής], 
Ελσίνκι 11.3.1965,αγγλικά, δακτ. [284.24] 

Ανατολική Ευρώπη και Βαλκάνια 

Α λ β α ν ί α 

«Bashkimi I Rinisë së Punës së Shqipërisë» (BRPSH) - Ένωση της Εργατι-
κής Νεολαίας της Αλβανίας 

— Επιστολή συμπαράστασης [του En. Kolaneci, γενικού γραμματέα] της 
Ένωσης στη ΔΝΛ, Τίρανα 25.6.1965, γαλλικά, δακτ. [284.25] 

Ανατολ ική Γερμαν ία 
«Freie Deutsche Jugend» (FDj) -Ελεύθερη Γερμανική Νεολαία 
— Ανοικτή επιστολή της Κεντρικής Επιτροπής της FDJ προς τις νεολαίες 

του κόσμου και τη ΔΝΛ [διαμαρτυρία για τον πυρηνικό εξοπλισμό του 
NATO και ιδαίτερα για την ανάπτυξη πυρηνικών δυνάμεων στη Δ. Γερ-
μανία] , Βερολίνο 2/1965, γερμανικά, έντυπο, 3 σ. [284.26α] 

— Επιστολή [των Η. Schumann, γραμματέα, R. Mechini, προέδρου της 
ΠΟΔΝ, και Ζ. Vokroulicky προέδρου της UIE της FDJ] προς τη ΔΝΛ 
[πρόσκληση 2 αντιπροσώπων της οργάνωσης στη Διεθνή Συνάντηση 
Νέων και Φοιτητών στο Βερολίνο, από 4 έως 7 Μαΐου, με την ευκαιρία 



του εορτασμού των «20 χρόνων από την ημέρα της νίκης της αντιφασι-
στικής συμμαχίας»], Βερολίνο 12.2.1965, γαλλικά, δακτ.,2 σ. Επισυνά-
πτεται το κείμενο της προηγούμενης ανοικτής επιστολής της FDJ για τον 
πυρηνικό εξοπλισμό του NATO στη γαλλική γλώσσα, δακτ., σ. 8 
[284.26β] 

— Ευχαριστήρια επιστολή [του E. Rau, γραμματέα] της FDJ προς τη ΔΝΛ 
[καταφατική απάντηση στην πρόσκληση για το Συνέδριο της ΔΝΛ και 
αναδιατύπωση της πρότασης για συμμετοχή της ΔΝΛ στη Διεθνή Συνά-
ντηση Νέων και Φοιτητών στο Βερολίνο], Βερολίνο 20.2.1965, γερμανι-
κά, δακτ. 2 σ. Η ίδια επιστολή στα γαλλικά με χφ. σημειώσεις στα ελ-
ληνικά [284.26γ] 

— Ευχαριστήρια επιστολή των Μ. Θεοδωράκη και Τ. Μπενά [για την από-
φαση συμμετοχής της FDJ στο Συνέδριο της ΔΝΛ και διατύπωση αιτή-
ματος για 5μελή γερμανική αντιπροσωπεία, 2/1965], δακτ. [284.26ε] 

— Τηλεγράφημα της FDJ για τη συμμετοχή των αντιπροσώπων της στο 
Συνέδριο της ΔΝΛ, 8.3.1965, αγγλικά [284,26δ] 

— Τηλεγράφημα της FDJ [βίζες εισόδου των Γερμανών εκπροσώπων], 
23.3.1965, γαλλικά [284.26στ] 

— Τηλεγράφημα της FDJ [ημέρα άφιξης των Eb. Zenker και Br. Poetsch 
στο Συνέδριο της ΔΝΛ], 27.3.1965, αγγλικά. Επισυνάπτεται χφ. μετά-
φραση στα ελληνικά. [284.26ζ] 

— Χφ.  σημείωμα [πιθανώς μετάφραση χαιρετιστήριας επιστολής αντιπρο-
σώπου της FDJ στο Συνέδριο της ΔΝΛ, 3/1965], 12 σ. [284.26η] 

— «Κοινόν Ανακοινωθέν» της αντιπροσωπείας της «Ελεύθερης Γερμανι-
κής Νεολαίας» [Eb. Zenker] και του ΚΣ της ΔΝΛ [Τ. Τρίκκας] για τη συ-
νεργασία των δύο οργανώσεων, 1.4.1965. Το κείμενο υπάρχει σε τρείς 
εκδοχές : α) γερμανικά, χφ., 2 σ., β) ελληνικά, δακτ., 2 σ., γ) χφ. μετά-
φραση του γερμανικού πρωτότυπου από τις υπηρεσίες επεξεργασίας 
του Αρχείου ΕΔΑ στη ΓΔΕΑ με ημερομηνία 23.10.1967, 2 σ. [284.26Θ] 

— Επιστολή [του W. Rumpel, εκπροσώπου του διεθνούς τμήματος] της 
FDJ [πρόσκληση για συμμετοχή εκπροσώπου της ΔΝΛ σε συνέδριο της 
Ακαδημίας Επιστημών της Ανατ. Γερμανίας με θέμα τη συνεισφορά 
των νέων Γερμανών αντιφασιστών στην απελευθέρωση της Γερμανίας 
από το ναζισμό], Βερολίνο 7.4.1965, γερμανικά, δακτ, 2. σ [284.26ι] 

— Τηλεγράφημα της FDJ [για την κάλυψη των εξόδων της αντιπροσωπείας 
της ΔΝΛ στη Διεθνή Συνάντηση Νέων και Φοιτητών στο Βερολίνο], 
10.4.1965, γαλλικά [284.26ια] 

— Επιστολή συμπαράστασης της FDJ στον αγώνα της ΔΝΛ [απειλή διάλυ-
σης και αναβολή συνάντησης], 24.11.1965, γερμανικά, κολοβό, δακτ. 

[284.26ιβ] 



— Επιστολή-καταγγελία της FDJ [για το ρόλο του προέδρου της Ομο-
σπονδιακής Γερμανίας, Η. Η. Lubke, στο ναζιστικό καθεστώς], Βερολί-
νο 4.3.1966,αγγλικά, δακτ.,2 σ. [284.26ιγ] 

— Επιστολή [του E. Rau, γραμματέα] της FDJ στον Μ. Θεοδωράκη [πρό-
ταση για συμμετοχή στη Συμβουλευτική Συνδιάσκεψη Νέων στο Βερο-
λίνο στις 5 και 6 Νοεμβρίου], Βερολίνο 13.9.1966, αγγλικά και γερμανι-
κά , δακτ., 2 (2) σ. [284.26ιδ] 

«Ernst - Moritz - Arndt - Universität. Historisches Institut» - Πανεπιστή-
μιο Ernst - Moritz - Arndt. Ιστορικό Ινστιτούτο 

— Επιστολή του καθ. Dr. Schildhauer [πρόσκληση ενός ιστορικού ως εκ-
προσώπου της ΔΝΛ στο συνέδριο για τα 20χρονα από την απελευθέρωση 
της Γερμανίας], Greifswald 14.4.1965, γερμανικά, δακτ.,2 σ. [284.27α] 

— Επιστολή του καθ. Jahnke [πρόσκληση εκπροσώπου της ΔΝΛ στο Συνέ-
δριο για τη «συνεισφορά της γερμανικής νεολαίας στον αντιφασιστικό 
πόλεμο»], Greifswald 19.5.1965, γερμανικά, δακτ. [284.27β] 

— Επιστολή του καθ. Jahnke [πρόσκληση εκπροσώπου στο Συνέδριο με 
θέμα «τον αντιφασισμό και τις Διεθνείς Ταξιαρχίες στον ισπανικό εμ-
φύλιο πόλεμο», αίτημα αποστολής υλικών σε συναφή θέματα και πλη-
ροφοριών της ΔΝΛ για τα αντίστοιχα τμήματα εργασίας που διαθέτει], 
Greifswald 3.3.1966, γερμανικά, δακτ.,2 σ. [284.27γ] 

- Ένωση Δημητροφιανής 
Κομμουνιστικής Νεολαίας 

— Συγχαρητήρια επιστολή της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης στη ΔΝΛ 
[για τη συγχώνευση και πρόταση σύσφιξης σχέσεων], Σόφια 28.1.1965, 
γαλλικά, δακτ., 2 σ. [υπογραφή δυσανάγνωστη] [284.29α] 

— Ευχαριστήρια επιστολή της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης [απο-
δοχή συμμμετοχής στο Συνέδριο της ΔΝΛ], Σόφια [2/1965], αγγλικά, 
δακτ. [υπογραφή δυσανάγνωστη] [284.29p] 

— Τηλεγράφημα της Ένωσης στον Μ. Θεοδωράκη [πληροφορίες για τους 
2 εκπροσώπους, Α. Traikov και M. Lefterov, στο Συνέδριο της ΔΝΛ], 
Σόφια 22.3.1965, γαλλικά [284,29γ] 

— Επιστολή της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης προς τη ΔΝΛ [συμπα-
ράσταση στους σεισμοπαθείς της Πελοποννήσου], Σόφια [5/1965],γαλ-
λικά, δακτ. [υπογραφή δυσανάγνωστη] [284.29δ] 

— Επιστολή της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης προς τη ΔΝΛ [πρό-
σκληση 5 αντιπροσώπων για συμμετοχή στην «Μπριγκάντα εθελοντικής 
εργασίας Γκ. Δημητρόφ» τον Αύγουστο του 1965], Σόφια 4.6.1965, 

Βουλγαρία 



γαλλικά, δακτ. 2 σ. [υπογραφή δυσανάγνωστη] [284.29ε] 
— Ενημερωτική επιστολή της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης προς τη 

ΔΝΛ [αεροπορικές διευκολύνσεις για τη μετακίνηση των Ελλήνων και 
Κυπρίων εκπροσώπων στο Φεστιβάλ του Αλγερίου], Σόφια [6/1965], 
γαλλικά, δακτ. [υπογραφή δυσανάγνωστη] [284.29στ] 

— Εγκύκλιος επιστολή [διοργάνωση διεθνών αθλητικών αγώνων πεντά-
θλου εφήβων στη Βάρνα τον Ιούλιο του 1965] και πρόσκληση συμμετο-
χής της ΔΝΛ [Σόφια 6/1965], γαλλικά, πολυγρ., 4 σ. Επισυνάπτονται 
«Σχέδιο. Διεθνές αθλητικό Πένταθλο. Κανονισμός» -Επιδόσεις, γαλλι-
κά, πολυγρ., 7 + 1 σ. [284.29ζ] 

— Ενημερωτική επιστολή της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης προς τη 
ΔΝΛ [διοργάνωση της θερινής κατασκήνωσης εργασίας στη «Malyovitsa» 
τον Αύγουστο του 1966],Σόφια 18.4.1966,αγγλικά, δακτ. [υπογραφή δυ-
σανάγνωστη]. Επισυνάπτεται σύντομο πρόγραμμα στα αγγλικά, πολυ-
γρ . και χφ. μετάφραση του στην ελληνική γλώσσα [284,29η] 

— Ενημερωτική επιστολή της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης προς τη 
ΔΝΛ [ημερομηνία έναρξης της θερινής κατασκήνωση εργασίας στη 
«Malyovitsa», στις 10 Αυγούστου του 1966], Σόφια 15.5.1966,αγγλικά, 
δακτ. [υπογραφή δυσανάγνωστη] [284.29Θ] 

— Υπενθυμητική επιστολή της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης προς τη 
ΔΝΛ [οριστικό πρόγραμμα παραμονής στη θερινή κατασκήνωσης εργα-
σίας στη «Malyovitsa»],Σόφια 4.6.1966,αγγλικά, δακτ. [υπογραφή δυ-
σανάγνωστη]. Επισυνάπτονται 3 ασυμπλήρωτες φόρμες υποψηφιότη-
τας , αγγλικά, πολυγρ. [284,29ι] 

— Τηλεγράφημα της ΔΝΛ [άφιξη στη Σόφια των εκπροσώπων της ΔΝΛ για το 
Συνέδριο, Θόδ. Κοκλάνη και Νικηφ. Αντωνόπουλου], Αθήνα [4.6.1966;], 
γαλλικά, δακτ. [284.29ια] 

— Τηλεγράφημα της ΔΝΛ [άφιξη στη Σόφια των εκπροσώπων της ΔΝΛ για 
το Συνέδριο, Τ. Τρίκκα και Γ. Ευσταθιάδη], Αθήνα 8.6.1966, γαλλικά, 
δακτ. [284.29φ] 

— Τηλεγράφημα της ΔΝΛ [άφιξη στη Σόφια του Τ. Μπενά], Αθήνα [6/1966], 
αγγλικά, δακτ. [284.29ιγ] 

Γ ι ο υ γ κ ο σ λ α β ί α 
«Savez Omladine Jugoslavije» (SOJ) - Ένωση Γιουγκοσλαβικής Νεολαίας 
— Τηλεγράφημα της Κεντρικής Επιτροπής της SOJ [καταφατική απάντηση 

για τη συμμετοχή 2 εκπροσώπων στο Συνέδριο της ΔΝΛ], Βελιγράδι 
18.3.1965, αγγλικά [284.30α] 

— Τηλεγράφημα της Κεντρικής Επιτροπής της SOJ [ημέρα και ώρα άφιξης 
των Γιουγκοσλάβων εκπροσώπων, Α. Kusturin και Ν. Zivkovic, στο Συ-



Συνέδριο της ΔΝΛ], Βελιγράδι 24.3.1965, αγγλικά [284,30β] 
— Τηλεγράφημα της Κεντρικής Επιτροπής της SOJ [άρνηση βίζας εισόδου 

στους 2 Γιουγκοσλάβους εκπροσώπους από ελληνικές αρχές. Ευχές για 
το Συνέδριο της ΔΝΛ], Βελιγράδι 27.3.1965, αγγλικά [284.30γ] 

— Επιστολή [του Β. Mirkovic της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων] της SOJ 
προς τη ΔΝΛ [ευχαριστήριο για την πρόσκληση στο Συνέδριο της ΔΝΛ. 
Αίτημα αποστολής των υλικών του Συνεδρίου. Πρόσκληση αντιπροσω-
πείας της ΔΝΛ στη Γιουγκοσλαβία, συνεργασία], Βελιγράδι 19.5.1965, 
γαλλικά, δακτ., 2 σ. [284,30δ] 

— Επιστολή [του Ν. Zivkovic, της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων] της SOJ 
προς τη ΔΝΛ [πρόσκληση συμμετοχής 5μελούς αντιπροσωπείας της ΔΝΛ 
στη «θερινή κατασκήνωση εργασίας» στο Ζάγκρεμπ από 11 έως 31 Αυ-
γούστου 1965], Βελιγράδι 18.6.1965, γαλλικά, δακτ.,2 σ. [284.30ε] 

— Επιστολή [του J. Stojkovic, της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων] της SOJ 
προς τη ΔΝΛ [πρόσκληση συμμετοχής 5μελούς αντιπροσωπείας της ΔΝΛ 
στη «θερινή κατασκήνωση εργασίας» στο Ζάγκρεμπ από 4 έως 31 Αυ-
γούστου 1966], Βελιγράδι 30.5.1966, γαλλικά, πολυγρ. [284.30στ] 

Ο υ γ γ α ρ ί α 
«Magyar Kommunista Ifjusagi  Szôvetség» (MKIS) - Ένωση Νέων Κομμου-

νιστών Ουγγαρίας 
— Επιστολή [του M. Lajos, πρώτου γραμματέα] της MKIS προς τη ΔΝΛ 

[συγχαρητήρια για την ίδρυση της ΔΝΛ], Βουδαπέστη 26.1.1965, γαλλι-
κά, δακτ. [284.31α] 

— Τηλεγράφημα της Κεντρικής Επιτροπής της MKIS [άρνηση βίζας εισό-
δου στους Ούγγρους εκπροσώπους από τις ελληνικές αρχές. Ευχές για 
επιτυχία του Συνεδρίου της ΔΝΛ], Βουδαπέστη 27.3.1965, αγγλικά 

[284.31β] 
— Επιστολή [των M. Eredics, γραμματέα, και An. Csillik, προέδρου] του 

Εθνικού Συμβουλίου της MKIS [πρόσκληση 2 αντιπροσώπων της ΔΝΛ 
στη «Διεθνή θερινή κατασκήνωση εθελοντικής εργασίας νέων» στο χω-
ριό «Ζάνκα» από 11 έως 25 Ιουλίου 1965], Βουδαπέστη [3/1965], αγ-
γλικά, δακτ. Επισυνάπτονται το πρόγραμμα παραμονής, ο κανονισμός 
και ασυμπλήρωτες φόρμες δήλωσης συμμετοχής και πιστοποιητικού 
υγείας, αγγλικά, πολυγρ., 8 σ. [284.31γ] 

— Επιστολή [του An. Csillik, προέδρου] του Εθνικού Συμβουλίου της 
MKIS [πρόσκληση 2 αντιπροσώπων της ΔΝΛ στη «Διεθνή θερινή κατα-
σκήνωση εθελοντικής εργασίας νέων» στη λίμνη «Τάτα» από 7 έως 20 
Αυγούστου 1966], Βουδαπέστη 23.2.1966, αγγλικά, δακτ. Επισυνά-
πτονται το πρόγραμμα παραμονής, ο κανονισμός και ασυμπλήρωτες 



φόρμες δήλωσης συμμετοχής και πιστοποιητικού υγείας, αγγλικά, πο-
λυγρ., 5 σ. καθώς και χφ. μετάφραση του προγράμματος στην ελληνική 
γλώσσα [284.316] 

— Τηλεγράφημα της ΔΝΛ [αποδοχή του θεσμού των παρατηρητών στο Συ-
νέδριο της MKIS. Προτείνουν από Ελλάδα το «Σύνδεσμο Μπ. Ράσσελ» 
και τη «Σοσιαλιστική Νεολαία». Η εισήγηση του Μ. Θεοδωράκη για 
την κουλτούρα δεν θα αποσταλεί πριν από το Συνέδριο], Αθήνα 
2.5.1966, αγγλικά, δακτ. [284.31ε] 

— Επιστολή [του P. Szuts, επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος] της MKIS 
[επίσκεψη αντιπροσωπείας της MKIS στην Ελλάδα], Βουδαπέστη 
4.2.1967,αγγλικά, δακτ.,2 σ. [284.31στ] 

Χαιρετισμός «των νέων και όλων των πολιτικών προσφύγων στη Λ.Δ. της 
Ουγγαρίας» στο Συνέδριο της ΔΝΛ», 3/1965, δακτ. [284.32] 

— Συνέντευξη [του Γρ. Γιάνναρου] στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Βουδα-
πέστης [στη διάρκεια επίσκεψης σε συνάντηση της ΠΟΔΝ], 27.11.1964, 
χφ. [284.33] 

— «Express. Youth and Student Travel Bureau» - Εξπρές. Γραφείο Ταξι-
διών νέων και φοιτητών. Έντυπη εγκύκλια επιστολή με σκοπό τη συ-
νεργασία, Βουδαπέστη [Καλοκαίρι 1965] [284.34] 

Πολωνία 
Χαιρετισμοί στο Συνέδριο της ΔΝΛ 
— Τηλεγράφημα των «Οργανώσεων της Πολωνικής Νεολαίας» προς τη 

ΔΝΛ [αδυναμία συμμετοχής στο Συνέδριο της ΔΝΛ μετά την άρνηση βί-
ζας από τις ελληνικές αρχές. Χαιρετισμός], Βαρσοβία 27.3.1965, γαλλι-
κά [284.35α] 

— Χαιρετισμός «των Ελλήνων Φοιτητών των Ανωτάτων Σχολών της Βαρ-
σοβίας και των εργαζομένων νέων» στο Συνέδριο της ΔΝΛ, Βαρσοβία 
3/1965, δακτ. [για την Επιτροπή Νεολαίας Βαρσοβίας Θ. Λασπάς και Γ. 
Χονδρονάσιος] [284.35β] 

— Χαιρετισμός «της Επιτροπής Νεολαίας των Ελλήνων Πολιτικών Προ-
σφύγων από την Πόζνα της Πολωνίας» στο Συνέδριο της ΔΝΛ, Πόζνα 
17.3.1965, χφ. [284.35γ] 

— «Χαιρετισμός στο Συνέδριο της ΔΝΛ των νέων πολιτικών προσφύγων 
από το Ζγκοζέλετς», Ζγκοζέλετς 3/1965, δακτ. [284.35δ] 

Ρ ο υ μ α ν ί α 
«Uniunea Tineretului Comunist» (UTC) — Κομμουνιστική Ένωση Εργαζό-

μενης Νεολαίας 



— Τηλεγράφημα της UTC προς τη ΔΝΛ [χαιρετισμός και ευχές για την επι-
τυχή διεξαγωγή του Συνεδρίου της ΔΝΛ], Βουκουρέστι 29.3.1965, αγ-
γλικά [284.36α] 

— Επιστολή [της Κεντρικής Επιτροπής] της UTC προς τη ΔΝΛ [πρόσκληση 
αντιπροσωπείας στο 4ο Συνέδριο της οργάνωσης στις 21.3.1966], Βου-
κουρέστι [2/1966], γαλλικά, δακτ. [284.36β] 

Τηλεγράφημα του «Κεντρικού Συμβουλίου των Πολιτικών Προσφύγων 
Ρουμανίας» [χαιρετισμός] στο Συνέδριο της ΔΝΛ, 28.3.1965 [υπογρα-
φή : Θεοδωρίδης, πρόεδρος] [284.37] 

CCCP Σ ο β ι ε τ ι κ ή Έ ν ω σ η 
Επιτροπή Οργανώσεων Νεολαίας της ΕΣΣΔ - (ΚΟΜΣΟΜΟΛ) 
Συγχαρητήρια επιστολή [του Β. Γιαροβόι, αντιπροέδρου] της 
ΚΟΜΣΟΜΟΛ για την απόφαση συγχώνευσης και τη δημιουργία της ΔΝΛ, 
Μόσχα 6.11.1964, αγγλικά,δακτ. [284.38α] 
Ευχαριστήριο τηλεγράφημα για πρόσκληση στο Συνέδριο της ΔΝΛ και 
δήλωση συμμετοχής με 3 αντιπροσώπους, 16.2.1965,αγγλικά [284.38β] 
Επιστολή των Μ. Θεοδωράκη και Τ. Μπενά στην ΚΟΜΣΟΜΟΛ για τη 
συμμετοχή στο Συνέδριο και τη διεύρυνση της σοβιετικής αντιπροσω-
πείας [2/1965],δακτ.,2 σ. [284.38γ] 
Τηλεγράφημα για την ημέρα άφιξης στην Αθήνα των εκπροσώπων της 
ΚΟΜΣΟΜΟΛ και ζήτημα βίζας εισόδου, 23.3.1965, αγγλικά [284.38δ] 
Χαιρετιστήριο τηλεγράφημα της ΚΟΜΣΟΜΟΛ για την «εθνική εορτή της 
25ης Μαρτίου»,24.3.1965,αγγλικά [284.38ε] 
«Διακήρυξη της ΚΟΜΣΟΜΟΛ και του Συμβουλίου Φοιτητών της ΕΣΣΔ 
για τη διεθνή ημέρα αλληλεγγύης των νέων εναντίον της αποικιοκρα-
τίας και υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης», Μόσχα 24.4.1965, αγγλικά, 
πολυγρ.,4 σ. [284.38στ] 
Επιστολή του γραμματέα της ΔΝΛ προς τη Γραμματεία της ΚΟΜΣΟΜΟΛ 
[υποστήριξη για την άμεση μετάβαση στην ΕΣΣΔ του Δ. Μαυρομμάτη 
για χειρουργική επέμβαση], 27.6.1965, δακτ. Στην επιστολή επισυνά-
πτονται «Ιατρική Βεβαίωσις» του Νευρολογικού Κέντρου του Θερα-
πευτηρίου «Πολυκλινική Αθηνών» 23.6.1965, δακτ. καθώς και η μετά-
φραση της διάγνωσης,28.5.1965,ρωσικά,δακτ. [284.38ζ] 
Ενημερωτική επιστολή [του Β. Λομέικο, αντιπροέδρου] της 
ΚΟΜΣΟΜΟΛ [πρόγραμμα παραμονής στη «Διεθνή Κατασκήνωση εφή-
βων "Artek"»], Μόσχα 2.6.1965, αγγλικά, 3 σ. [284.38η] 
Τηλεγράφημα υποστήριξης της ΚΟΜΣΟΜΟΛ στον αγώνα της ΔΝΛ, 
21.7.1965, αγγλικά [284.386] 



— Επιστολή της ΚΟΜΣΟΜΟΛ [υποστήριξη και κινητοποιήσεις για το Βιετ-
νάμ], Μόσχα 20.8.1965, αγγλικά, δακτ., 5 σ. [284.38ι] 

— Ενημερωτική επιστολή [του Β. Λομέικο, αντιπροέδρου] της 
ΚΟΜΣΟΜΟΛ [πρόσκληση 10 παιδιών στη «Διεθνή Κατασκήνωση εφή-
βων "Artek"»], Μόσχα 3.4.1966, αγγλικά, 2 σ. [284.38ιβ] 

— Ευχαριστήριο τηλεγράφημα της ΔΝΛ για την πρόσκληση της στο Συνέ-
δριο της ΚΟΜΣΟΜΟΛ, 19.5.1966, αγγλικά, δακτ. και σχέδιο του τηλε-
γραφήματος στην ελληνική γλώσσα [χφ. του Μπ. Θεοδωρίδη με σημειώ-
σεις του Τ. Τρίκκα], 2 σ. [284,38ια] 

— Επιστολή [του Α. Ντζασσόχοφ, αντιπροέδρου] της ΚΟΜΣΟΜΟΛ και 
πρόγραμμα παραμονής στη «Διεθνή Κατασκήνωση εφήβων "Artek" τον 
Ιούλιο-Αύγουστο 1966», Μόσχα 7.5.1966, αγγλικά,2 σ. συνημμένο ση-
μείωμα του προγράμματος στα ελληνικά, 3 σ. [284.38ιγ] 

— Τηλεγράφημα της ΚΟΜΣΟΜΟΛ [δυνατότητα μετάβασης των προσκε-
κλημένων παιδιών στο "Artek" με ρωσικό ατμόπλοιο], Μόσχα 9.6.1966, 
αγγλικά [284.38ιδ] 

— Κοινό ανακοινωθέν της ΚΟΜΣΟΜΟΛ [Α. Ντζασσόχοφ] και της ΔΝΛ [Μ. 
Θεοδωράκη] για τους κοινούς στόχους, Μόσχα 17.6.1966, ρωσικά, 
δακτ., 3 σ. [284.38ιε] 

— Τηλεγραφήματα των Επιτροπών Οργανώσεων Νεολαίας της Ουκρανίας 
και της Λευκορωσίας προς την εφημ. Η  Αυγή, Μινσκ 20.7.1966, ρωσικά, 
δακτ. -Κίεβο 23.7.1966,ρωσσικά, δακτ. [284.38ιστ] 

— Επιστολή [του Β. Γιαροβόι, προέδρου] της ΚΟΜΣΟΜΟΛ, στη ΔΝΛ [πρό-
σκληση στη «Διεθνή Συνάντηση Νέων» στη Μόσχα με αφορμή τα 
50χρονα από την Οκτωβριανή Επανάσταση], Μόσχα 16.2.1967, αγγλι-
κά, δακτ., 3 σ. [284.38ιζ] 

— Επιστολή [του Β. Γιαροβόι, προέδρου] της ΚΟΜΣΟΜΟΛ στην εφημ. της 
ΔΝΛ Η  Γενιά  μας [πρόσκληση για συμμετοχή στην περιήγηση δημοσιο-
γράφων στην ΕΣΣΔ με αφορμή τα 50χρονα από την Οκτωβριανή Επανά-
σταση],Μύσχα 18.2.1967, γαλλικά, δακτ.,2 σ. [284.38ιη] 

«Σπούτνικ-Διεθνές Γραφείο Τουρισμού της ΕΣΣΔ για τη Νεολαία». Ενη-
μερωτική επιστολή στη ΔΝΛ, Μόσχα 26.10.1964, ρωσικά, δακτ., 2 σ. 

[284.39] 
— Περιοδικό Γιούνοστ.  Χαιρετιστήριο τηλεγράφημα στο Συνέδριο της 

ΔΝΛ [υπογράφεται από τον Μπ. Πολεβόϊ εκ μέρους της εκδοτικής ομά-
δας του περιοδικού], Μόσχα 27.3.1965, αγγλικά [284.40] 

— Πρακτορεία τύπου ΑΠΝ και ΝΟΒΟΣΤΙ - μεταφράσεις άρθρων : 
1. Α. Σαχάροφ, Ο Νεολαιίστικος  Τύπος  της  ΕΣΣΔ  [Νύβοστι], δακτ., 7 σ., 
2. Μπ. Σουρκόφ, Η  Νεολαία  συζητά:  τί  είναι  άθλος; [ΑΠΝ], δακτ., 4 σ., 



3. Β. Λομέικο, Πάνω στην  ίδια  γη. Η  συνεργασία  μεταξύ  των νέων κομ-
μουνιστών  και σοσιαλιστών  [ΑΠΝ μεταγραφή από την εφημερίδα 
Komsomolskaia  Pravda,  29.4.1966 -γαλλικά], δακτ., 6 σ. [284.41] 

— Β. I. Λένιν, «Ο κομμουνισμός και η πολιτιστική κληρονομιά του παρελ-
θόντος», χφ. μετάφραση αποσπάσματος από το βιβλίο Για  τη λογοτε-
χνία  και την τέχνη,  Παρίσι, Éditions Sociales, 1957 [με εισαγωγικό ση-
μείωμα του μεταφραστή], σ. 168-174 [284.42] 

— Μεταφράσεις άρθρων: 1. Μ. Ροστροπόβιτς, «Η Μόσχα καλεί, η Μόσχα 
περιμένει...», πολυγρ. 3 σ., 
2. Δ. Όιστραχ, «Η μουσική άνοιξη του κόσμου», πολυγρ., 3 σ. [σχετικά 
με τον 3ο Διεθνή Διαγωνισμό «Τσαϊκόφσκι» που θα πραγματοποιηθεί 
από 30.5 έως 27.6], Μόσχα 6/1966 [284.43] 

— Κατάλογος σοβιετικών βιβλίων μεταφρασμένων στην αγγλική γλώσσα, 
χ.χ.,  δακτ., 3 σ. [284.44] 

— 2 παρτιτούρες από ρωσικά τραγούδια [σε έντυπη μορφή και απόκομμα 
εφημερίδας] [284.45] 

Τ σ ε χ ο σ λ ο β α κ ί α 
«Ustïedni Vybor Ceskoslovenského Svazu Mlâdeze» (UVCSM) -Ένωση της 

Τσεχοσλοβακικής Νεολαίας 
— Επιστολή [του An. Himl, γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής] της 

UVCSM προς τη ΔΝΛ [πρόσκληση αντιπροσώπου της ΔΝΛ στην ΙΙΙη 
Σπαρτακιάδα στην Πράγα, από 24.6 έως 4.7],Πράγα 15.3.1965, γαλλι-
κά, δακτ., 2 σ. Επισυνάπτεται το έντυπο πτυσσόμενο πρόγραμμα της 
Σπαρτακιάδας στην αγγλική, γαλλική, ρωσσική και γερμανική γλώσσα 

[284.46α] 
— Τηλεγράφημα της UVCSM [διορθώσεις στο χαιρετιστήριο τηλεγράφημα 

για το Συνέδριο της ΔΝΛ], Πράγα 30.3.1965, γαλλικά [284.46β] 
— Χαιρετιστήριο τηλεγράφημα της UVCSM [για την Γ' Μαραθώνια Πο-

ρεία], 23.5.1965, δακτ. [284.50] 
— Τηλεγράφημα της UVCSM [ζητούν τα ονόματα και τις ημερομηνίες άφι-

ξης των εκπροσώπων της ΔΝΛ στη Σπαρτακιάδα], Πράγα 9.6.1965, 
γαλλικά [284.46γ] 

— Τηλεγράφημα της UVCSM [ενημερώνουν ότι τα εισητήρια για τη Σπαρ-
τακιάδα έχουν αποσταλεί], Πράγα 29.6.1965, αγγλικά [284.468] 

— Ενημερωτική επιστολή της ΔΝΛ προς τη UVCSM [αποστολή της εφημ. Η 
Γενιά  μας και φωτογραφιών του Σ. Πέτρουλα, ευχαριστίες για συμπα-
ράσταση «στις κρίσιμες στιγμές»], Αθήνα 6.9.1965, δακτ. [284.46ε] 

— Επιστολή της ΔΝΛ προς τη UVCSM [ανταπόκριση για τη Σπαρτακιάδα 
θα παρουσιασθεί σε προσεχές τεύχος της Γενιάς  μας, αίτημα για συ-



συμπληρωματικά υλικά], Αθήνα 6.9.1965, δακτ., 2 σ. [284,46στ] 
— Επιστολή [του Β. Baroch.TOU διεθνούς τμήματος] της UVCSM [οργάνω-

ση μορφωτικού ταξιδιού 3 Ελλήνων στην Τσεχοσλοβακία, προτεινόμε-
νες ημερομηνίες 14-29.9.1966], Πράγα 18.3.1966, αγγλικά, δακτ., 2 σ. 

[284.46ζ] 
— Επιστολή [του M. Zavadil, προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής] της 

UVCSM [πρόσκληση ενός εκπροσώπου της ΔΝΛ στο 5ο Συνέδριο της ορ-
γάνωσης στην Πράγα], Πράγα 9.3.1967, γαλλικά, δακτ., 2 σ. [284.46η] 

«International Union of  Students (IUS) - Union Internationale des Etu-
diants» -Διεθνής Ένωση Φοιτητών 

— Επιστολή [του P. Behnam] της IUS στη ΔΝΛ [συμπαράσταση και αλλη-
λεγγύη στις ελληνικές δημοκρατικές δυνάμεις], Πράγα 28.7.1965, αγ-
γλικά, δακτ. [284.47α] 

— Εγκύκλιος επιστολή της IUS [παρουσίαση στη μηνιαία επιθεώρηση της 
IUS, World  Student  News,  σειράς άρθρων από κάθε χώρα], Πράγα [9/1965], 
δακτ. [υπογράφει ο διευθυντής της έκδοσης M. Husseini] [284.47β] 

«Fédération Internationale Syndicale d'Enseignement» - Διεθνής Συνδικα-
λιστική Ομοσπονδία Εκπαίδευσης 

— Τηλεγράφημα συμπαράστασης στη ΔΝΛ [με αφορμή τη «διεθνή ημέρα 
αλληλεγγύης στην πάλη του ελληνικού λαού για την ειρήνη και τη δημο-
κρατία»], Πράγα 21.3.1966, γαλλικά, δακτ. [284.48] 

— Τηλεγράφημα χαιρετιστήριο της [τσεχοσλοβάκικης Νεολαίας] HICC CSM 
προς τη ΔΝΛ [για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς], Πράγα 30.4.1966, αγ-
γλικά. Επισυνάπτεται η δακτ. μετάφραση στα ελληνικά [284.49] 

Αφρική 

Αλγερ ία 
«Jeunesse du Front de Liberation Nationale» (JFLN) - Νεολαία του Εθνικού 

Απελευθερωτικού Μετώπου 
— Επιστολή [του Ab. Bennaceur, γενικού γραμματέα] της JFLN προς τον 

πρόεδρο της ΔΝΛ, Μ. Θεοδωράκη [πρόσκληση για επίσκεψη στην Αλγε-
ρία],9.6.1965, γαλλικά, δακτ. [285.16α] 

— Τηλεγράφημα της ΔΝΛ [απαντητικό σε πρόσκληση της JFLN], Αθήνα 
31.10.1966, αγγλικά, δακτ. [285.16β] 

— Χαιρετιστήρια επιστολή [του κρατούμενου νεολαίου Is. Rezki από τη 
φυλακή El Harrach] προς τον Μ. Θεοδωράκη, 1.2.1966, χφ., γαλλικά, 2 σ. 

[285.17] 



Κ α μ ε ρ ο ύ ν 
«Union des Populations du Cameroun» (UPC) - Ένωση των Λαών του Κα-

μερούν 
— Δελτίο τύπου [με θέμα την απειλή εκτέλεσης δύο μελών της UPC], 

«Jeunesse Démocratique du Cameroun» (JDC) - Δημοκρατική Νεολαία του 
Καμερούν 

— Διακήρυξη-καταγγελία [για την απειλή εκτέλεσης δύο μελών της UPC], 

«Jeunesse du Mouvement National Congolais/Lumumba» (JMNC/L) - Νεο-
λαία του Εθνικού Κινήματος του Κονγκό/Λουμούμπα 

— Επιστολή προς τη ΔΝΛ με τις υπογραφές J. Tumba, Ch. Bokuka, D. 
Kalupala [ενημερωτική για την κατάσταση στο Κονγκό]. Κίεβο 16 
Μαρτίου 1965, γαλλικά, δακτ., 2 σ. Επισυνάπτεται η χφ. μετάφραση 
στα ελληνικά της επιστολής, 3 σ. [285.20α] 

— Επιστολή προς τη ΔΝΛ [χαιρετισμός με αφορμή την Γ' Μαραθώνια Πο-
ρεία] , Κίεβο 25.5.1965, γαλλικά, δακτ., 2 σ. [285,20β] 

Α ί γ υ π τ ο ς 
«Youth Section in Arab Socialist Union» - Τμήμα Νέων της Αραβικής Σο-

σιαλιστικής Ένωσης 
— Επιστολή [του Kamal El Hadidi, γενικού γραμματέα της Ένωσης] προς 

τον πρόεδρο της ΔΝΛ, Μ. Θεοδωράκη [απαντητική σε πρόταση της ΔΝΛ 
για συνάντηση αντιπροσωπειών των δύο νεολαιών], Κάιρο 9.3.1965, 
αγγλικά, δακτ. και χφ. μετάφραση της επιστολής [285.21] 

«The Supreme Council for  Youth Welfare» - Ανώτατο Συμβούλιο για τη 
Νεολαία 

— Επιστολή [του Adel Taher, γενικού γραμματέα] προς τον πρόεδρο Μ. 
Θεοδωράκη [πρόσκληση αντιπροσώπων σε «διεθνή κατασκήνωση εθε-
λοντικής εργασίας» στην Αίγυπτο από 21.7 έως 18.8], Κάιρο [1964], 
γαλλικά, δακτ. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της κατασκήνωσης και η 
αίτηση συμμετοχής στα γαλλικά, πολυγρ., 3 σ. [285.22] 

Ασία 
Ι α π ω ν ί α 
«Democratic Youth League of  Japan»-Σύνδεσμος της Δημοκρατικής Νεο-

λαίας Ιαπωνίας 

3.4.1966, γαλλικά, δακτ.,2 σ. [285.18] 

5.4.1966, γαλλικά, δακτ.,2 σ. 

Κονγκό 

[285.19] 



— Επιστολή [του Yoshio Tsuchiya, γενικού γραμματέα] προς τη ΔΝΛ 
[πρόσκληση στο 9ο Συνέδριο της Ένωσης], Τόκιο 25.12.1964, αγγλικά, 
δακτ.,2 σ. [285.24] 

Ιράκ 
«Iraqi Democratic Youth Federation» - Ιρακινή Ομοσπονδία Δημοκρατικής 

Νεολαίας 
— Ευχαριστήρια επιστολή [του Rahim Ajina, γενικού γραμματέα της Ομο-

σπονδίας] προς το Κεντρικό Συμβούλιο της ΔΝΛ [αποδοχή συμμμετοχής 
στο  Συνέδριο της ΔΝΛ με την αντιπρόσωπο τους Bouchra Perto], Βα-
γδάτη 16.3.1965, αγγλικά, δακτ. και χφ. μετάφραση της επιστολής 

[285.25] 
Κορέα 
«The People's Korea» - « Η Κορέα των λαών» 
— Επιστολή του Ro Jai Ho, προέδρου, ενημερωτική για τη δραστηριότητα 

της Ένωσης Chongryun, Τόκιο 17.4.1965, αγγλικά, δακτ. και χφ. μετά-
φραση της επιστολής, σ. 3 (3) [285.26] 

«General Associaton of  Corean Residents in Japan» (CHONGRYUN) - Ένω-
ση Κορεατών στην Ιαπωνία 

— Επιστολή [του Han Duk Su, προέδρου της Ένωσης], Τόκιο 27.10.1965, 
αγγλικά, έντυπη, 2 σ. [285.27] 

Αυστραλία 

«Eureka youth league of Australia» - Eureka Σύνδεσμος Νέων Αυστραλίας 
— Επιστολή [του Mavis Robertson, γραμματέα] προς τη ΔΝΛ [αποστολή 

κειμένων με τις θέσεις της οργάνωσης], Σύδνεϊ 26.10.1965, αγγλικά, 
δακτ .,11 σ. [285.28α] 

— Επιστολή [του Mavis Robertson, γραμματέα] προς τη ΔΝΛ [ενημερωτική 
επιστολή με συνημμένο προς την ΠΟΔΝ σημείωμα σχετικά με τη συμμε-
τοχή μεταναστών στο στρατό που αποστέλλει η κυβέρνηση της Αυστρα-
λίας στο Βιετνάμ], Σύδνεϊ 20.4.1966,αγγλικά, δακτ., 3 σ. [285.28β] 

«Association for  International co-operation and disarmament» - Ένωση για 
τη διεθνή συνεργασία και τον αφοπλισμό [285.29] 

— Συστατική επιστολή του Α. G. Η. Lawes, προς τον Ανδρ. Λεντάκη [για 
την επίσκεψη της P. Hussey], Σύδνεϊ 5.4.1966, αγγλικά, δακτ. [285.29α] 

— Επιστολή της P. Hussey προς τον Ανδρ. Λεντάκη, Αθήνα 1.7.1966, αγ-
γλικά, χφ., 2 σ. [285.29β] 



ΗΠΑ 

«Student Mobilization Committee» - Επιτροπή Φοιτητικής Κινητοποίησης 
— Επιστολή [του P. Friedman] προς τη ΔΝΛ [πρόσκληση στις φοιτητικές 

κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ], Νέα Υόρκη 
27.2.1967, αγγλικά, δακτ. Επισυνάπτεται το «Κάλεσμα για φοιτητικές 
διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της εβδομάδας για το Βιετ-
νάμ, 8-15 Απριλίου», έντυπο [285.30] 

Λατινική Αμερική 
Α ρ γ ε ν τ ι ν ή 
«Federación Juvenil Comunista de la republica Argentina» - Ομοσπονδία 

Κομμουνιστικής Νεολαίας της Δημοκρατίας της Αργεντινής 
— Επιστολή [του Pablo Zapata, εκτελεστικού γραμματέα] προς το Κεντρι-

κό Συμβούλιο της ΔΝΛ [πρόσκληση στην 44η επέτειο της Ομοσπονδίας], 
Βουδαπέστη 16.3.1965, ισπανικά, δακτ. [285.31] 

Γ ο υ α τ ε μ ά λ α 
«Jeunesse Patriotique du Travail. Guatemala» - Πατριωτική Νεολαία 

Εργασίας 
— Διακήρυξη στον τύπο μέσω της ΠΟΔΝ [για την απελευθέρωση του καθη-

γητή Rafael Tischler], Βουδαπέστη 26.5.1965, γαλλικά, πολυγρ. [285.32] 
— Έκκληση [για την απελευθέρωση του καθηγητή R. Tischler], Πράγα 

5/1966, πολυγρ., γαλλικά [285.33] 

Κούβα 
«Comité Nacional Cubano» -Κουβανική Εθνική Επιτροπή 
— Information  Bulletin  No 2,7/1965, δακτ.,6 σ. [285.34] 

«Union de Jovenes Comunistas» - Ένωση Νέων Κομμουνιστών 
— Επιστολή προς τη ΔΝΛ [για την ανταλλαγή εντύπων των δύο νεολαιών], 

Αβάνα 27.1.1966, αγγλικά, δακτ. [285.35α] 
— Τηλεγράφημα [της Εθνικής Επιτροπής της Ένωσης] προς τη ΔΝΛ [διά-

ψευση της ανακοίνωσης των ΗΠΑ για επίθεση Κουβανών στρατιωτών στη 
βάση του Γκουαντάναμο], Αβάνα 29.5.1966, ισπανικά, 2 σ. [285.35β] 

— Χαιρετιστήριο μήνυμα [σχέδιο] του Κεντρικού Συμβουλίου της ΔΝΛ 
προς την Ένωση Νέων Κομμουνιστών [για την επέτειο της Κουβανικής 
επανάστασης, 1966 ;], δακτ. [285.35γ] 

Ο υ ρ ο υ γ ο υ ά η 
«Federación de Obreros en Lanas» - Ομοσπονδία Εργατών Εριουργίας 



— Επιστολή [του Luis Nadales, γενικού γραμματέα της επιτροπής κουλ-
τούρας, νεολαίας και σπορ] προς τη ΔΝΛ [συγχαρητήρια επιστολή για 
τη συγχώνευση της Ν.ΕΔΑ και της ΔΚΝΓΛ], Μοντεβιδέο 18.12.1964, 
ισπανικά, δακτ. [285.36] 

Κόστα -Ρίκα 
«Juventud Socialista Costarricense» - Σοσιαλιστική Νεολαία Κόστα-Ρίκα 
— Επιστολή [του Victor Mnl Polini Β.] προς τη ΔΝΛ [ανταλλαγή εντύπων 

και αλληλογραφία], Σαν Χοσέ 1.6.1966, ισπανικά, δακτ. [285.37] 

VI. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΝΛ 

Α. Οργάνωση Αθήνας 10/1964-4/1967 

1. Γραφείο  Αθήνας - Συμβούλιο  Πόλης 
Συνεδριάσεις του Γραφείου, σύνοδοι του Συμβουλίου, συσκέψεις 
— Σημείωμα προς τη ΔΝΛ Πειραιά [έκθεση φωτογραφιών για τη σοβιετική 

νεολαία], 16.12.1964, χφ. [283.1] 
— Σχέδιο εισήγησης σε συνεδρίαση του Γραφείου με θέμα «Ο Γιορτασμός 

της 16 του Φλεβάρη». 27.1.1965, χφ., 10 σ. [283.2] 
— «Νεολαία -Κόμμα» [έκθεση για τη διάρθρωση της οργάνωσης Αθήνας, 

ανυπόγραφη με ένδειξη Δ[ημήτρης] Δ[αρειώτης], 3/1965], δακτ., 6 σ. 
[283.3] 

— Ονομαστική κατάσταση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του 
Συμβουλίου Πόλης Αθήνας [3/1965], χφ. [283.4] 

— Σύντομα χφ. πρακτικά από συνεδρίαση του Γραφείου Αθήνας, 
24.3.1965,6 σ. [283.5] 

— Β' Σύνοδος του Συμβουλίου Πόλης Αθήνας : «Σχέδιο Εισήγησης. Έκθε-
ση δράσης του 3μήνου Απρίλη-Ιούνη — Καθήκοντα στο καλοκαίρι» 
[6/1965], δακτ. και πολυγρ.,8 (9) σ. [283.6] 

— Συνοπτική εισήγηση σε συνεδρίαση του Γραφείου Αθήνας με θέμα «Το 
μαζικό δημοκρατικό κίνημα της νεολαίας και ο ρόλος της ΔΝΛ», 
21.8.1965, δακτ., 3 σ. [283.7] 

— Συνοπτική εισήγηση σε συνεδρίαση του Γραφείου Αθήνας με θέμα 
«Ιδεολογική διαφωτιστική δουλειά»,5.9.1965, δακτ.,4 σ. [283.8] 

— Γ' Σύνοδος του Συμβουλίου Πύλης Αθήνας: Εισήγηση με θέμα «Εκτί-
μηση του τριμήνου 15.6-15.9», 18.9.1965, δακτ.,9 σ. [283.9] 

— Χφ. πρακτικά από σύσκεψη του Γραφείου Αθήνας [Φθινόπωρο 1965], 
16 σ. [283.10] 



— Χφ. σημείωμα με «προτάσεις» από τη συνεδρίαση του Γραφείου Αθή-
νας,2.10.1965 [283.11] 

— Δ' Σύνοδος του Συμβουλίου Πόλης Αθήνας : α) εισήγηση με θέμα «Εκτί-
μηση του διμήνου 20.9-20.11.1965», δακτ., 26.11.1965,6 σ., β) «Κλεί-
σιμο Δ' Συνοδου του Σ. Πόλης» [χφ. σημείωμα του Μπ. Θεοδωρίδη], 
26.11.1965, 7 σ., γ) Προκήρυξη της Δ' Συνόδου του Συμβουλίου Πόλης 
Αθήνας [χαιρετισμός στους 8 Λαμπράκηδες της Καισαριανής που συνε-
λήφθησαν, 11/1965], πολυγρ. [283.12] 

— «Για εισήγηση του Γ[ραφείου] Α[θήνας]» [σχέδιο-βοήθημα για σύνταξη 
εισήγησης], 12/1965], δακτ., 2 σ. [283.13] 

— «Σημείωμα για την οικ. εξόρμηση στον Νοέμβρη» [απολογισμός του 
Γραφείου Αθήνας, 12/1965], δακτ.,2 σ. [283.14] 

— Σημείωμα του γραμματέα της ΔΝΛ Αθήνας, Μπ. Θεοδωρίδη, προς τον 
Νίκο Καρρά [ 12/1965], χφ., 2 σ. [283.15] 

— «Συνεργασία κόμματος και νεολαίας» [κείμενο που αναφέρεται στη 
συνεργασία των συνοικιακών οργανώσεων ΕΔΑ και ΔΝΛ στην Αθήνα, 
αρχές 1966], χφ., 6 σ. [283.16] 

— «Οργανωτική Σύσκεψη» Αθήνας [25-26.3.1966]: α) διάγραμμα εισήγη-
σης του Γραφείου [δακτ. με χφ. σημειώσεις του Μπ. Κοβάνη], β) χφ. 
σημείωμα για την εισήγηση του Μπ. Θεοδωρίδη, 3 σ., γ) σχέδιο εισήγη-
σης του νέου γραμματέα της ΔΝΛ Αθήνας, Μπ. Κοβάνη, χφ. του ίδιου, 7 
σ., δ) εισήγηση για τον μαζικό χώρο, την εργαζόμενη νεολαία, τους νυ-
χτερινούς μαθητές, τις τεχνικές σχολές, τον ΣΕΜΜΕ κ.ά. χφ. του Μπ. 
Κοβάνη, 17 σ., ε) ανακοίνωση για τις εργασίες και τη θεματολογία της 
σύσκεψης, πολυγρ.,2 σ. [283.17] 

— «Κριτικά συμπεράσματα πορείας 22.5.1966» [απολογισμός στο Γρα-
φείο Πόλης], δακτ., 2 σ. [283.18] 

— Συνοπτικό σημείωμα με θέματα [προετοιμασία εισήγησης σε συνεδρία-
ση του Γραφείου Αθήνας, Ανοιξη 1966], δακτ.,2 σ. [283.19] 

— «Έκθεση δράσης οργάνωσης ΔΝΛ Αθήνας», 16.6.1966, χφ του Μπ. Κο-
βάνη και δακτ., 6 (3) σ. [283.20] 

— «Εισήγηση στο Γρ. Αθήνας, σχέδιο για την Παναθηναϊκή Συνδιάσκεψη, 
2.8.1966», δακτ. με χφ. διορθώσεις του Φ. Κωτσομητσόπουλου, 18 σ. 

[283.21] 
— Διάγραμμα εισήγησης σε συνεδρίαση του Γραφείου Αθήνας με θέμα «Η 

εργατική μας δουλειά»,9.9.1966, δακτ.,4 σ. [283.22] 
— Διάγραμμα των στόχων του Γραφείου Αθήνας με βάση τις αποφάσεις 

της Β' Παναθηναϊκής Συνδιάσκεψης [9 ή 10/1966], δακτ, 2 σ. [283.80] 
— Β' Σύνοδος του Συμβουλίου Πόλης Αθήνας, 14-15.10.1966: α) χφ. εισή-

γηση του Μπ. Κοβάνη, 37 σ., β) χφ. σύντομα πρακτικά από τις εργα-



εργασίες της συνόδου, τοποθετήσεις των Τάκη Λαζαρίδη, Βασ. Γκούμα, 
Διον. Παπαδάτου, Φίλιππου [Κωστομητσόπουλου], Γιάν. Μπεχλιβανί-
δη, Μαρίας [Καλλέργη], Γ. Ευσταθιάδη, Βασ. Κωτούλα, Ν. Μπερτσιά, 
14 σ., γ) χφ. σημείωμα για το «κλείσιμο» των εργασιών της Συνόδου», 
6 σ. [283.23] 

— Σχέδιο εισήγησης σε συνεδρίαση του Γραφείου Αθήνας με θέμα «Η Γ' 
οικονομική εξόρμηση του κόμματος και η συμμετοχή της οργάνωσης 
μας », 4.11.1966, δακτ., 6 σ. [283.24] 

— Σχέδιο εισήγησης σε συνεδρίαση του Γραφείου Αθήνας με θέμα «Απο-
λογισμός -εκτιμήσεις σχετικά με την πραγματοποίηση των καθηκόντων 
για την υπεράσπιση της οργάνωσης, πάλη κατά του φασιστικού νομο-
σχεδίου» [11/1966], δακτ.,2 σ. [283.25] 

— Σημείωμα για το Γραφείο Αθήνας με θέμα «Η προοπτική των εκλογών 
και η νεολαία» [11 ή 12/1966], χφ. του νέου γραμματέα της ΔΝΛ Αθή-
νας , Αρ. Μανωλάκου, 2 σ. [283.26] 

— Χφ. σημείωμα του Αρ. Μανωλάκου για την αναδιάταξη της οργάνωσης 
της Αθήνας [ 12/1966], 2 σ. [283.28] 

— «Πρόταση για αναδιατάξεις στο Γραφείο Αθήνας», χ.χ.,  δακτ., 3 σ. 
[283.27] 

— «Συνεργασία κόμματος-νεολαίας» [απολογισμός για την κατάσταση 
των τομέων και των συνοικιακών οργανώσεων της ΔΝΛ Αθήνας, 1966], 
δακτ. με χφ. σημειώσεις, 2 σ. [283.29] 

— Γ' Σύνοδος του Συμβουλίου Πύλης Αθήνας, 19.2.1967: α) διάγραμμα 
εισήγησης του Γραφείου Πύλης, δακτ., 3 σ., β) σχέδιο εισήγησης του 
γραμματέα της οργάνωσης, Αρ. Μανωλάκου, χφ., 6 σ. και χφ. σημείω-
μα του ίδιου από τις εργασίες της συνόδου, 4 σ., γ) σύντομα πρακτικά 
της συνόδου, χφ. του Φίλ. Κωστομητσόπουλου, 10 σ. [283.30] 

— «Διάγραμμα εισήγησης, Ο ρόλος και τα καθήκοντα της ΔΝΛ Αθήνας 
στην πολιτική μάχη μέχρι και τις εκλογές» [1967], πολυγρ., 2 σ. [283.31] 

— Προγραμματισμός-συνεργασίες, σπάραγμα τετραδίου με χφ. σημειώ-
σεις μέλους του Γραφείου Αθήνας, 15-29.3.1967,8 σ. [283.32] 

— «Συμπεράσματα με τη λήξη της Γ' οικονομικής εξόρμησης» [έκθεση 
του Β. Κωτούλα προς το Γραφείο Αθήνας, 3/1967], δακτ., 5 σ. [283.33] 

— Χφ. σημείωμα του Αρ. Μανωλάκου από συνεδρίαση του Γραφείου 
Αθήνας, 17.4.1967 [283.34] 

— «Τα καθήκοντα και οι στόχοι της οργάνωσης» [προγραμματικό κείμενο 
για την απειλή διάλυσης της ΔΝΛ, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, 
την πάλη για την ειρήνη κ.ά., 3/1967], δακτ,2 σ. [283.81] 

— «Προτάσεις για δημιουργία ομάδων Λαμπράκη» [πλάνο οργανωτι-
κής οικοδόμησης εν όψει της Γ' Παναθηναϊκής Συνδιάσκεψης, 1967], 



δακτ., 4 σ. [283.35] 
— Χφ. σημειώσεις του Αρ. Μανωλάκου [προγραμματισμός, 1967], 4 σ. 

[283.36] 
Γραφείο Αθήνας: συνεδριάσεις: χφ. σειρά σημειώσεων του Μπ. Θεοδωρί-

δη 1964-1966 
— 1964: 19.9,8.10,19.10,27.10,16.11,5.12,10.12,19.12 [283.37] 
— 1965: 24.1,30.1,6.2, 18.2,22.2, 3.3,6.3, 19.3,7.4,14.4,21.4,3.5,5.5, 

16.5,29.6,20.7,29.7,31.7,21.8,30.8,5.9,8.9,4.9,16.9,24.9,2.10,6.10, 
9.10,29.10,4.11,6.11,13.11,21.11,26.11,11.12,17.12,19.12 [283.38] 

— 1966:12.2,19.2 [283.39] 

Οργανωτικές καταστάσεις, σημειώματα, κομματικές υποθέσεις 
— Πίνακες οργανωτικής κατάστασης των συνοικιακών οργανώσεων και 

τομέων της ΔΝΛ Αθήνας, 10/1964-10/1965: αριθμημένη σειρά 1-50, χφ. 
Μπάμπη Θεοδωρίδη: 1. Τομέας Αιγάλεω (Κέντρο, Νταμαράκια, Αγ. 
Βαρβάρα, Χαϊδάρι, Λιούμη, γυμνάσιο αρρένων), 2. Νοτιοανατολικός 
Τομέας (Δάφνη, Υμηττός-Χαραυγή, Ηλιούπολη, Μπραχάμι, Νέα Σμύρ-
νη, Σπιθάρι), 3. Τομέας Καλλιθέας (Κέντρο, Μοσχάτο, Τζιτζιφιές, Πα-
λαιά Σφαγεία,Νέα Σφαγεία, Αγ. Ελεούσα, νυχτερινοί μαθητές),4. Νύ-
τιος Τομέας (Π. Φάληρο, Καλαμάκι, Γλυφάδα-Σούρμενα, Αργυρούπο-
λη), 5. Ανατολικός Τομέας (Ζωγράφου, Βύρωνας, Καισαριανή, Μετα-
μόρφωση, Νέα Ελβετία), 6. Προάστια (Χαλάνδρι, Χολαργός, Αγ. Πα-
ρασκευή, Μαρούσι, Νέο Ψυχικό), 7. Τομέας Ν. Ιωνίας (Γυμνάσιο, Σα-
φράμπολη, Ελευθερούπολη, Καλογρέζα, Ν. Ιωνία, Νεόκτιστα), 8. Βό-
ρειος (Γαλάτσι, Κουκουβάουνες, Ν. Φιλαδέλφεια, Ν. Ηράκλειο), 9. Δυ-
τικός (Αγ. Ανάργυροι, Λιόσια, Πετρούπολη, Καματερύ), 10. Περιστερί-
ου (Κέντρο, Ανθούπολη, Άνω Λόφος, Άγ. Ιερόθεος, Μπουρνάζι), 11. 
Τομέας Πατησίων (Βάθη, Σεπόλια, Κυψέλη, Πατήσια, Κολωνός), 12. 
Τομέας Αμπελοκήπων (Γκύζη, Αμπελόκηποι, Εξάρχεια-Νεάπολη), 13. 
Τομέας Παγκρατίου (Παγκράτι, Άγ. Σώστης, Άγ. Γιώργης, Γούβα, 
Δουργούτι, Κουκάκι, Γυμνάσιο), 14. Τομέας Πλάκας (Πλάκα, Πετρά-
λωνα, Ψυρρή-Θησείο), 15. Τομέας Κεραμεικού (Κάτω Πετράλωνα, Με-
ταξουργείο, Βοτανικός, Αμαξώματα), 16. Οικοδόμοι (ξυλουργοί, ελαιο-
χρωματιστές, σοβατζήδες, μπετατζήδες, υδραυλικοί, πλακάδες, μωσαϊ-
κοί, ηλεκτρολόγοι, πατωματζήδες), 17. Τομέας λοιπών κλάδων (λιθο-
γράφοι, βιβλιοδέτες, τυπογράφοι, λογιστές, μοδίστρες, εμποροϋπάλλη-
λοι, σερβιτόροι, χαράκτες, τσαγκαράδες, ραπτεργάτες), 18. Τομέας 
ημερήσιων μαθητών, 19. Τομέας νυχτερινών μαθητών, 20. Τομέας τε-
χνικών σχολών, 21. Τομέας ανώτερων τεχνικών σχολών, 22. Τομέας εκ-
πολιτισμού (θέατρο, κινηματογραφιστές, διάφοροι) [283.40] 



— Κατάλογοι λεσχών [πολυγρ. και χφ. κατάλογος με διευθύνσεις των λε-
σχών της Αθήνας] [283.41] 

— Κατάλογοι βιβλίων της κεντρικής λέσχης της Αθήνας και άλλων λεσχών 
συνοικιακών οργανώσεων, χφ. [283.42] 

— Συγκέντρωση στοιχείων για την καθαίρεση του Γ. Βοϊκλή [Άνοιξη 
1965], χφ. του Μπ. Θεοδωρίδη,4 σ. [283.44] 

— Εισήγηση του Μπ. Θεοδωρίδη,«Στοιχεία για διαβρωτική δραστηριότητα 
στην οργάνωση Αθήνας» [τέλη 1965], χφ. του ίδιου, 3 σ. [283.46] 

— 3 χφ. σειρές αυτοσχέδιων ψηφοδελτίων από τις εκλογές για την ανάδει-
ξη μελών των γραφείων και των αντιπροσώπων στις συνδιασκέψεις της 
ΔΝΛ Αθήνας [υποψήφιοι-αποτελέσματα σταυροδοσίας, 1965-1966] 

[283.45] 
— Διάφορα οργανωτικά σημειώματα του Μπ. Θεοδωρίδη [προσυνεδρια-

κές συνελεύσεις, πορεία πλάνου οικοδόμησης, επαφές με συλλόγους 
και με εργοστάσια, οικονομικό πλάνο κ.ά. Μπλοκ σημειώσεων του Μπ. 
Θεοδωρίδη 11/1966-3/1967. Χφ. σημειώσεις του Μπ. Θεοδωρίδη για 
κομματικές υποθέσεις του Γραφείου Αθήνας] [283.43] 

2. ΔΝΛ  Αθήνας - Εγκύκλιοι,  ανακοινώσεις,  δελτία  τύπου,  ψηφίσματα 
— Ανακοίνωση της ΔΝΛ Αθήνας [εκδήλωση της οργάνωσης για το Φόρουμ 

της Νεολαίας στη Μόσχα] ,3.11.1964, δακτ. [283.53] 
— Ανακοίνωση της ΔΝΛ Αθήνας [σχετικά με δημοσιεύματα δεξιάς εφημε-

ρίδας για τους Λαμπράκηδες της Πλάκας], Αθήνα 7.12.1964, δακτ. 
[283.52] 

— «Για την Τομεακή Συνδιάσκεψη» [εγκύκλιος της ΔΝΛ Αθήνας προς τις 
συνοικιακές οργανώσεις, 1/1965], πολυγρ. [283.57] 

— ΔΝΛ Αθήνας, Γραφείο Τύπου, Ανακοίνωση «Η ελληνική νεολαία κατα-
δικάζει την αμερικάνικη επιδρομή», 11.2.1965, πολυγρ. [283.54] 

— Δελτίο τύπου «Το νέο έγκλημα του Φράνκο» [ανακοίνωση της ΔΝΛ Αθή-
νας για την παραπομπή του Χ. Λοπέζ στο στρατοδικείο για εγκλήματα 
του εμφυλίου πολέμου στην Ισπανία], 15.2.1965, πολυγρ. [283.55] 

— Ψήφισμα από συγκέντρωση της ΔΝΛ Αθήνας [«για την καταπάτηση των 
ελευθεριών του ισπανικού λαού και την απειλούμενη θανατική καταδί-
κη του Χ. Λοπέζ »], 16.2.1965, δακτ. [283.56] 

— «Εισήγηση βάσης» [εγκύκλιος του Συμβουλίου Πόλης Αθήνας, προς τις 
συνοικιακές οργανώσεις με στοιχεία για τη σύνταξη εισήγησης, 2/1965], 
πολυγρ.,2 σ. [283.58] 

— ΔΝΛ Αθήνας, Γραφείο Τύπου, «Ανακοίνωση για τις τελευταίες εξελίξεις 
στην Ισπανία», 6.3.1965, 2 σ. [283.59] 

— ΔΝΛ Αθήνας, έντυπο υπόδειγμα «Τιμητικής διάκρισης» που απονέμει 



το Συμβούλιο Πόλης στο πλαίσιο της άμιλλας των οργανώσεων, 
21.3.1965 [283.73] 

— Εγκύκλιος της ΔΝΛ Αθήνας για τα καθήκοντα της οργάνωσης μετά «το 
Α Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ», [4/1965], πολυγρ., 4 σ. [283.82] 

— Ανακοίνωση [χαιρετισμός της ΔΝΛ Αθήνας στην παναθηναϊκή συγκέ-
ντρωση στις 26.7],27.7.1965, δακτ. [283.60] 

— Ανακοίνωση της ΔΝΛ Αθήνας [πρόσκληση στο μνημόσυνο του Σ. Πέ-
τρουλα], 28.8.1965, δακτ. [283.62] 

— «28 Οκτωβρίου 1940-28 Οκτωβρίου 1965» [εγκύκλιος-βοήθημα της 
ΔΝΛ Αθήνας, προς τις συνοικιακές οργανώσεις], 10/1965, πολυγρ., 4 σ. 

[283.64] 
— ΔΝΛ Αθήνας, Γραφείο Τύπου, ανακοίνωση-καταγγελία [για τον ξυλο-

δαρμό από την αστυνομία, του μέλους της ΔΝΛ Καλλιθέας Βλ. Καρα-
μάνου], 13.9.1966, δακτ. [283.65] 

— Έντυπη πρόσκληση της ΔΝΛ Αθήνας για τον «κεντρικό χορό της Νεο-
λαίας» στις 12.11.1966 [283.72] 

— Ανακοίνωση της ΔΝΛ Αθήνας [για την αναβολή του χορού της οργάνω-
σης στο «Άλσος Παγκρατίου»],4.1.1967, δακτ. [283.66] 

— Ανακοίνωση της ΔΝΛ Αθήνας [για τη συναυλία λαϊκού τραγουδιού στο 
θέατρο «Διονύσια» στο πλαίσιο της «εξόρμησης για το δώρο του παι-
διού»], 10.1.1967, δακτ. [283.67] 

— ΔΝΛ Αθήνας, Δελτίο τύπου [ανακοίνωση για τον πρώτο κύκλο ομιλιών 
και διαλέξεων στο «πλαίσιο της «εξόρμησης για την εθνική αναγέννη-
ση»], 9.2.1967, δακτ. [283.68] 

— Ανακοίνωση της ΔΝΛ Αθήνας [με θέματα: α) ομιλία του Λ. Κύρκου σε 
εκδήλωση της ΔΝΛ Αθήνας στις 28.2, β) εκδήλωση της ΔΝΛ Αμφιθέας με 
θέμα «Νεολαία και πολιτική» 23.2], 24.2.1967, δακτ. [283.69] 

— Ανακοίνωση της ΔΝΛ Αθήνας [σχετικά με διάλεξη του εκπαιδευτικού Φ. 
Αποστολόπουλου με θέμα «Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση»], 11.3.1967, 
δακτ. [283.70] 

— «Ομάδα Λαμπράκη» [εγκύκλιος της ΔΝΛ Αθήνας για τη συγκρότηση 
και λειτουργία ομάδων Λαμπράκη στις οργανώσεις βάσης, 1966 ή 
1967], πολυγρ.,2 σ. [283.71] 

— Ανακοίνωση [οργάνωση διάλεξης για τα 150 χρόνια από την ίδρυση της 
Φιλικής Εταιρείας με ομιλητή τον Τ. Βουρνά], χ.χ.,  δακτ. [283.61] 

— ΔΝΛ Αθήνας, Γραφείο Τύπου, «Ανακοίνωση για τις εξελίξεις στη ΝΑ 
Ασία», χ.χ.,  δακτ.,2 σ. [283.63] 

3. ΔΝΛ  Αθήνας - Τομέας  Διαφώτισης  1965-1967 
— «Εισήγηση - Διαφώτιση» [εισήγηση στο Γραφείο Διαφώτισης Αθήνας 



για την «ιδεολογική-διαφωτιστική δουλειά» και τη δράση των ομάδων 
«Αναγέννηση» -«ΠΑΝΔΗΚ» -τροτσκιστές, 1966], δακτ. ,5 σ. [283.47] 

— «Διαφωτιστική δουλειά» [σπάραγμα εισήγησης στον τομέα Διαφώτι-
σης Αθήνας, 1966], δακτ. [283.48] 

— Χφ. εισήγηση σε σύσκεψη του τομέα Διαφώτισης Αθήνας [προτάσεις 
για κύκλο μαθημάτων, 1966], χφ . ,3 σ. [283.49] 

— Χφ. κείμενα του Μπάμπη Θεοδωρίδη - Διαλέξεις [«Ο νέος Λαμπρά-
κης», «Απλά μαθήματα για τη βάση», σημειώσεις από συνεργασίες του 
τομέα Διαφώτισης, σημειώσεις από συνεδρίαση του τομέα Διαφώτισης 
11-12/1966)] [283.50] 

— 12 χφ. σημειώματα από συσκέψεις του «τομέα διαφώτισης-μόρφωσης» 
[για την οργάνωση του τομέα, τον καταμερισμό δουλειάς, τα ζητήματα 
της Αθήνας, τον τοπικό τύπο και τη Γενιά  μας, τη δουλειά για το ιδεο-
λογικό μέτωπο, την απειλή διάλυσης της ΔΝΛ, τη νομιμοποίηση του 
ΚΚΕ κ.ά., 1966], χφ. [283.51] 

— Σπαράγματα περιοδικού, 1965, Ο λόγος μας, αθησαύριστο, πολυγρα-
φημένο, σ. 20-32, 37-38. «Κάτω η κυβέρνηση της τρομοκρατίας» σπά-
ραγμα άλλου τεύχους, του ίδιου περιοδικού, σ. 1-24 [283.74] 

4. ΔΝΛ  Αθήνας - Τεκμήρια  για τις  οικονομικές εξορμήσεις  και τα οικονομι-
κά της  οργάνωσης 

— Α' Οικονομική Εξόρμηση της ΔΝΛ 10/1964-1/1965: σώμα από ντοσιέ με 
χφ. σημειώσεις για τους τομείς, τις συνοικιακές οργανώσεις και τις χρε-
ώσεις στελεχών [283.75] 

— Γ' Οικονομική Εξόρμηση της ΔΝΛ 11/1966-2/1967 : αταύτιστο μπλοκ το-
μέα ή συνοικιακής οργάνωσης της Αθήνας [283.76] 

— Χφ. σημειώσεις του Μπ. Θεοδωρίδη με στοιχεία για τα έσοδα-έξοδα 
της οργάνωσης και τις αποζημιώσεις μελών του ΚΣ και του Γραφείου 
Αθήνας, Μάρτιος 1967 [283.78] 

— 4 χφ. καταστάσεις με στοιχεία για τα έσοδα-έξοδα της οργάνωσης, 
Απρίλιος 1967 [283.77] 

— Αποδείξεις πληρωμών και αποζημιώσεων, εισφορές, ενοίκια, προγραμ-
ματισμός εξόδων, 1965-1967 [283.79] 

5. Συνδιασκέψεις 
Α' Παναθηναϊκή [προσυνεδριακή] Συνδιάσκεψη, 3/1965 
— «Το Α' Συνέδριο της ΔΝΛ» [εισήγηση του Μπ. Θεοδωρίδη σε συνεδρίαση 

της Επιτροπής Πόλης Αθήνας],6.1.1965, χφ. του ίδιου, 23 σ. [277.30] 
— «Στοιχεία προσυνεδριακής δουλειάς» [συνοπτική έκθεση για τις προ-

συνεδριακές συνελεύσεις βάσης και την πραγματοποίηση των προσυνεδριακών 



δριακών πλάνων,3/1965], δακτ.,2 σ. [277.31] 
— «Εισήγηση της Παναθηναϊκής Συνδιάσκεψης του Α' Συνεδρίου της 

ΔΝΛ» [εισηγητής Μπ. Θεοδωρίδης,3/1965], δακτ.,41 σ. [277.32] 
— Σχέδιο εισήγησης του Γιάν. Μπανιά εκ μέρους του Γραφείου Σπουδά-

ζουσας στην Παναθηναϊκή Συνδιάσκεψη [3/1965], χφ. του ίδιου, 11 σ. 
[277.33] 

— Εισήγηση του Λ. Κ. Βασιλείου [εκπροσώπου εργαζομένων νέων], χφ., 
4 σ. [277.34] 

— Εισήγηση εκπροσώπου σπουδαστών τεχνικών σχολών (Σιβιτανίδειος) 
[3/1965], χφ., 7 σ. [277.51] 

— Ομιλία του εκπροσώπου των «οικοδόμων Λαμπράκηδων», χφ., 4 σ. 
[277.52] 

— Διάφορα χφ. σημειώματα από προσυνεδριακές συνελεύσεις τομέων και 
οργανώσεων της Αθήνας, 1-2/1965 [277.35] 

Β' Παναθηναϊκή Συνδιάσκεψη 8/1966 
— «Θέσεις για την προσυνδιασκεψιακή μας δουλειά» [πολυγρ. ενημερω-

τικό κείμενο που εκθέτει την εσωτερική και τη διεθνή κατάσταση, 2 σ. / 
δακτ. συνοπτικό κείμενο με τον προγραμματισμό και τα θέματα που θα 
απασχολήσουν τη συνδιάσκεψη, 8 σ., Άνοιξη 1966] [277.36] 

— «Η κατάσταση και τα προβλήματα της οργάνωσης» [στόχοι της οργά-
νωσης της Αθήνας στην περίοδο της προετοιμασίας της Β' Συνδιάσκε-
ψης, Άνοιξη 1966], πολυγρ.,5 σ. [277.37] 

— Χαιρετισμός στην έναρξη των εργασιών της Β' Παναθηναϊκής Συνδιά-
σκεψης [8/1966], δακτ.,2 σ. [277.38] 

— Εισήγηση στη Β' Παναθηναϊκή Συνδιάσκεψη [κεντρική εισήγηση με θέ-
μα την πορεία της οργάνωσης : α) πολιτικές εκτιμήσεις, β) η δράση και 
ο ρόλος της οργάνωσής μας, γ) η βασική αδυναμία της δουλειάς μας, δ) 
διάρθρωση και φορείς του μαζικού κινήματος, ε) προοπτικές -καθήκο-
ντα , 8/1966], δακτ., 27 σ. [Για το α μέρος της εισήγησης διασώζεται και 
προγενέστερη επεξεργασία, δακτ., 12 σ.] [277.39] 

— Εισήγηση στη Β' Παναθηναϊκή Συνδιάσκεψη με θέμα την εργαζόμενη 
νεολαία και το μαζικό κίνημα [υπάρχει και δακτ. εκδοχή-επεξεργασία 
του ίδιου κειμένου, σ. 6-15], πολυγρ., [8/1966], σ. 5-32 [277.40] 

— «Συνοπτικό σημείωμα της εισήγησης της Β' Παναθηναϊκής Συνδιάσκε-
ψης» [συμπύκνωση των 2 εισηγήσεων για τις πολιτικές εκτιμήσεις και 
για τον απολογισμό της οργάνωσης], πολυγρ.,6 σ. [277.41] 

— «Προτάσεις στην Παναθηναϊκή Συνδιάσκεψη, 5 Αυγούστου 1966» [χφ. 
κείμενο [σύντομα πρακτικά] με προτάσεις των συμμετεχόντων στη συν-
διάσκεψη], 11 σ. [αναφέρονται τα ονόματα: Σωτ. Αναστασιάδης, Καίτη 



Χριστοδουλάκη, Λεων. Ξαρχογιαννόπουλος, Κ. Μανταίος, Θαν. Κορα-
κάκης, Γιάν. Μπεχλιβανίδης, Τάκης Τασούλης, Τ.Σ., Δίζης, Τάκης Λα-
ζαρίδης, Παναγιωτακόπουλος, Φωτεινή [Πράπα], Σουμελίδης, Ράφτης, 
Κάρολος [;], Ζυρίνης, Γιαννόπουλος, Βώσος, Δάμαλος, Μήτσος Μα-
στροδήμος, Βασ. Γκούμας, Μίνα [;], Μαρία [Σαμολαδά], Αντ. Φιτσιά-
νος, Θεοδωρόπουλος, Θωμάς [ ;], Δουμάνης, Κασιδόκωστας, Βάγγαλης, 
Θωμαΐδης,  Νίκ. Γεωργακόπουλος, Χαραμόγλη] [277.42] 

— «Για τον χαρακτήρα της Συνδιάσκεψης» [χφ. κείμενο-παρέμβαση στη 
συνδιάσκεψη], 5 σ. [277.43] 

— Επεξεργασίες για το κλείσιμο της συνδιάσκεψης [2 κείμενα: α) χφ. του 
Μπ. Κοβάνη,46 σ., β) χφ. και δακτ., 12 σ.] [277.44] 

6. Ειδικά τμήματα  της  ΔΝΛ  Αθήνας 
Τμήμα Κοριτσιών 
— ΔΝΛ Αθήνας, Τμήμα Κοριτσιών, Σεμινάριο κοριτσιών της ΔΝΛ Αθήνας : 

α) χφ. σημείωμα για τον προγραμματισμό του σεμιναρίου, 3/1965, β) 
ομιλία στο σεμινάριο [3/1965], χφ. ,4 σ. [280.52] 

— ΔΝΛ Αθήνας, Τμήμα Κοριτσιών, Σεμινάριο κοριτσιών της ΔΝΛ Αθήνας: 
α) εισήγηση με θέμα «Η νέα κοπέλα και η εργασία», 20.3.1965, πολυ-
γρ., 7 σ., β) εισήγηση με θέμα «Η νέα κοπέλα και η μόρφωση» [3/1965], 
πολυγρ.,5 σ. [280.58] 

— «Αχτίφ» του Τμήματος Κοριτσιών Αθήνας [χφ. πρακτικά], 11.10.1966, 
4 σ. [280.53] 

— Διάφορα οργανωτικά σημειώματα για τη συμμετοχή των κοριτσιών 
στις συνοικιακές οργανώσεις της ΔΝΛ στην Αθήνα, χφ., 8 σ. [280.33] 

— Προγραμματισμός του Τμήματος Κοριτσιών εν όψει των εκλογών, [2 ή 
3/1967], χφ., 7 σ. [280.32] 

Τμήμα Εργαζόμενης Νεολαίας 
— ΔΝΛ Αθήνας, πρόσκληση για την πανεργατική συγκέντρωση στις 6 

Απριλίου [4/1965], πολυγρ., 3 σ. [280.38] 
— ΔΝΛ Αθήνας, «Θέμα: Άδειες-κατασκηνώσεις» [εγκύκλιος για τα προ-

βλήματα της εργαζόμενης νεολαίας και τις παραβιάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας, 5/1965], πολυγρ.,5 σ. [280.39] 

— «Λοιποί κλάδοι» [έκθεση στο γραφείο Αθήνας για την εργαζόμενη νεο-
λαία , 10/1965], χφ., 2 σ. [280.40] 

— ΔΝΛ Αθήνας, Σύσκεψη για την εργαζόμενη νεολαία: α) χφ. πρακτικά, 
7.6.1966, 3 σ., β) προτάσεις για τη μαζική δουλειά και την εργαζόμενη 
νεολαία [εισήγηση στο Γραφείο Αθήνας, 1966], δακτ., ακέφαλο, σ. 3-5 

[280.41] 



— «Σκέψεις για την εργατική δουλειά» [εισήγηση για οργανωτικά ζητή-
ματα της εργαζόμενης νεολαίας, τη ΣΕΕΝΑ, τις αρχαιρεσίες και τη συμ-
μέτοχη των νέων εργαζομένων στα σωματεία κ.ά., 1966], δακτ., 5 σ. 

[280.42] 
— Εισήγηση και πρακτικά συνεδρίασης [για την εργατική δουλειά στην 

Αθήνα,9/1966], χφ., 13 σ. [280.43] 
— ΔΝΛ Αθήνας, «Πλατύ όργανο 29.9.1966» [σύσκεψη για την εργαζόμενη 

νεολαία, χφ. πρακτικά], 4 σ. [280.44] 
— ΔΝΛ Αθήνας, Τετράδιο με χφ. πρακτικά από τις συνεδριάσεις του τομέα 

εργαζόμενης νεολαίας [συνεδριάσεις: 10.10.1966,18.10.1966,25.10.1966, 
1.11.1966,8.11.1966,15.11.1966,29.11.1966,6.12.1966,20.3.1967] 

[280.45] 
— ΔΝΛ Αθήνας, Σύσκεψη γραφείου εργαζόμενων νέων [χφ. πρακτικά, τέλη 

1966], 5 σ. [280.46] 
— «Βοήθημα για τους εισηγητές» [ενόψει της Γ' Παναθηναϊκής Συνδιά-

σκεψης, 3/1967], δακτ., 7 σ. [280.57] 
— «Απόφαση για την εργατική δουλειά στο γραφείο της 18.4.1967» [χφ. 

συνοπτικό σημείωμα] [280.47] 
— ΔΝΛ Αθήνας, διάφορα οργανωτικά σημειώματα για την εργαζόμενη νε-

ολαία, χφ. [280.48] 
Μαθητικό Τμήμα 
— Ονομαστική καταστάση αποβληθέντων μαθητών, δακτ., [6/1965], 2 σ. 

[282.21] 
— Χφ. σχέδιο επιστολής για «μετάφραση στα αγγλικά» [περιπτώσεις 

αποβληθέντων μαθητών,6/1965], χφ., 5 σ. [282.24] 
— Σχέδιο καταγγελίας της ΔΝΛ «Καταγγέλλουμε την Παπανδρεϊκή εγκύ-

κλιο 1010» [1965], χφ. ,2 σ. [282.22] 
— Σημείωμα με τίτλο «Γιατί αποβάλλονται οι μαθητές;» [1965], χφ., 1 σ. 

[282.25] 
— Διακήρυξη της «Επιτροπής φοιτητών για την κατάργηση της εγκυκλίου 

1010» [1965], δακτ.,2 σ. [282.20] 
— Προγραμματισμός [κείμενο για τον προγραμματισμό του τμήματος, 

9/1966], δακτ. ,3 σ. [282.17] 
— ΔΝΛ Αθήνας, Μαθητική Συντονιστική Επιτροπή, Σύσκεψη [9/1966]: α) 

διάγραμμα εισήγησης, δακτ., 3 σ., β) εισήγηση με θέμα «Μαθητική 
δουλειά», χφ., 24 σ., γ) εισήγηση του Η. Παπαπέτρου για τον Α' Όμιλο 
[ημερήσια σχολεία], χφ., 6 σ. [282.18] 

— ΔΝΛ Αθήνας, «Τομεακή Συνδιάσκεψη, Όμιλος Β' [νυχτερινά], Εισήγη-
ση» [απολογισμός και προγραμματισμός δουλειάς, 1/1967], χφ., 12 σ. 

[282.19] 



— ΔΝΛ, επιστολή-καταγγελία για την εγκύκλιο 1010, στη γαλλική γλώσ-
σα. Υπογράφουν οι Μ. Θεοδωράκης και Τ. Μπενάς, 10.4.1965, πολυγρ., 
2 σ. και συνημμένη χφ. μετάφραση της επιστολής από τις υπηρεσίες της 
Ασφάλειας,29.10.1967,2 σ. [282.23] 

7. Συνοικιακές  οργανώσεις  Αθήνας 

ΔΝΛ Τομέας Πλάκας 1964-1966 [Πλάκα, Πετράλωνα, Ψυρρή, Θησείο] 
— Σημειώσεις από πρακτικά σύσκεψης του τομέα [11 ή 12/1964], χφ. του 

Απ. Κοκόλια], 11 σ. [564.2] 
— «Έκθεση οργανωτικής κατάστασης και λοιπών στοιχείων του τομέα 

στο διάστημα 15.7 μέχρι 10.9» [1965], χφ. του Απ. Κοκόλια [564.3] 
— Έκθεση του Τομέα Πλάκας, [1965], χφ. του Απ. Κοκόλια, 5 σ. [564.4] 

Οργάνωση Πετραλώνων 
— Τετράδιο με χφ. πρακτικά συνεδριάσεων της οργάνωσης Πετραλώνων, 

5/1966-4/1967, χφ. [τετράδιο με χοντρό εξώφυλλο και ένδειξη «Πανα-
γιώτης, Εισήγηση»] [564.5] 

ΔΝΛ Τομέας Άγιου Σώστη 1965 
— «Έκθεσις Δράσης Αυγούστου», 31.8.1965, χφ. [δυσανάγνωστη υπο-

γραφή , χφ. ένδειξη στην πρώτη σελίδα «Ανδρέας»] [564.6] 

ΔΝΛ Τομέας Αμπελοκήπων [1964] 
— Σημείωμα από συνεδρίαση του τομέα σχετικά με τον προγραμματισμό 

δραστηριοτήτων της οργάνωσης [τέλη 1964], χφ. ,2 σ. [564.7] 

ΔΝΛ Βοτανικού [1965] 
— Άρθρο του Θεολόγου Μπινίκου με τίτλο «Οι Λαμπράκηδες Βοτανικού 

παίρνουν δραστήρια μέρος στη λύση των προβλημάτων της συνοικίας 
τους», [χφ. ένδειξη στην πρώτη σελίδα «Οι ανταποκριτές μας μας γρά-
φουν», 1965], δακτ., 4 σ. [564.8] 

— «Αθώωση Λαμπράκηδων από την κατηγορία της πρόκλησης ανησυ-
χιών» [χφ. σημείωμα για την εφημ. Η  Αυγή με θέμα την αθώωση του 
γραμματέα της οργάνωσης Βοτανικού, Βασίλη Κωνσταντινέα, 3/1966], 
χφ. [564.9] 

ΔΝΛ Γκύζη 1967 
— Σπάραγμα τετραδίου με σημειώσεις από τα πρακτικά συνεδριάσεων 

της οργάνωσης (22.2-12.3.1967), χφ., 5 σ. [564.10] 

ΔΝΛ Τομέας Πατησίων 1965-1966 
Έκθεση του Τομέα Πατησίων «προς το Γραφείον της Αθήνας», 10.9.1965, 

χφ., 4 σ. [δυσανάγνωστη υπογραφή] [564.11] 



— Τομέας Πατησίων «Έκθεση προς Γραφείον της Αθήνας», 24.3.1966, 
χφ.,2 σ. [δυσανάγνωστη υπογραφή] [564.12] 

— «Οργανωτική κατάσταση» του Τμήματος Βάθη του Τομέα Πατησίων, 
28.2.[1966], συμπληρωμένη φόρμα [564.13] 

ΔΝΛ Τομέας Παγκρατίου 1965,1966 
— Προσυνεδριακή συνέλευση βάσης [κείμενο με παρατηρήσεις και προτά-

σεις για τα άρθρα του σχεδίου καταστατικού της ΔΝΛ], 25.3.1965, δακτ. 
συρραμμένο, 16 σ. [564.14] 

— «Υπόμνημα της ΔΝΛ Παγκρατίου προς το ΚΣ της οργάνωσης» με θέμα 
την εκλογή τομεακού γραφείου στο Παγκράτι. Υπογράφει ο γραμματέ-
ας του τομέα, Λάκης Χατζηιωαννίδης, 26.4.1965, δακτ., 2 σ. [564.15] 

— «Έκθεση Τ[ομέα] Παγκρατίου» προς το Γραφείο Αθήνας [10 ή 
11/1965], χφ. ,2 σ. [564.16] 

— Έκθεση του Τομέα Παγκρατίου προς το Γραφείο Αθήνας [2/1966], χφ., 
2 σ. [564.17] 

— Χφ. σημείωμα προς το Γραφείο Αθήνας [για εσωτερικά ζητήματα της 
τοπικής οργάνωσης], χ.χ.  [πιθανός συντάκτης Φωτόπουλος] [564.18] 

ΔΝΛ Τομέας Νέας Ιωνίας 1965-1967 
— Έκθεση του τομέα [1965], χφ., 3 σ. [565.2] 
— Εισήγηση σε συνέλευση του Τομέα Ν. Ιωνίας [1965], χφ.,6 σ. [565.8] 
— Σχέδιο τηλεγραφήματος διαμαρτυρίας «προς τον πρόεδρο της Κυβερ-

νήσεως» [με θέμα την ανατίναξη της λέσχης στις Σέρρες, 12/1965 ή 
1/1966], χφ. [565.9] 

— «Έκθεση τρίμηνης οργανωτικής δουλειάς» [3 ή 4/1966], χφ., 4 σ. 
[565.3] 

— Έκθεση του Τάκη Γεωργίου για τον Τομέα Ν. Ιωνίας, 27.9.1966, χφ., 2 σ. 
[565.4] 

— «Τομέας Ν. Ιωνίας: οργανωτική κατάσταση τομέως» [έκθεση], 
27.9.1966, χφ., 5 σ. [πιθανός συντάκτης Κ. Κυριαζίδης] [565.5] 

— «Τομέας Ν. Ιωνίας, Μήνας Οκτώβρης, Οργανωτική κατάστασις», υπο-
γραφή Κ. Κυριαζίδης [10/1966], χφ., 4 σ. [565.6] 

— Ομιλία εκπροσώπου του τομέα της ΔΝΛ Ν. Ιωνίας σε τοπική συγκέ-
ντρωση [1967], χφ., 4 σ. [χφ. ένδειξη στην πρώτη σελίδα «Φακ. Κυρια-
ζίδου»] [565.7] 

— Σπάραγμα τετραδίου με χφ. σημειώσεις από τις συνεδριάσεις του Το-
μέα Ν. Ιωνίας 10/1966-28.1.1967,31 σ. [565.10] 

— Σπάραγμα εισήγησης σε συνεδρίαση του τομέα, χ.χ.,  χφ., σ. 23-30 
[565.11] 

— Σπαράγματα κειμένων της οργάνωσης [1966-1967] [565.12] 



Οργάνωση Καλογρέζας 
— «Οργάνωση βάσης Καλογρέζας, εισήγηση» [απολογισμός για τη δρα-

στηριότητα της οργάνωσης, 6/1965], χφ., 4 σ. [575.2] 
— «Οργανωτική κατάσταση» του τμήματος Καλογρέζας του Τομέα Ν. 

Ιωνίας [ 10/1966], συμπληρωμένη φόρμα [575.3] 

ΔΝΛ Δυτικός Τομέας 1966-1967 [Ν. Λιόσια, Άγ. Ανάργυροι, Πετρούπολη, 
Καματερό] 

— Συνοπτική έκθεση για τον Δυτικό Τομέα [9-10/1965], χφ. [566.4] 
— Έκθεση του Δυτικού Τομέα προς το Γραφείο Αθήνας [9 ή 10/1966], χφ., 

8 σ. [566.5] 
— «Μηνιαία έκθεση απολογισμού δράσης», χφ. [Οκτώβρης 1966],6 σ. 

[566.6] 
— ΔΝΛ Δυτικός Τομέας : «Ανταπόκριση προς τη Γενιά  μας, Αυγή, Δημο-

κρατική  Αλλαγή» [δελτίο τύπου με θέμα την εκδρομή του τομέα στους 
Γόννους Λάρισας στο πλαίσιο της εξόρμησης «για το δώρο του παι-
διού», 1966], δακτ., 2 σ. [566.9] 

— «Έκθεση δράσης μήνα Φλεβάρη 1967» [1967], χφ . , 3 σ. [566.7] 
— Έκθεση [για την οργανωτική κατάσταση του τομέα], χ.χ.,  χφ., 2 σ. 

[566.8] 
ΔΝΛ Πετρούπολης 1965-1967 
— «Έκθεσις ΔΝΛ Πετρούπολης, Η δράσις της οργάνωσης τον μήνα Οκτώ-

βρη» [10/1965;], χφ. ,2 σ. [566.10] 
— «Οργανωτική κατάσταση» του τμήματος Πετρούπολης του Δυτικού Το-

μέα, Ιούνης-Ιούλης, [1966], συμπληρωμένη φόρμα [566.12] 
— «Έκθεσις Πετρούπολης Φεβρουαρίου» [1967], χφ. [566.11] 

Νέα Λιόσια 
— Τηλεγράφημα προς δημοσίευση στην εφημ. Η  Αυγή [σχετικά με την 

απόφαση της οργάνωσης για συγκέντρωση υλικής βοήθειας για τους 
σεισμόπληκτους στην Πελοπόννησο, δυσανάγνωστη υπογραφή, 5/1965], 
χφ. [566.16] 

— «Έκθεσις απολογισμού της οργάνωσης Νέων Λιοσίων και στόχοι για 
τον επόμενο μήνα (διάστημα 8.10.1966-30.10.1966)», χφ.,2 σ. [566.13] 

— «Πρόγραμμα δίμηνης Εθνικής Αναγέννησης» [σημείωμα της ΔΝΛ Ν. 
Λιοσίων σχετικά με τον προγραμματισμό εκδηλώσεων στις 2 Μαρτίου 
1967], δακτ. [566.14] 

— Τηλεγράφημα προς δημοσίευση στην εφημ. Η  Αυγή [για την αποφυλά-
κιση των πολιτικών κρατουμένων, δυσανάγνωστη υπογραφή], χ.χ.,  χφ. 

[566.15] 
ΔΝΛ Τομέας Περιστερίου 1964 -1967 
— Συγκέντρωση στοιχείων για την καθαίρεση του Γ. Βοϊκλή, χφ. σημείωμα 



μα του Γ. Χριστοφιλόπουλου [Ανοιξη 1965], Ν. Γεωργακόπουλος (τυ-
πογράφος) , 2 σ. [567.4] 
«Έκθεση της οργανωτικής κατάστασης του τομέως Περιστερίου στους 
δύο τελευταίους μήνες». Υπογράφεται από το Ν. Πουλόπουλο 
[10/1965], χφ. ,8 σ. [567.5] 
Δήλωση του βαλκανιονίκη δημοτικού συμβούλου Περιστερίου, Στέ-
φανου Πετράκη [σχετικά με τη «μελετώμενη διάλυση της ΔΝΛ» ύ-
στερα από σχετική επιστολή του βασιλιά προς τον πρωθυπουργό], 
23.10.1965, δακτ. [567.25] 
Συνδιάσκεψη Τομέα Περιστερίου: α) εισήγηση του γραφείου [θέματα: 
«Καινούργια καθήκοντα, πολιτικός τομέας, κοινωφελής δράση, μαζική 
δράση, οικονομικά, ψυχαγωγία, Η  Γενιά  μας, αντιτρομοκρατική πάλη», 
χφ. της Βέτας Πουλοπούλου,24 σ., β) πρακτικά συνεδρίασης και κατα-
στάσεις εκλεγμένων αντιπροσώπων στην τομεακή επιτροπή [Ν. Που-
λόπουλος, Στ. Γαβριελάτος, Παν. Βασιάκος, Κυρ. Τριανταφυλλίδης, 
Αλ. Πουλόπουλος, Κ. Σιδερής, Βασ. Τριαντάφυλλος, Αντ. Κατσαβός, 
Αντ. Φιτσιάνος, Κ. Τσώκος] και στην Παναθηναϊκή Συνδιάσκεψη 
[21.6.1966], χφ. της ίδιας, 4 σ. [567.8] 
Διακήρυξη-ψήφισμα της συνδιάσκεψης [ασυμπλήρωτο υπόδειγμα] της 
Τομεακής Επιτροπής ΔΝΛ Περιστερίου προς όλους τους εξωραϊστικούς 
συλλόγους του Περιστερίου [διάθεση των μελών της οργάνωσης για 
εθελοντική εργασία, 21.6.1966], πολυγρ. [567.9] 
Σημείωμα προς το Συμβούλιο Πόλης Αθήνας [προβλήματα στην οργά-
νωση Περιστερίου, οικονομικά χρέη, ανάγκη δημιουργίας ομάδων Λα-
μπράκη κ.ά., Φθινόπωρο 1966], χφ . ,2 σ. [567.10] 
Επιστολή-καταγγελία της οργάνωσης Περιστερίου προς την εφημ. Η 
Αυγή [για την επίθεση που δέχτηκαν η γραμματέας της οργάνωσης 
Βέτα Πουλοπούλου και οι Κυρ. Τριανταφυλλίδης, Νικ. Βαρδάκης, 
Ιπποκρ. Αγνόγλου και Ιωάν. Ρίκος στις 30 Δεκεμβρίου 1965, 1/1966], 
χφ.,2 σ. [567.11] 
Ανακοίνωση [καταγγελία για την κακοποίηση μελών της οργάνωσης 
και για τη γιορτή που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν τους, 1/1966], χφ. 

[567.12] 
Ανακοίνωση [συμμετοχή των μελών της τοπικής οργάνωσης σε δένδρο-
φύτευση της περιοχής Άνω Λόφου Περιστερίου καθώς και για την εκ-
δρομή που προγραμματίζουν στην Ιτέα-Αράχοβα-Δελφούς, 1/1966], 
χφ. [567.13] 
Διαμαρτυρία και δελτίο τύπου με την καταγγελία της οργάνωσης [για 

την τρομοκρατία που ασκείται από το τοπικό παράρτημα Ασφαλείας], 
18.2.1966, δακτ., 1+1 σ. [567.14] 



— Δελτίο τύπου: «Η συγκέντρωση της ΕΔΑ και ΔΝΛ στο Περιστέρι» [συ-
γκέντρωση εναντίον της τρομοκρατίας με ομιλητή τον Λ. Κύρκο] 
[2/1966], πολυγρ. [567.15] 

— Έκθεση «Τρίμηνη δράση (Νοέμβρης-Γενάρης) στους τρεις κεντρικούς 
στόχους της οργάνωσης» [οικονομική εξόρμηση, δώρο του παιδιού, 
κάρτα εργατοϋπαλλήλων για τις αυξήσεις, 3/1966], χφ., 4 σ. [567.6] 

— «Η εκπολιτιστική και κοινωφελής δραστηριότητα της ΔΝΛ Περιστερί-
ου» [ημερολόγιο δραστηριοτήτων της οργάνωσης 4/1964- 4/1966], χφ., 
5 σ. [567.7] 

— Πρόσκληση [σε εκδήλωση της οργάνωσης για τον εορτασμό της εργατι-
κής Πρωτομαγιάς, 4/1966], πολυγρ. [567.18] 

— Ανακοίνωση [διαμαρτυρία για τη σύλληψη του γραμματέα της ΕΔΑ Πε-
ριστερίου, Νίκου Οικονομάκου], 11.5.1966, δακτ. [567.16] 

— Ανακοίνωση [για τη γιορτή της τοπικής λέσχης προς τιμήν των μελών 
και στελεχών που δέχτηκαν την τρομοκρατική επίθεση], 11.5.1966, 
δακτ. [567.17] 

— Πρόσκληση [σε εκδήλωση της οργάνωσης για τον ένα χρόνο από το θά-
νατο του Σ. Πέτρουλα, 7/1966], δακτ. [567.19] 

— Σχέδιο δελτίου της οργάνωσης του Περιστερίου [7/1966], χφ., 2 σ. [567.21] 
— ΔΝΛ Ανθούπολης : πρόσκληση [στη συνέλευση της οργάνωσης και στο 

εορταστικό πρόγραμμα που ακολουθεί, 5/1966], πολυγρ. [567.22] 
— Γνωστοποίηση [σχετικά με το μνημόσυνο-συγκέντρωση για τον Σ. Πέ-

τρουλα στη ΔΝΛ Ανθούπολης]. Υπογράφει ο γραμματέας της οργάνω-
σης Βασίλης Τριαντάφυλλος,28.7.1966, δακτ. [567.23] 

— «Δράση των Λαμπράκηδων Περιστερίου» [σημείωμα με αποσπάσματα 
δηλώσεων κατοίκων του Περιστερίου σχετικά με το εκπολιτιστικό έργο 
των Λαμπράκηδων καθώς και την αντίθεση τους με την πιθανότητα 
διάλυσης της οργάνωσης,9/1966], χφ. και δακτ., 3 (2) σ. [567.20] 

— ΔΝΛ Αγ. Βασιλείου, χφ. επιστολή προς τη ΔΝΛ Αγ. Ιερόθεου [συμμετο-
χή στον οδοκαθαρισμό], 2.9.1966 [υπογραφή δυσανάγνωστη] [567.24] 

— 7 τετράδια με χφ. σημειώσεις μελών του Γραφείου Περιστερίου με στοι-
χεία για τα πρακτικά συνεδριάσεων του τομέα, τις δραστηριότητες και 
την οργανωτική κατάσταση του τομέα και των τοπικών κινήσεων κ.ά., 
1966-1967, χφ. [1 τετρ. [1966] με ένδειξη «3»του Βασ. Τριαντάφυλλου, 
2 τετρ. [1966,1967] με ένδειξη «Λόφος» του Αντ. Φιτσιάνου,2 τετρ. και 
λυτά φύλλα σημειώσεων [1966,1967] του Κυριάκου [Τριανταφυλλίδη], 1 
τετρ. [1967] με ένδειξη «οργανωτικό τετράδιο»του Σταύρου Γαβριελά-
του, 1 τετρ. [1967] του Δημ. Παπαδόπουλου] [567.3] 



ΔΝΛ Τομέας Αιγάλεω [1965-1967] 
— Έκθεση δράσης του τομέα Αιγάλεω [9/1965] , χφ. [568.1] 
— Έκθεση δράσης του τομέα Αιγάλεω [4/1967], χφ. [568.2] 
— Σημείωμα με πρακτικά σύσκεψης του τομέα [1966], χφ.,2 σ. [568.3] 
— «Οργανωτική κατάσταση» της οργάνωσης Κέντρου του Τομέα Αιγά-

λεω [1966], συμπληρωμένη φόρμα [568.4] 
Τομέας Καλλιθέας 1964-1967 [Καλλιθέα, Οργάνωση Κέντρου, Αγ. Ελεού-

σα, Ν. Σφαγεία, Π. Σφαγεία, Τζιτζιφιές] 
— Σπάραγμα τετραδίου με χειρόγραφες σημειώσεις από τις συνδιασκέ-

ψεις του τομέα, 20.12.1966-19.4.1967 [569.1 ] 
— Συνεδρίαση Τομεακής Επιτροπής, 22.2.1967: α) συνοπτικό σημείωμα 

για την εισήγηση, δακτ. 2 σ., β) χφ. σημείωμα με τα θέματα της εισή-
γ η σ η ς ^ σ. [569.2] 

— «Τομέας Καλλιθέας, Γενική κατάστασίς του» [έκθεση,3-4/1966], χφ. ,3 σ. 
[569.3] 

— «Εκδηλώσεις ΔΝΛ Καλλιθέας», κατάλογος με προγραμματισμό των εκ-
δηλώσεων, 12/1964-15.6.1965, χφ. ,2 σ. [569.4] 

— Σχέδιο έκθεσης για τη λειτουργία των επιμέρους οργανώσεων [1966], 
χφ.,2 σ. [569.5] 
Οργάνωση Κέντρου Καλλιθέας 

— Έκτακτη Γενική Συνέλευση,25.9.1966: α) εισήγηση, χφ. ,6 σ., β) σημει-
ώσεις από τα πρακτικά της συνέλευσης, χφ., 4 σ. [569.6] 

— Δελτίο πληροφοριών της ΔΝΛ Κέντρου Καλλιθέας, 10.7.1966 [δύο σχέ-
δια του δελτίου], χφ. ,4 (7) σ. [569.7] 

— Άρθρο του Μ. Γιούλη, «Λαμπράκηδες Καλλιθέας - Ένα νέο μπαλέτο 
δημοτικών χορών », χ.χ.,  χφ., 5 σ. [569.8] 

Οργάνωση Αγίας Ελεούσας 
— ΔΝΛ Αγίας Ελεούσας, Δελτίο, αρ. φ. 4 [ 1965], 4 σ. [569.9] 
— ΔΝΛ Αγίας Ελεούσας, συνεδριάσεις του Γραφείου : χφ. σύντομα πρακτι-

κά των συνεδριάσεων και των γενικών συνελεύσεων της οργάνωσης, 
26.8.1966, 30.9.1966, 22.10.1966, 12.11.1966, 17.12.1966, 23.9.1966, 
1.3.1967, 19.3.1967, 26.3.1967, 12.4.1967, χφ., 26 σ. [αναφέρονται τα 
ονόματα των Δημ. Αντωνακάκη, Δημ. Μπίτσικα, Γιάν. Μπίτσικα, Δημ. 
Τσουραμάνη, Αφρ. Γεροντή, Μαρίας Γεωργιλιδάκη, Δημ. Ξένου, Γιάν. 
Ταγματάρχου] [569.10] 

— Πρόσκληση της ΔΝΛ Αγ. Ελεούσας [προς τα μέλη της οργάνωσης για 
την τακτική γενική συνέλευση στις 26.3.1967], δακτ. [569.11] 

ΔΝΛ Τομέας Μοσχάτου 1966 
— Τετράδιο με σύντομα πρακτικά από τις συνεδριάσεις του Γραφείου του 



Τομέα Μοσχάτου, (3.6.1966,9.6.1966,10.6.1966,17.6.1966,1.7.1966), 
[χφ. ένδειξη στο εξώφυλλο «Συνελεύσεις Γραφείου, Λαμπράκηδες Μο-
σχάτου, από 3.6.1966»], 7/1966, χφ. [570.1] 

ΔΝΛ Νέας Σμύρνης [1966] 
— Υπόδειγμα υπομνήματος της ΔΝΛ Ν. Σμύρνης [σχετικά με το νομοσχέ-

διο για τη διάλυση της ΔΝΛ, 1966], δακτ., 2 σ. [571.1] 
— Άρθρο του Μ. Γιούλη με τίτλο «Μενουέτο ή Χάλι-Γκάλι ; Ένα πρόβλη-

μα των νέων» [άρθρο σχετικά με τη συνεστίαση της οργάνωσης, 11/;], 
χφ., 4 σ. [571.2] 

ΔΝΛ Αμφιθέας-Παλαιού Φαλήρου 1966 
— «Η αστυνομική τρομοκρατία στην Αμφιθέα με στύχο τη Νεολαία Λα-

μπράκη» [κείμενο σχετικά με συλλήψεις μελών της οργάνωσης από την 
αστυνομία για την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 1966, 6/1966], δακτ., 2 σ. / 
Σημείωμα με περιγραφή επίθεσης στα γραφεία της ΕΔΑ στο Λαύριο, χφ. 
2 σ. [571.3] 

— «Εβδομάδα Δημοκρατικής Αλληλεγγύης» [συνοπτικό σημείωμα για τον 
προγραμματισμό εκδηλώσεων της οργάνωσης, 6 ή 7/1966], δακτ. [571.4] 

— Ανακοίνωση [σχετικά με την επίθεση αγνώστων στην τοπική λέσχη], 
21.11.1966, χφ., 3 σ. [571.5] 

— «Δολοφονική επίθεση στην Αμφιθέα το Σάββατο 19.11.1966» [κείμενο 
(σχέδιο άρθρου) για την επίθεση στην τοπική λέσχη], 11/1966, χφ., 4 σ. 

[571.6] 
— «Αθήναι 21.11.1966» [σημείωμα προς τον τύπο σχετικά με τη ρίψη χει-

ροβομβίδας στα γραφεία της τοπικής λέσχης] ,21.11.1966, δακτ. [571.7] 
— Σχέδιο διαμαρτυρίας κατοίκων της Αμφιθέας [σχετικά με τις επιθέσεις 

στη λέσχη των Λαμπράκηδων, 11/1966], χφ., 3 σ. [571.8] 
ΔΝΛ Νοτιοανατολικού Τομέα 1964-1965 [Δάφνη, Άγ. Δημήτριος, Ηλιούπο-

λη , Υμηττός] 
— Επιστολή της οργάνωσης του ΝΑ Τομέα «προς την εφημ. Η  Αυγή» 

[προγραμματισμός εκδηλώσεων των επιμέρους οργανώσεων για την 
περίοδο 12/1964-1/1965], χφ. ,2 σ. [572.2] 

— «Έκθεση δράσης ΝΑ Τομέα Αθήνας» [9-10/1965], χφ. ,2 σ. [572.3] 
— Σχέδιο συνοπτικής έκθεσης [σχετικά με τη λειτουργία των οργανώσεων 

του ΝΑ Τομέα, 1965], χφ. ,2 σ. [572.4] 

ΔΝΛ Δάφνης 1966, [1967] 
— ΔΝΛ Άνω Χαραυγής, Δήλωση του γραμματέα της οργάνωσης [για την 

παραλαβή χρημάτων από την ΕΔΑ Δάφνης] ,15.5.1966, χφ. [573.8] 
— Ενημερωτικό σημείωμα [σχετικά με συνεστίαση της οργάνωσης, 

3/1967], χφ. [573.7] 



ΔΝΛ Μπραχαμίου - Αγίου Δημητρίου 1965-1966 
— «Τετράδιο πρακτικών» με σημειώσεις από τις συνεδριάσεις και τις συ-

νελεύσεις της οργάνωσης, 5.2.1965-24.11.1966, χφ. [Αναφέρονται τα 
ονόματα των: Γιούλη Κατσαρού, Νίκ. Κίκιρα, Νίκ. Πιπέρα, Δημ. Στα-
θουλόπουλου, Ηλ. Σταθουλόπουλου, Δημ. Αναγνωστόπουλου, Κων. 
Λεφάκη, Δημ. Κωστούλα, Παν. Κωτή, Σπ. Παπαδάτου, Κων. Κόχρονα, 
Χρ. Τσιγκούλη, Κων. Λευτεριώτη, Γ. Μουρλά, Σπ. Λεωνή, Φιλ. Παπα-
γιάννη, Γιώργ. Δαρσακή, Παύλου Γύπα κ.ά.] [572.5] 

— Χφ. πρακτικά από συνεδρίαση του γραφείου της οργάνωσης, 
17.10.1965,2 σ. [572.6] 

— Τηλεγράφημα διαμαρτυρίας προς τον τύπο [σχετικά με την επίθεση 
στην τοπική λέσχη, 5.4.1966], δακτ. [572.9] 

— Μήνυση του εκπροσώπου της ΔΝΛ Μπραχαμίου, Κωνσταντίνου Λεφά-
κη , κατ' αγνώστων σχετικά με τις ζημιές που προξενήθηκαν στην τοπική 
λέσχη, 6.4.1966, δακτ. [572.10] 

— Έκθεση-επιστολή της οργάνωσης προς Τ[ομεακή] Ε[πιτροπή] Ε[ΔΑ] 
Μ[πραχαμίου], Δ[ιοικούσα] Ε[πιτροπή] της ΕΔΑ, Ε[πιτροπή] Π[όλης] 
Αθήνας [σχετικά με ενδοργανωτικό ζήτημα, 12/1966], δακτ., 3 σ. [υπο-
γράφουν οι: Δημ. Σταθουλόπουλος, Νίκ. Κίκιρας, Χρ. Τσιγκούλης, Σα-
ρόγλου, Δημ. Κωστούλας, Δελιγιάννης, Παύλ. Γύπας, Ηλ. Σταθουλό-
πουλος, Κων. Λευτεριώτης] [572.7] 

— «Απάντηση στους Λαμπράκηδες του Μπραχαμίου» [ανυπόγραφο, 
απαντητικό στην προηγούμενη επιστολή κείμενο, 12/1966], χφ . ,8 σ. 

[572.8] 
— Υπόμνημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο Μπραχαμίου [σχετικά με το 

νομοσχέδιο για τη διάλυση της ΔΝΛ, 1966], δακτ., 1 (2) σ. [572.11] 
— «Χαιρετισμός της ΔΝΛ (Μπραχαμίου) προς τα 15χρονα της ΕΔΑ» [χφ. 

σχέδιο κειμένου, 1966] [572.12] 
— Σχέδιο ομιλίας σε τοπική συγκέντρωση [1966], χφ., 2 σ. [572.13] 
— Μπλοκ με διάφορες χφ. σημειώσεις, χ.χ.  [572.14] 
ΔΝΛ Ηλιούπολης 1964-1965 
— Τετράδιο δανειστικής βιβλιοθήκης [στο εξώφυλλο χφ. ένδειξη: «Λα-

μπράκηδες Ηλιουπόλεως - Τετράδιο βιβλιοθήκης Β'», 1964- 1965], χφ. 
[572.15] 

— ΔΝΛ Αγ. Μαρίνας Ηλιούπολης, ανακοίνωση [σχετικά με προκλητικά 
συνθήματα που γράφτηκαν στο πεζοδρόμιο της τοπικής λέσχης, 
9/1965], χφ. [572.16] 

Οργάνωση Υμηττού 
— «Αίτησις της ΔΝΛ Υμηττού προς τον Δήμαρχον Υμηττού και τους Δημο-



Δημοτικούς Συμβούλους περί παραχωρήσεως αιθούσης του νέου δημαρχια-
κού κτιρίου» [προβολή κινηματογραφικής ταινίας], χ.χ.,  χφ. [573.9] 

ΔΝΛ Ανατολικού Τομέα 1966 [Καισαριανή, Βύρωνας, Ζωγράφου] 
— Εισήγηση σε σύσκεψη της οργάνωσης Αθήνας [για την οργανωτική κα-

τάσταση στον Ανατολικό Τομέα, 1965], χφ., 3 σ. [574.1] 
— «Έκθεση δράσης ανατολικού τομέα για το χρονικό διάστημα Ιούνη-

Ιούλη» [8/1966], χφ . ,6 σ. [574.2] 

ΔΝΛ Καισαριανής [1964-1967] 
— Ενημερωτικό σημείωμα [σχετικά με τη συνεστίαση της οργάνωσης στις 

10 Οκτωβρίου, 10/1964], χφ. [574.6] 
— «Καταγγελία» [σχετικά με τη σύλληψη τοπικού στελέχους της οργάνω-

σης], 17.7.1966, χφ. [574.9] 
— Σχέδιο ανακοίνωσης [για το μνημόσυνο του Σ. Πέτρουλα], 20.7.[1966], 

χφ. [η ανακοίνωση είναι γραμμένη στο πίσω μέρος του προηγούμενου 
εγγράφου] [574.10] 

— Πρόσκληση [στη σύσκεψη της οργάνωσης με θέμα: «Ο κοινωνικοπολιτι-
κός ρόλος της Νεολαίας Λαμπράκη και οι απειλές για διάλυση της»], 
23.7.[1966], έντυπο / Πρόσκληση για την ίδια εκδήλωση στις 10 Αυγού-
στου [προφανώς αναβάλλεται η εκδήλωση της προηγούμενης ημερομη-
νίας] , έντυπο [574.3] 

— Πρόσκληση [διοργάνωση χορού στις 17.12.1966 στο κέντρο Τριαντα-
φυλλόπουλου, 12/1966], έντυπο [574.4] 

— Ομιλία σε συγκέντρωση της ΔΝΛ Καισαριανής [11 ή 12/1966], χφ., 5 σ. 
[574.8] 

— Πρόσκληση [διοργάνωση αποκριάτικου χορού στις 12.3.1967], έντυπο 
[574.5] 

— Ομιλία σε συγκέντρωση της ΔΝΛ Καισαριανής [1967], χφ . ,3 σ. [574.7] 

ΔΝΛ Βύρωνα 1965-1966 
— Τετράδιο δανειστικής βιβλιοθήκης, 1965-1966, χφ. [έντυπη και χφ. έν-

δειξη στο εξώφυλλο του τετραδίου «ΔΝΛ Βύρωνα»] [574.11] 
— Καταγγελία της ΔΝΛ Βύρωνα [για συνθήματα που έγραψαν στους τοί-

χους μέλη παρακρατικών οργανώσεων, 9/1965], χφ. [συνοδεύεται από 
φωτογραφία που απεικονίζει τα συνθήματα στον τοίχο] [574.14] 

— Άρθρο με τίτλο «Σύσκεψις πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων προς 
προάσπισιν ΔΝΛ Βύρωνα» [9/1966], χφ. ,2 σ. [574.12] 

— Ελλιπές ενημερωτικό σημείωμα [σχετικά με συγκέντρωση στον Βύρω-
να. 1966], χφ. [υπάρχει μόνο η 2η σελίδα] [574.13] 



ΔΝΛ Τομέα [Βορείων] Προαστίων 1965 [Χαλάνδρι, Χολαργός] 
— Χφ. σημείωμα με σύντομα πρακτικά από σύσκεψη του τομέα [Φθινό-

πωρο 1965], χφ. [575.4] 
— Εγκύκλιος του Γραφείου Αθήνας προς τις τομεακές οργανώσεις [για τη 

σύνταξη έκθεσης και την αποστολή της οργανωτικής κατάστασης, 
8/1965], πολυγραφ. [575.5] 

— Σχέδιο έκθεσης του Τομέα Βορείων Προαστίων [πιθανή συντάκτρια 
Στέλλα Μιναδάκη, 8/1965], χφ., 2 σ. [η έκθεση είναι γραμμένη πάνω 
στην εγκύκλιο του Γραφείου Αθήνας] [575.6] 

ΔΝΛ Χαλανδρίου 1965-1966 
— Νεολαία  Λαμπράκη,  Χαλάνδρι, εκδίδεται από επιτροπή, διανέμεται 

δωρεάν [ενημερωτικό δελτίο της ΔΝΛ Χαλανδρίου], 3 φύλλα : α) χ.αρ.φ. 
(2.2.1965), β) αρ. φ. 3 (29.4.1965), γ) χ.αρ.φ., ημιτελές (σ. 3,4) [1965] 

[575.9] 
— Εισήγηση σε συνέλευση της οργάνωσης [8-9/1966], χφ. ,6 σ. [575.10] 

ΔΝΛ Χολαργού 1964,1966 
— «Η Ν.Λ. Χολαργού τιμά την Αντίσταση» [ενημερωτικό σημείωμα σχε-

τικά με την εκδήλωση της οργάνωσης για την επέτειο της 28ης Οκτω-
βρίου, 29.10.1964], χφ. [575.7] 

— «Διαμαρτυρία» [για την αποβολή μαθητών με αφορμή την προσφορά 
λουλουδιών στον Μ. Θεοδωράκη, 4/1965], δακτ. [575.8] 

Β. Οργάνωση Πειραιά 

1. Γραφείο  Πειραιά  και Συμβούλιο  Πόλης  1964-1967 
— «Πορεία Νεολ. Οργάν.»: διάγραμμα εισήγησης του γραμματέα Γ. Γιω-

τόπουλου [10/1964], χφ. του ίδιου [583.9] 
— «Μισθωτήριον Ιδιωτικόν Συμφωνητικόν» [ενοικίαση των γραφείων της 

οργάνωσης του Πειραιά], 2 έγγραφα (1.12.1964,1.12.1965), δακτ. 
[583.35] 

— Υπόδειγμα μηνιαίας οργανωτικής κατάστασης [τέλη 1964 ή αρχές 1965], 
πολυγρ. [583.22] 

— Σημείωμα του Κ. Τσουράκη [προτάσεις για παρεμβάσεις της ΔΝΛ στον 
αθλητισμό, στην πνευματική κίνηση, σε καλλιτεχνικές  εκδηλώσεις κ.ά. 
μαζικούς τομείς στον Πειραιά, τέλη 1964ή αρχές 1965], χφ.,2 σ. [583.54] 

— Υπόμνημα διαμαρτυρίας της ΔΝΛ Πειραιά προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
Κερατσινίου [για τη διάρρηξη της λέσχης της ΔΝΛ στο Κερατσίνι], Πει-
ραιάς 8.2.1965, δακτ. [583.23] 

— Αίτηση της ΔΝΛ Πειραιά προς το Δήμο Πειραιά «περί παραχωρήσεως 



του φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου» [για την πραγματοποίηση εκδή-
λωσης για τον Νικηφόρο Βρεττάκο],9.2.1965, δακτ. [583.24] 

— Συγκέντρωση του Φοιτητικού Συλλόγου Πειραιά: ομιλία με θέμα 
«Αντιδημοκρατικές επεμβάσεις στην παιδεία (Εγκύκλιος 1010 και συ-
νέπειες αυτής)», 20.5.1965, δακτ., 7 σ. [πιθανός ομιλητής Θόδ. Συλλο-
γίδης] [583.38] 

— Ανακοίνωση της ΔΝΛ Πειραιά [συμπαράσταση στους απεργούς εργάτες 
της χημικής βιομηχανίας, 8/1965], δακτ. [583.26] 

— «Η σημερινή κατάσταση της οργάνωσης» [έκθεση για τα προβλήματα 
λειτουργίας, τις δραστηριότητες και τις προοπτικές της οργάνωσης, 8 ή 
9/1965], χφ. του Κ. Τσουράκη,4 σ. [583.10] 

— Έντυπο τρικ [πρόσκληση σε συγκέντρωση στις 24.8 για τα Ιουλιανά, 
8/1965] [583.124] 

— Απόδειξη είσπραξης εισφοράς στη ΔΝΛ Πειραιά, 1.9.1965 [583.34] 
— Υπόμνημα της ΔΝΛ Πειραιά προς τα δημοτικά συμβούλια της περιφέρειας 

Πειραιά [για την εκδήλωση συμπαράστασης στην «απειλούμενη αγωνιζό-
μενη ελληνική νεολαία»], Πειραιάς 4.10.1965, δακτ., 2 σ. [583.27] 

— Ανακοίνωση της ΔΝΛ Πειραιά [διαμαρτυρία για την απαγόρευση από 
την Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά τοιχοκόλλησης  αφίσας της ΔΝΛ για 
το «μήνα του παιδιού»]. Υπογράφεται από τον νέο γραμματέα, Κ. 
Τσουράκη, Πειραιάς 29.12.1965, δακτ. [583.28] 

— Δελτίο τύπου της ΔΝΛ Πειραιά [σχετικά με γιορτή για τα παιδιά που 
πραγματοποιήθηκε στη λέσχη του Πειραιά]. Υπογράφεται από τον Κ. 
Τσουράκη, 30.12.1965, δακτ. [583.29] 

— «Ανακοίνωση Νεολαίας Λαμπράκη, Οργάνωση Πειραιά προς τη Νεο-
λαία της πόλης μας» [για την εγκατάσταση του 6ου στόλου, 1965], δακτ., 
2 σ. [583.25] 

— Αίτηση της ΔΝΛ Πειραιά για χορήγηση άδειας αφισοκόλλησης. Υπο-
γράφεται από τον Κ. Τσουράκη, 28.12.1965, δακτ. [583.12] 

— «Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του φοιτητικού κινήματος στον 
Πειραιά» [έκθεση για την οργάνωση του φοιτητικού κινήματος του Πει-
ραιά, 1965], χφ., 6 σ. [583.125] 

— Διαγράμματα εισηγήσεων και προτάσεις του Κ. Τσουράκη: α) [7-
8/1965],2 σ., β) [1/1966],8 σ. [583.11] 

— Ανακοίνωση της ΔΝΛ Πειραιά [διαμαρτυρία για το βασιλικό διάγγελ-
μα]. Υπογράφεται από τον Κ. Τσουράκη,6.1.1966, δακτ. [583.32] 

— Συνεστίαση ΔΝΛ Πειραιά 15.1.1966: α) αίτηση για χορήγηση αίθουσας, 
17.12.1965, δακτ., β) πρόσκληση στη συνεστίαση της οργάνωσης στην 
«Ποντιακή Στέγη» Νίκαιας, 13.1.1966, δακτ., γ) σημείωμα προς τον 
τύπο για τη συνεστίαση της 15.1.1966, χφ. [583.30] 



Σπάραγμα από πρακτικά συνεδριάσεως του γραφείου [2 ή 3/1966], χφ. 
του Κ. Τσουράκη [τοποθετήσεις των Θωμ. Οικονόμου, Γιώργ. Αργύρη, 
Τάκη Καράμπελα, Μίμη Κασαπίδη, Ζαχαρούλας Χονδροκούκη, Κλεάνθη 
Κυζίλη, Δ. Καρμίρη, Σταύρου Καρόπουλου, Γ. Καπουράνη] [583.13] 
Χφ. εισήγηση του Κ. Τσουράκη σε συνεδρίαση του γραφείου [4/1966], 
7 σ. [583.14] 
«Έκθεση δράσης οργάνωσης ΔΝΛ Πειραιά, Απριλίου-Μαΐου  1966», 
δακτ., ελλιπής [μόνο η 1η σελίδα] [583.15] 
Χφ. εισήγηση του Κ. Τσουράκη [8/1966], 8 σ. [583.16] 
Συνεδρίαση του Γραφείου Πειραιά, 16.9.1966: α) «Εισήγηση για τη 
διαφώτιση», χφ. του Γ. Καπουράνη, 11 σ., β) χφ. σύντομες τοποθετή-
σεις από τη συνεδρίαση των Γ. Μασαβέτα, Παν. Ακριτίδη, Στ. Κοιλά-
κου, Στ. Καρόπουλου, Τάσου Σχορέλη, Θόδ. Συλλογίδη, Γιώργ. Αργύ-
ρη, Δ. Γόντικα, Κ. Τσουράκη, Μπ. Θεοδωρίδη], 2 σ. [583.17] 
«Διαφώτιση», σημείωμα του νέου γραμματέα, Γ. Καπουράνη, για τον 
προγραμματισμό εκδηλώσεων στο πλαίσιο της «αντιδικτατορικής πά-
λης», [10/1966], χφ. [583.53] 
ΔΝΛ Πειραιά, Τετράδιο με ένθετα λυτά φύλλα, χφ. του Γ. Καπουράνη 
[περιέχει ημερήσιες διατάξεις του Γραφείου και της Γραμματείας, δια-
γράμματα εισηγήσεων και άλλες σημειώσεις], (27.10.1966, 9.11.1966, 
19.11.1966, 13.12.1966, 30.12.1966, 12.1.1967, 31.1.1967, 28.2.1967, 
1.3.1967,2.3.1967,3.3.1967,18.3.1967,23.3.1967, 19.4.1967) [583.18] 
Ακτίφ στελεχών και διάφορα χφ. σημειώματα για την Γ' οικονομική 
εξόρμηση και την «εργατική δουλειά» [1966-1967], 38 τμχ. [583.20] 
Χφ. σημείωμα για εκδηλώσεις της ΔΝΛ Πειραιά [για καταχώριση στη 
Γενιά  μας, 1965 ή 1966] [583.31] 
Αγωγή και εξώδικος δήλωση των ιδιοκτητών του κτιρίου των Γραφείων 
της ΔΝΛ Πειραιά (10.9.1966,21.1.1967), δακτ. [583.36] 
Ιδιωτικό συμφωνητικό για τη συνεστίαση της ΔΝΛ Πειραιά στην Ένωση 
Ποντίων Νίκαιας-Κορυδαλλού,20.1.1967, χφ. [583.37] 
«Συνοπτική εικόνα της οργάνωσης του Πειραιά και μερικοί στόχοι και 
πλάνα για την ανάπτυξή της έως τις εκλογές» [έκθεση για την οργανω-
τική κατάσταση και τη λειτουργία των επιμέρους γραφείων], 7.2.1967, 
χφ.,2 σ. [583.19] 
«Οργανωτικές καταστάσεις ελέγχου», συμπληρωμένες φόρμες με στοι-
χεία για την οργανωτική κατάσταση, τις συσκέψεις και τις συνδρομές 
των τοπικών οργανώσεων του Πειραιά [1967], 12 τμχ. [583.21] 
Υπόμνημα διαμαρτυρίας  της ΔΝΛ Πειραιά προς τη διεύθυνση της Κα-
πνοβιομηχανίας Κεράνη [σχετικά με την απόλυση  εργατών], χ.χ.,  χφ., 
2 σ. [583.33] 



— «Τα οικονομικά του κόμματος, Τα έξοδα του Λαμπράκη, Προς την ορ-
γανωτική επιτροπή οικονομικών» [επιστολή εργαζόμενων νέων από τον 
Πειραιά στο πλαίσιο οικονομικής εξόρμησης της οργάνωσης], χ.χ., 
δακτ. [583.39] 

2. Παμπειραϊκή  [προσυνεδριακή]  Συνδιάσκεψη  143.1965 
— Εισήγηση του Κ. Τσουράκη, χφ., 27 σ. [583.40] 
— Εισήγηση του Αντ. Αμπατιέλου εκ μέρους της Επιτροπής Πόλης της 

ΕΔΑ Πειραιά, χφ. [583.41] 
— Σχέδιο εισήγησης και χφ. σημειώσεις από τα πρακτικά της συνδιάσκε-

ψης του Τάκη Μπενά [583.42] 
— Σύντομα πρακτικά του Κ. Τσουράκη από τις εργασίες της Παμπειραϊ-

κής Συνδιάσκεψης, 10 σ. [τοποθετήσεις των Σπάλα, Ελένης Παπαδοπού-
λου, Αλ. Στεφάνου, Χρ. Παπαγιαννάκη, Μαρίας Μάνου, Θωμ. Οικονό-
μου, Κωτσίδη, Μπακάλη, Θ. Τσουκνίδα, Σταμ. Κοιλάκου, Μίμη Κασαπί-
δη, Γ. Αργύρη, Κλεάνθη Κυζίλη, Σωκρ. Συμεωνίδη, Παν. Λυκούδη, Στ. 
Καρόπουλου, Βάλιας Παπαδοπούλου, Στ. Τράτση, Κ. Κωσταράκου, Γ. 
Νταουντάκη, Παν. Λαγωνίκα, Νίκ. Γκιτάκου, Τάσου Σχορέλη, Κ. Ρεσβά-
νη, Μ. Οικονόμου, Δαμίγου, Λ. Πρεβενά κ.ά.], χφ. [583.43] 

— Σύντομα πρακτικά της συνδιάσκεψης, χφ., 7 σ. [583.44] 
— Χφ. σημείωμα [σύντομη περιγραφή των χαιρετισμών και της κεντρικής 

εισήγησης] από τις εργασίες της συνδιάσκεψης, 4 σ. [583.45] 
— Χαιρετισμός του Φοιτητικού Συλλόγου Πειραιά στην προσυνεδριακή 

Συνδιάσκεψη, 14.3.1965, χφ. [583.46] 
— Έντυπη προκήρυξη-πρόσκληση στην Παμπειραϊκή προσυνεδριακή 

Συνδιάσκεψη [3/1965] [583.47] 

3. Συνοικιακές  οργανώσεις  Πειραιά 
ΔΝΛ Αγίας Σοφίας Πειραιά 1966 
— Πρόσκληση σε χορό της οργάνωσης, 4/1966, πολυγραφ. [583.48] 
— Τηλεγράφημα κατοίκων Αγ. Σοφίας Πειραιά προς τον πρόεδρο της κυ-

βέρνησης και τον αθηναϊκό τύπο [διαμαρτυρία σχετικά με το νομοσχέ-
διο για τη διάλυση της ΔΝΛ, 1966] [583.49] 

ΔΝΛ Περάματος 
— Πρόσκληση [έντυπο υπόδειγμα πρόσκλησης στη λέσχη της οργάνωσης], 

χ.χ.  [στο πίσω μέρος της πρόσκλησης χειρόγραφες σημειώσεις από συ-
νεδρίαση της οργάνωσης] [583.50] 

ΔΝΛ Κερατσινίου 1966 
— Ομιλία στη λέσχη Κερατσινίου για τα Ιουλιανά, 14.9.1965, δακτ., 3 σ. 

[589.2] 



— Υπόμνημα προς το δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Κερατσινίου 
[σχετικά με το νομοσχέδιο για τη διάλυση της ΔΝΛ], Κερατσίνι 
30.7.1966, δακτ. [589.3] 

ΔΝΛ Νίκαιας [1966] 
— «Διαμαρτυρίες για τη διάλυση της ΔΝΛ» [κείμενο με δηλώσεις τοπικών 

παραγόντων της Νίκαιας σχετικά με το νομοσχέδιο για τη διάλυση της 
ΔΝΛ, 1966], δακτ. [583.51] 

ΔΝΛ Π. Κοκκινιάς 
— Ομιλία σε συγκέντρωση στην Π. Κοκκινιά [1966], χφ . ,3 σ. [583.55] 

ΔΝΛ Κορυδαλλού 1966 
— Χφ. ενημερωτικό σημείωμα [για τον εορτασμό της επετείου της 28ης 

Οκτωβρίου], 2.11.1966, χφ. [583.52] 

Γ.  Περιφερειακές  και τοπικές  οργανώσεις 

1. Ανατολική Στερεά  Ελλάδα 

Φ θ ι ώ τ ι δ α 
ΔΝΛ Φθιώτιδας 1964-1965 
— Τετράδιο-ημερολόγιο της οργάνωσης [δραστηριότητες της Κίνησης 

Λαμπράκη από τον Νοέμβριο του 1963 έως τον Μάρτιο του 1965], χφ., 
14 σ. [596.15] 

— «Σχέσεις της ΔΝ Λαμπράκη Λαμίας με τη NE ΕΔΑ Φθιώτιδας» [έκθεση, 
1964], δακτ.,2 σ. [596.16] 

— Επιστολή του ΔΣ της ΝΛ Λαμίας «προς τον αξ. Βουλευτήν - Λαϊκόν 
Καλλιτέχνην  -Πρώτο Γραμματέα της ΔΚΝΓΛ Μίκη Θεοδωράκη» [χαιρε-
τιστήρια με αφορμή την επίσκεψη του Μ.Θ. στη Λαμία], 1.11.1964, 
δακτ. [596.17] 

— Πρόσκληση του ΔΣ της ΝΛ Λαμίας «προς τον αξ. Βουλευτήν — Λαϊκόν 
Καλλιτέχνην  - Πρώτο Γραμματέα της ΔΚΝΓΛ Μίκη Θεοδωράκη» [για 
επίσκεψή του στην τοπική λέσχη στη διάρκεια της παραμονής του στη 
Λαμία], 1.11.1964, δακτ. [596.18] 

— Επιστολή του Γραφείου Πόλης Λαμίας προς το ΚΣ της ΔΝΛ (22.1.1965) 
και τη NE ΕΔΑ Φθιώτιδας (25.1.1965) [για τη διοργάνωση εκδήλωσης 
για τον Πατρίς Λουμούμπα], δακτ. [596.19] 

— Εισήγηση αντιπροσώπου της οργάνωσης της Φθιώτιδας στο Α' Συνέ-
δριο της ΔΝΛ [3/1965], χφ. ,4 σ. [596.20] 

— Αποδελτιώσεις ονομάτων, οργανωτικές καταστάσεις και πληροφορίες 
από ημερολόγια δραστηριοτήτων της ΔΝΛ Φθιώτιδας [εγγραφές των 



αρχών Ασφαλείας από το κατασχεμένο αρχείο της οργάνωσης, 10/1967], 
χφ., 7 τμχ. [596.21] 

Ε ύ β ο ι α 
ΔΝΛ Χαλκίδας 1965-1966 
— Σχέδιο έκθεσης για την προσυνεδριακή δουλειά στην Εύβοια [3/1965], 

χφ., 5 σ. [γραμματέας Χάρης Μπαχάρας] [598.2] 
— Ευχετήρια κάρτα για τον καινούριο χρόνο (1967) προς τον πρόεδρο της 

ΕΔΑ Ιωάννη Πασαλίδη [τέλη 1966], χφ. [598.3] 

Β ο ι ω τ ί α 
ΔΝΛ Βοιωτίας 1965-1966 
— Οργανωτικά σημειώματα και προγραμματισμός για την οργάνωση της 

Βοιωτίας, χφ. του Θανάση Καλαφάτη, καθοδηγητή της οργάνωσης εκ 
μέρους του ΚΣ της ΔΝΛ [12/1964 ή αρχές 1965], 6 σ. [599.1] 

— Σχέδιο δελτίου τύπου [σχετικά με τις δραστηριότητες της οργάνωσης 
και τα πλάνα εξόρμησης, 12/1964 ή 1/1965], χφ. [599.2] 

— Σχέδιο συνοπτικής έκθεσης για την οργανωτική κατάσταση και τις δρα-
στηριότητες της οργάνωσης στις παραμονές του Ιδρυτικού Συνεδρίου, 
1 ή 2/1965, χφ. του Γ. Χριστοφιλόπουλου [599.3] 

— «ΔΝΛ, Νομαρχιακό Γραφείο, Απολογισμός Μαΐου-Ιουνίου 1965, 
22.5.1965, χφ., ενυπόγραφο από το γραμματέα της Νομαρχιακής Επι-
τροπής [δυσανάγνωστη υπογραφή] [599.4] 

— Χφ. οργανωτικά σημειώματα [12/1965-1966],4 σ. [599.5] 
— Έντυπη προκήρυξη της ΔΝΛ Βοιωτίας [πρόσκληση σε συγκέντρωση της 

ΕΔΑ στη Λιβαδειά στις 24.7.[1966] [599.6] 
— Έκθεση του Δήμου Μαυρομμάτη, καθοδηγητή της ΔΝΛ Βοιωτίας εκ μέ-

ρους του ΚΣ για την κατάσταση της οργάνωσης [τέλη 1966], χφ. του 
ίδιου,3 σ. [599.7] 

— Σχέδιο απολογισμού των δραστηριοτήτων της οργάνωσης και προ-
γραμματισμός για το 1967 από μέλος του Γραφείου της NE Βοιωτίας 
της ΔΝΛ [1/1967], χφ. 5 σ. [599.8] 

ΔΝΛ Λιβαδειάς 1965-1966 
— Εγκύκλιος του Κεντρικού Συμβουλίου «Προς τις οργανώσεις νομών και 

πόλεων της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη» [για την προετοιμασία 
της προσυνεδριακής δουλειάς, χφ. ένδειξη «Λειβαδιά», 12/1964 ή 
1/1965], πολυγρ., 6 σ. [599.9] 

— Έκθεση με στοιχεία για την οργανωτική κατάσταση και τις δραστηριό-
τητες της οργάνωσης, Λιβαδειά 19.3.1965, χφ. ,2 σ. [599.10] 

— Εγκύκλιος του Κεντρικού Συμβουλίου «προς όλα τα Νομαρχιακά Συμ-



Συμβούλια και τα Συμβούλ. πόλης» [βοήθημα «για την καλύτερη οργάνωση 
της οικονομικής εξόρμησης», με χφ. ένδειξη «Λειβαδιά»], Αθήνα 
20.9.1965, πολυγρ., 5 σ. [599.11] 

— Έντυπη προκήρυξη της ΔΝΛ Λιβαδειάς [επετειακή για τα δίχρονα από 
τις εκλογές της 16ης Φεβρουαρίου του 1964,2/1966] [599.12] 

— Σχέδιο προκήρυξης, 1965 [είναι γραμμένη στο οπισθόφυλλο έντυπης 
προκήρυξης της NE ΕΔΑ Βοιωτίας] [599.13] 

ΔΝΛ Θήβας 
— Σχέδιο του γραμματέα της Νεολαίας Λαμπράκη Θηβών, Μιχ. Δημητριά-

δη για το διαγωνισμό ζωγραφικής της ΔΝΛ, χ.χ.  [θέμα του σχεδίου: η 
απελευθέρωση από τη γερμανική κατοχή] [599.14] 

ΔΝΛ Αγ. Κωνσταντίνου Βοιωτίας 
— Ομιλία στα εγκαίνια της τοπικής λέσχης, χ.χ.,  δακτ., 3 σ. [599.15] 

2. Νοτιο-Ανατολική  Πελοπόννησος 

Κορινθ ία 
ΔΝΛ Κορινθίας [1965-1966] 
— Σχέδιο καταγγελίας για τη δολοφονία του Σωτήρη Πέτρουλα [7/1965], 

χφ. [602.2.1] 
— Ανακοίνωση-καταγγελία της ΔΝΛ Κορίνθου για την προφυλάκιση στε-

λεχών της ΕΦΕΕ και της ΔΕΣΠΑ και την εκτόπιση των Αντρέα Λεντάκη 
και Τάκη Γεωργίου [2/1966], δακτ. [602.2.2] 

Λακων ία 
ΔΝΛ Λακωνίας [1965] 
— «Διακήρυξη Πανλακωνικής Επιτροπής» [σχετικά με τα Ιουλιανά, 

7/1965], χφ. [ένδειξη στο τέλος « έπονται υπογραφές »] [603.2.1] 
— Υπόμνημα της ΔΝΛ Σκάλας Λακωνίας προς τον πρόεδρο της κυβέρνη-

σης Γ. Παπανδρέου και τον αθηναϊκό ημερήσιο τύπο [για τα Ιουλιανά, 
7/1965], δακτ. [603.2.2] 

Α ρ κ α δ ί α 
ΔΝΛ Τριπόλεως 1964 
— Χφ. σημειώμα με στοιχεία για τις δραστηριότητες και τον προγραμμα-

τισμό της τοπικής οργάνωσης, 8.9.1964 [603.1.5] 

3. Δυτική Πελοπόννησος  -Δυτική Στερεά 
Γραφείο ΔΝΛ Δυτικής Ε λ λ ά δ α ς 1966 
— Έκθεση του Γιάννη Πετρόπουλου για την περιοχή Δ. Πελοποννήσου - Δ. 

Στερεάς, χ.χ.,  δακτ. ,5 σ. [604.1.1] 



— Επιστολή του Γραφείου Περιοχής Δ. Ελλάδας της ΔΝΛ προς το Κεντρι-
κό Συμβούλιο της οργάνωσης [σχετικά με το Πανεπιστήμιο Πάτρας], 
Πάτρα 24.2.1966, δακτ. [604.1.2] 

Αχαΐα 
ΔΝΛ Πάτρας 1965 
— Σημείωμα [προς το Κεντρικό Συμβούλιο ;] για την οργάνωση της ΔΝΛ 

Πάτρας [2/1965], δακτ. [605.1] 
— Σημείωμα [σχετικά με τις πρώτες ενέργειες της οργάνωσης μετά τα 

Ιουλιανά], 18.7.1965, χφ. ,2 σ. [605.2] 
— Ενημερωτικό σημείωμα προς την εφημερίδα Η  Γενιά  μας [σχετικά με 

δενδροφύτευση που πραγματοποίησαν μέλη της οργάνωσης, 1965], χφ. 
[605.3] 

ΔΝΛ Αιγίου 1964-1965 
— Τηλεγράφημα της ΔΚΝΓΛ Αιγίου προς το ΚΣ της οργάνωσης [συγχαρη-

τήριο για τη συγχώνευση], 14.9.1964 [605.4] 
— Τηλεγράφημα της ΔΝΛ Αιγίου προς την εφημ. Δημοκρατική  Αλλαγή 

[διαμαρτυρία «διά κακοποίησιν εκ των αστυνομικών οργάνων προέ-
δρου της»], 4/1965 [605.5] 

Ηλεία 
ΔΝΛ Ηλείας / ΔΝΛ Πύργου 1965-1967 
— Υπόμνημα [σχέδιο] της ΔΝΛ Πύργου προς τους κοινοβουλευτικούς εκ-

προσώπους της ΕΔΑ [σχετικά με την εργαζόμενη νεολαία και την ανερ-
γία στην πόλη καθώς και για τις απειλές διάλυσης της οργάνωσης], 
Πύργος 4.1.1965, χφ. [607.1] 

— Σχέδιο εισήγησης στην προσυνεδριακή σύσκεψη της οργάνωσης [2-
3/1965], χφ. [607.2] 

— Οργανωτική κατάσταση της ΔΝΛ Ηλείας για τον Μάιο 1965,6/1965, χφ. 
σχέδιο [έχει σβηστεί στο ίδιο φύλλο το σχέδιο για την οργάνωση της 
Ζακύνθου] [607.4] 

— Σχέδιο έκθεσης για τους στόχους και τις δραστηριότητες της οργάνω-
σης [1965], χφ. [στο οπισθόφυλλο του παραπάνω εγγράφου] [607.3] 

— Επιστολή του Γιώργου Τσικληρόπουλου προς την εφημ. Η  Γενιά  μας 
[διανομή και πώληση της εφημερίδας], Πύργος 11.8.1965, χφ. [607.5] 

— Επιστολή του Γραφείου Περιοχής Δ. Ελλάδας της ΔΝΛ «προς τη ΔΝΛ 
Γραφείον Πύργου» [για το Πανεπιστήμιο Πατρών], Πάτρα 24.2.1966, 
δακτ. [607.6] 

— Σημείωμα [για τη συμμετοχή της τοπικής οργάνωσης στην Ε' Μαραθώ-
νια Πορεία, 1967], χφ. [607.7] 

— Σημείωμα για την οργάνωση της Ηλείας, χ.χ.,  χφ. [607.8] 



— Σημείωμα με περιπτώσεις καταγγελιών για την τρομοκρατία που ασκεί-
ται από το τοπικό αστυνομικό τμήμα [12/1966 ή 1/1967], χφ. [607.9] 

— Σημείωμα [σχετικά με δανεισμό βιβλίων], χ.χ.,  χφ. [607.10] 

Α ι τ ω λ ο α κ α ρ ν α ν ί α 
ΔΝΛ Αιτωλοακαρνανίας 1964-1965,1967 
— Ομιλία στα εγκαίνια της λέσχης Αιτωλικού [4.10.1964], χφ. [609.8] 
— Διαμαρτυρία προς τον τοπικό και αθηναϊκό τύπο [σχετικά με τον εκφο-

βισμό των μελών της οργάνωσης που προσήλθαν στα εγκαίνια της λέ-
σχης Αιτωλικού από τον υποδιοικητή χωροφυλακής Αιτωλικού, 10/1964], 
χφ. [609.9] 

— Δελτίο τύπου προς τις εφημερίδες Αυγή και Δημοκρατική  Αλλαγή και 
προς τον τοπικό τύπο, «Νέα των Λαμπράκηδων Αιτωλοακαρνανίας» 
[εγκαίνια λέσχης Αιτωλικού στις 4.10.1964]. Υπογράφεται από τον Γερ. 
Κυλάφη, χφ. [609.10] 

— Ομιλία [πιθανώς του Γερ. Κυλάφη] στα εγκαίνια της λέσχης ΔΝΛ Αγρι-
νίου [11/1964], δακτ. ,3 σ. [609.17] 

— Απάντηση της Διοίκησης Χωροφυλακής Αιτωλοακαρνανίας με θέμα την 
απαγόρευση ανάρτησης πανό, 11/1964, δακτ. [609.31] 

— Επιστολή προς το γραμματέα ΝΛ Βόνιτσας για την προσυνεδριακή 
δουλειά. Υπογράφεται από τον Γερ. Κυλάφη, 12/1964, δακτ. [609.11] 

— Εγκύκλιος «Προς ύλες τις οργανώσεις Ν. Λαμπράκη Αιτωλοακαρνα-
νίας» [προγραμματισμός εκδηλώσεων εν όψει των Χριστουγέννων], 
Υπογράφεται από τον Γερ. Κυλάφη [12/1964], δακτ. [609.12] 

— Δελτίο τύπου για τις εκδηλώσεις στις πόλεις και τα χωριά του νομού 
Αιτωλοακαρνανίας [Χριστούγεννα 1964], δακτ., 2 σ. [609.13] 

— «Πλάνο δουλειάς Νοεμβρίου / Δεκεμβρίου 1964 - Ιανουαρίου 1965» 
[προγραμματισμός, 1964], δακτ., 4 σ. [609.14] 

— Σπάραγμα προγραμματικού κειμένου της οργάνωσης [τέλη 1964], δα-
κτ., σ. 5-6 [609.15] 

— Αλληλογραφία με ΔΝΛ Σερρών [πρόσκληση σε άμιλλα] : 2 επιστολές 
προς την οργάνωση των Σερρών [με στοιχεία για την οργανωτική ανά-
πτυξη και τα πλάνα της οργάνωσης της Αιτωλοακαρνανίας, υπογραφή 
Γερ. Κυλάφης, 11/1964 και 12/1964], δακτ. [609.16] 

— Εγκύκλιος «Προς όλους τους επαρχιακούς γραμματείς ΝΛ Αιτωλοακαρ-
νανίας» [σχετικά με το πλάνο ανάπτυξης των οργανώσεων εν όψει συνε-
δρίου]. Υπογράφεται από τον Γερ. Κυλάφη [1/1965], δακτ. [609.18] 

— Εγκύκλιος προς τις τοπικές οργανώσεις [«εξόρμηση για τον μήνα του 
βιβλίου», 1/1965], δακτ. [609.20] 

— Νομαρχιακό Συμβούλιο ΔΝΛ Αιτωλοακαρνανίας, «Προς τους γραμματείς 



τείς όλων των χωριών και των πόλεων του νομού μας», «Οδηγίες για 
την ανάπτυξη στα χωριά μας μορφωτικής δουλειάς» [1964 ή 1965], 
δακτ. [609.19] 

— Οδηγίες του Κεντρικού Συμβουλίου για την οργάνωση της προσυνε-
δριακής δουλειάς [1 ή 2/1965], πολυγραφ., 5 σ. [609.21] 

— «ΔΝΛ Αιτωλοακαρνανίας, Α' Συνέδριο, Ψηφοδέλτιον εκλογών οργάνω-
σης» [εκλογές για το Α' Συνέδριο της ΔΝΛ, 1965], έντυπο [609.22] 

— ΔΝΛ Μεσολογγίου, ανακοίνωση [καταγγελία για την ομιλία του Π. Κα-
νελλόπουλου στο Μεσολόγγι], 12.4.1965, χφ. ,4 σ. [609.32] 

— Εγκύκλιος «προς όλες τις οργανώσεις του νομού μας» [σχετικά με την 
παροχή υλικής βοήθειας στους σεισμοπαθείς της Πελοποννήσου], 
14.4.1965, δακτ. [609.23] 

— Έντυπη διακήρυξη για την Γ' Μαραθώνια Πορεία [5/1965] [609.24] 
— Χφ. σημείωμα για τις δραστηριότητες της οργάνωσης στα «Ιουλιανά», 

18.7.1965,2 σ. [609.26] 
— Σημείωμα [σχετικά με την κυκλοφορία του 2ου φύλλου της Γενιάς  μας], 

Αγρίνιο 15.8.1965, χφ. [609.27] 
— Πρόσκληση για «την πανδημοκρατική Αιτωλοακαρνανική συγκέντρωση 

στο Κινηματοθέατρο "Παλλάς"» [10/1965], δακτ. [609.28] 
— Επιστολή προς τις τοπικές οργανώσεις σχετικά με τη συγκέντρωση στο 

κινηματοθέατρο Παλλάς [10/1965], δακτ., 2 σ. [609.29] 
— Χφ. σημείωμα-καταγγελία  [σχετικά με την αφαίρεση της επιγραφής 

της ΔΝΛ από τη λέσχη  του Πενταλόφου Μεσολογγίου],8.3.1967, χφ. 
[609.33] 

— «Ο λόγος του κ. Μίκη Θεοδωράκη στο Αγρίνιο», 11.4.1967, πολυγραφ., 
3 σ. [609.30] 

— Σχέδιο διαμαρτυρίας προς τον υπουργό Δημοσίας Τάξεως [για την 
απόλυση εργατών της οικοδομικής περιοχής Αεροδρομίου λόγω της 
συμμετοχής τους στη ΔΝΛ], χ.χ.,  χφ., 2 σ. [609.34] 

— Σχέδιο προκήρυξης [για το Κυπριακό], χ.χ.,  χφ., 2 σ. [609.25] 
— Διάφορα χφ. σημειώματα με στοιχεία για τις οργανώσεις της υπαίθρου, 

τον προγραμματισμό της οργάνωσης κ.ά. [609.35] 
— «Αιτωλ/νία: χωριά που πήραν μέρος στην Συνδιάσκεψη» [κατάσταση των 

χωριών, των αντιπροσώπων τους και των λεσχών που συμμετείχαν στην 
προσυνεδριακή συνδιάσκεψη του νομού], 10.3.1963[5] , χφ. [609.36] 

Ζ ά κ υ ν θ ο ς 
ΔΝΛ Ζακύνθου (1965) 
— Εισήγηση στην προσυνεδριακή σύσκεψη, 28.2.1965, χφ. [612.2.1] 
— Πρόσκληση προς τον Αντ. Μαρτινέγκο για την παρακολούθηση των ερ-



εργασιών της προσυνεδριακής σύσκεψης,25.2.1965, χφ. 612.2.2] 
— Έκθεση της ΔΝΛ Ζακύνθου προς το Α' Συνέδριο της ΔΝΛ [2/1965] , χφ., 2 

σ. [612.2.3] 
— Σπάραγμα τετραδίου δανειστικής βιβλιοθήκης, 1964-1965 [612.2.4] 
— «Τετράδιον καταναλόσεος Λαμπράκηδων» [περιέχει χφ. σημειώσεις 

για τα οικονομικά της οργάνωσης], 1964-1965 [612.2.5] 
— «Η Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη και η αντίδραση στην Ζάκυνθο», 

σχέδιο άρθρου, χ.χ.,  χφ. [612.2.6] 
— Σχέδιο διαμαρτυρίας της ΔΝΛ Ζακύνθου προς το νομάρχη, τον εισαγγε-

λέα και τον αστυνομικό διοικητή [καταγγελία για περιστατικά εκφοβι-
σμού και απειλών μελών της οργάνωσης], χ.χ.,  χφ. [612.2.7] 

— Ποίημα για τον Γρηγόρη Λαμπράκη, χφ. [612.2.8] 
— Ποικίλα χφ. σημειώματα του γραφείου της οργάνωσης, χ.χ.  [612.2.9] 

4. Ήπειρος 
[Γραφείο] ΔΝΛ Η π ε ί ρ ο υ 1965-1966 
— Τηλεγράφημα διαμαρτυρίας των βουλευτών της ΕΔΑ, Μ. Θεοδωράκη, 

Λ. Κύρκου και Ξεν. Γρηγόρη προς το Προεδρείο της Βουλής, αρμόδιους 
υπουργούς και αθηναϊκό τύπο [σχετικά με την απόλυση οικοδόμου από 
το Άκτιο Πρεβέζης με την αιτιολογία ότι ήταν μέλος της τοπικής οργά-
νωσης της ΔΝΛ], 7.12,196[4] [613.1.3] 

— «Έκθεση προς το Προεδρείο του ΚΣ με θέμα: Εκτιμήσεις και συμπε-
ράσματα από την περιοδεία του Οργανωτικού Γραφείου», 14.11.1966, 
δακτ. ,4 σ. [613.1.1] 

— Έκθεση για τις δραστηριότητες των οργανώσεων της Ηπείρου [1966], 
δακτ., 2 σ. [613.1.2] 

Ι ω ά ν ν ι ν α 
ΔΝΛ Ιωαννίνων 1965 
— Τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας : α) της ΔΝΛ Βουνοπλαγιάς Ιωαννίνων 

προς τον Μ. Θεοδωράκη [σχετικά με τις αποβολές μαθητών στα Ιωάν-
νινα, υπογραφή Αργύρης Αργύρης], 15.4.1965, β) σχέδιο τηλεγραφήμα-
τος προς το ΚΣ της ΔΝΛ [1965], χφ. [613.2.1] 

— Σημειώματα για την οργάνωση των Ιωαννίνων, χφ. [613.2.2] 
— Χφ. ανακοίνωση για το τηλεγραφήμα διαμαρτυρίας 36 υποψήφιων 

σπουδαστών από τα Ιωάννινα [για τη δολοφονία του Σ. Πέτρουλα, 
7/1965], χφ. [613.2.3] 



Αρτα 
ΔΝΛ Άρτας 1965 
— Συνοπτική έκθεση με τον απολογισμό και τον προγραμματισμό της ορ-

γάνωσης Άρτας,5.7.1965, δακτ. [613.1.7] 

Κ έ ρ κ υ ρ α 
ΔΝΛ Κέρκυρας [1965] 
— «Ανακοίνωση προς τον Κερκυραϊκό Λαό» [σχετικά με προκήρυξη που 

κυκλοφόρησε στην Κέρκυρα και αποδίδει στην τοπική οργάνωση ότι 
καλεί τους νέους «να πάρουν τ' άρματα για τη δημοκρατία», 1965], 
έντυπο [616.1] 

5. Θεσσαλία 
Γραφείο Περιοχής ΔΝΛ Θεσσαλ ίας 1965-1967 
— «Γραφείο Περιοχής, Περιοδεία του κλιμακίου του ΚΣ στη Θεσσαλία 

από 2-6του Μάη 1965» [ενημερωτικό σημείωμα], 1965, χφ. [617.2] 
— «Δίμηνη έκθεση δράσης των οργανώσεων Θεσσαλίας από το Γραφείο 

Περιοχής»,Λάρισα 8.6.1965, χφ. ,2 σ. [617.1] 
— Συνεδρίαση Συμβουλίου Περιοχής, σχέδιο εισήγησης για την οργάνωση 

του Βόλου, 15.8.1965, χφ. ,2 σ. [617.3] 
— «Συνεδρίαση του Πανθεσσαλικού Γραφείου», σχέδιο εισήγησης και χφ. 

σημειώσεις από τη σύσκεψη, 11.12.1965, χφ., 3 σ. [617.4] 
— Εισήγηση σε συνεδρίαση του Γραφείου Περιοχής [1965], χφ., 7 σ. [617.5] 
— «Συνεδρίαση του Πανθεσσαλικού Γραφείου» [χφ. σημειώσεις από τη 

συνεδρίαση, 1965], 2 σ. [617.6] 
— «Απόφαση του Προεδρείου του ΚΣ της ΔΝΛ» [σχετικά με τις ευθύνες 

του γραμματέα του Γραφείου Περιοχής Θεσσαλίας για το ενδοργανωτι-
κό ζήτημα της οργάνωσης Τρικάλων], Αθήνα 9.5.1966, δακτ. [617.17] 

— «Απόφαση του Ο[ργανωτικού] Γ[ραφείου] της 17.5.1966» [σχετικά με 
την απόδοση ευθυνών στον γραμματέα του Γραφείου Περιοχής Θεσσα-
λίας για το ενδοργανωτικό πρόβλημα που προέκυψε στην οργάνωση 
των Τρικάλων], Αθήνα 17.5.1966, Λάρισα 12.6.1966, δακτ. [617.18] 

— Συνεδρίαση του Γραφείου Περιοχής Θεσσαλίας [σημειώσεις από τη συ-
νεδρίαση] , 14.2.1967, χφ., 6 σ. [617.8] 

— «Συνεργασία με Γιάννη Πετρόπουλο» [σημειώσεις από συνεδρίαση του 
Γραφείου με τη συμμετοχή του καθοδηγητή εκ μέρους του ΚΣ, Γ. Πε-
τρόπουλου], 12.4.1967, χφ., 2 σ. [617.7] 

— Οργανωτικές καταστάσεις οργανώσεων Λάρισας, Μαγνησίας, Βόλου, 
Καρδίτσας, συμπληρωμένες φόρμες, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος χ.χ.,  4 
τμχ. [617.14] 



— «Οργανώσεις Υπαίθρου», οργανωτική κατάσταση για την οργάνωση 
Λάρισας, χ.χ.,  χφ. [617.15] 

— Σχεδιαγράμματα σε μιλιμετρέ χαρτί για την αριθμητική δύναμη των το-
πικών οργανώσεων, χ.χ.,  χφ., 5 τμχ. [617.16] 

— Σημειώματα [σχέδια εκθέσεων] για την οργανωτική κατάσταση και τις 
δραστηριότητες των τοπικών οργανώσεων Λάρισας, Βόλου, Τρικάλων, 
Καρδίτσας), χ.χ.,  χφ. [617.19] 

Γραφείο Περιοχής Θεσσαλίας - Τμήμα Διαφώτισης 
— «Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, Τμήμα Διαφώτισης, Προς τα Νο-

μαρχιακά Συμβούλια Θεσσαλίας (τμήμα Θεσσαλίας), Θέμα: Μέθοδες 
δουλειάς πάνω στη Διαφώτιση», Λάρισα 8.6.1965, δακτ.,4 σ. [617.9] 

— Γραφείο Περιοχής Θεσσαλίας, συνεδρίαση του Γραφείου Διαφώτισης 
6.7.1966, χφ. σημειώσεις,2 σ. [617.10] 

— Προετοιμασία έκδοσης προκήρυξης της ΔΝΛ Μαγνησίας [1967], χφ. 
2 σ. [617.11] 

— Κατάσταση αποστολής προεκλογικού υλικού από την Αθήνα, 3/1967, 
χφ. [617.12] 

— Χειρόγραφα σημειώματα για τον προγραμματισμό του Τμήματος για 
τις εκλογές και άλλα τρέχοντα θέματα [3/1967], χφ. [617.13] 

Κ α ρ δ ί τ σ α 
ΔΝΛ Καρδίτσας 1964,1966 
— Δελτίο τύπου προς την εφημ. Η  Αυγή [σχετικά με τα εγκαίνια της λέ-

σχης στο Μουζάκι], Καρδίτσα 14.10.1964, χφ. [618.1] 
— «Έκθεση Ν[ομαρχιακού] Συμβ[ουλίου] Νεολαίας Καρδίτσας» [απολο-

γισμός και προγραμματισμός των δραστηριοτήτων της οργάνωσης, 
1966], χφ . ,8 σ. [618.2] 

Μ α γ ν η σ ί α 
ΔΝΛ Μαγνησίας 1964-1967 
— Εισήγηση σε προσυνεδριακή συνεδρίαση της οργάνωσης [12/1964 ή 

1/1965], χφ., 7 σ. [621.2] 
— Υπόδειγμα επιστολής [στο πλαίσιο της «εξόρμησης για το βιβλίο»], Βό-

λος 27.1.1965, δακτ. [621.5] 
— Σχέδιο διακήρυξης της ΔΝΛ Μαγνησίας με την ευκαιρία της Πρωτοχρο-

νιάς 1965,4 σ. [621.3] 
— «Ανακοίνωσις» [για την πραγματοποίηση της προσυνεδριακής συνδιά-

σκεψης], 14.3.1965, δακτ., κολοβό [μόνο η 1η σ.] 621.6] 
— Χαιρετισμός της ΔΝΛ Αλμυρού προς το Α' Συνέδριο της ΔΝΛ [3/1965], 

χφ., 3 σ. [621.42] 



— Ανακοίνωση [διαμαρτυρία για την άφιξη του 6ου στόλου], Βόλος 
10.4.1965, δακτ. [621.7] 

— Προκήρυξη [για τα ιδανικά και τους σκοπούς της οργάνωσης], Βόλος 
23.4.1965, δακτ., 3 σ. [621.8] 

— Πρόσκληση [για τα εγκαίνια λέσχης στα οποία θα παραστούν ο Μίκης 
Θεοδωράκης και κλιμάκιο του ΚΣ], 3.5.1965, δακτ. και χφ. [621.9] 

— Ομιλία σε συγκέντρωση για την Πρωτομαγιά [5/1965], χφ. ,8 σ. [621.10] 
— Ομιλία σε εγκαίνια λέσχης στα οποία παρίσταται και ο Μ. Θεοδωράκης 

[5/1965], χφ., 7 σ. [621.11] 
— Ανακοίνωση [για την Γ' Μαραθώνια Πορεία], Βόλος, 16.5.1965, δακτ. 

[2 σ.] και 2 χφ. σχέδια, 2 (2) σ.] [621.12] 
— Καταγγελία [σχετικά με τη συμπεριφορά του ανθυπασπιστή Υφαντή 

που τρομοκρατεί και απειλεί τα μέλη της οργάνωσης στον Αλμυρό], 
17.6.1965, δακτ. [621.13] 

— Διαμαρτυρία [σχετικά με τον ανθυπασπιστή του Αλμυρού που απειλεί 
τα μέλη της οργάνωσης, 1965], χφ. [621.14] 

— Επιστολή προς τους Έλληνες νεολαίους που ζουν ως πολιτικοί πρόσφυ-
γες στην Ανατολική Γερμανία, Βόλος 14.6.1965, χφ. και δακτ., 1 (2) σ. 

[621.15] 
— Επιστολή προς τους Λαμπράκηδες της Στουτγάρδης, 14.6.1965, χφ. ,2 σ. 

[621.16] 
— Σχέδιο συλλυπητήριου τηλεγραφήματος προς τους γονείς του Σ. Πέ-

τρουλα [7/1965], χφ. [621.17] 
— «Γνωστοποίησις προς τον Διοικητήν του Αστυνομικού τμήματος της Ν. 

Ιωνίας» [σχετικά με ομιλία στη λέσχη της Ν. Ιωνίας με θέμα «Οι τελευ-
ταίες πολιτικές εξελίξεις της χώρας μας»], 26.7.1965, χφ. [621.18] 

— Ανακοίνωση [σχετικά με ομιλία στη λέσχη Ν. Ιωνίας με θέμα «Οι τελευ-
ταίες πολιτικές εξελίξεις της χώρας μας»], 29.7.1965, δακτ. [621.19] 

— Ανακοίνωση [καταγγελία για την επέμβαση του ανθυπασπιστή Υφαντή 
σε συγκέντρωση της οργάνωσης στη λέσχη της Ν. Ιωνίας, 7/1965], χφ., 
2 σ. [621.20] 

— Ανακοίνωση [για την υπεράσπιση του Συντάγματος και της δημοκρα-
τίας], 29.8.1965, χφ. [621.21] 

— «Εισήγηση της Συνεδρίασης του Ν[ομαρχιακού] Σ[υμβουλίου] στις 
26.9.1965», χφ., 7 σ. [621.4] 

— Πρόσκληση [σε εκδήλωση για την 122η επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου και 
για το αυλικό πραξικόπημα στον κινηματογράφο «Τιτάνια», 9/1965], 
δακτ. [621.22] 

— Σχέδιο προκήρυξης : «Δημοκρατία : Ναι, Φασισμός : Όχι» [για την πολι-
τική κατάσταση, 1965], χφ. ,2 σ. [621.23] 



«Κατάσταση Οικονομικών Μηνός Νοεμβρίου», 6.12.1965, χφ. [621.41] 
Ανακοίνωση [διαμαρτυρία για την ανατίναξη της λέσχης των Σερρών], 
Βόλος 8.12.1965, δακτ. [621.24] 
Ανακοίνωση [σχετικά με την οργάνωση εορταστικής εκδήλωσης για την 
Πρωτοχρονιά], Βόλος 29.12.1965, δακτ. [621.25] 
Ανακοίνωση-έκκληση [για τον καινούριο χρόνο και την «εξόρμηση για 
το δώρο του παιδιού», 1/1966], δακτ. [621.26] 
Ανακοίνωση [για τη διανομή παιχνιδιών στα χωριά στο πλαίσιο της 
«εξόρμησης για το δώρο του παιδιού», 1 ή 2/1966], χφ. [621.27] 
«Προκήρυξη ΔΝ Λαμπράκη» [για την επέτειο 2 χρόνων από τις εκλογές 
της 16ης Φλεβάρη 1964], 12.2.1966, χφ. ,2 σ. [621.28] 
Ανακοίνωση [για το διαπαιδαγωγικό έργο της ΔΝΛ], Βόλος 1.3.1966, 
χφ. [621.29] 
«Για τον εορτασμό του Κιλελέρ» [ανακοίνωση-πρόσκληση για τον εορτα-
σμό της επετείου από την τοπική οργάνωση], 5.3.1966, χφ., 2 σ. [621.30] 
Ανακοίνωση [για την Πρωτομαγιά],30.4.1966, χφ. ,2 σ. [621.31] 
Ανακοίνωση [για την Δ' Μαραθώνια Πορεία], 16.5.1966, χφ. [621.32] 
Υπόμνημα [σχετικά με το νομοσχέδιο για τη διάλυση της ΔΝΛ, 1966], 
δακτ.,2 σ. [621.33] 
Διάφορα σημειώματα του Γραφείου της NE Μαγνησίας της ΔΝΛ [1966], 
χφ. και δακτ. ,3 σ. [621.34] 
Ανακοίνωση [για την επέτειο της 25ης Μαρτίου], Βόλος 24.3.1967, 
δακτ. [621.35] 
Ανακοίνωση [διαμαρτυρία για τον πόλεμο στο Βιετνάμ], χ.χ.,  χφ. 

[621.36] 
Επιστολή «προς τον πρεσβευτήν των Ηνωμένων Πολιτειών» [σχετικά 
με την επίθεση στο Βιετνάμ], χ.χ.,  δακτ. [621.37] 
Ανακοίνωση [σχετικά με συλλήψεις δημοκρατικών πολιτών], χ.χ.,  δακτ. 

[621.38] 
Ανακοίνωση [σχετικά με τις εκδηλώσεις «εκπολιτιστικού και μορφωτι-
κού χαρακτήρα» που πραγματοποιεί η οργάνωση κάθε εβδομάδα], χ.χ., 
δακτ. [621.39] 
Υπόδειγμα υπομνήματος για συλλογή υπογραφών [για την κατάργηση 
των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων], χ.χ.,  δακτ. και 2 χφ. 
σχέδια, 2 (4) σ. [621.40] 
Αίτηση του βουλευτή Μ. Θεοδωράκη προς τη Δ/νση ΟΤΕ Βόλου [για χο-
ρήγηση τηλεφωνικής γραμμής], χ.χ.,  χφ. [621.43] 
«ΔΝΛ Νομού Μαγνησίας,Βιογραφία Ν. Τσόχα», χ.χ.,  δακτ.,2 σ. [621.44] 
Άρθρο για τον Μαρίνο Αντύπα: «Ένας ανδριάντας που λείπει από τον 
Θεσσαλικό κάμπο», χ.χ.,  χφ . ,6 σ. [621.45] 



Λ ά ρ ι σ α 
ΔΝΛ Λάρισας - Νομαρχιακό Συμβούλιο 1964-1967 
— Επιστολή του Γραφείου Τύπου της ΔΝΛ Λάρισας προς την τοπική εφη-

μερίδα Ημερήσιος  Κήρυξ  [σχετικά με συκοφαντικό δημοσίευμα για την 
τοπική οργάνωση, 11/1964], δακτ.,2 σ. [626.19] 

— Έντυπη ανοιχτή επιστολή του Νομαρχιακού Συμβουλίου της ΔΝΛ Λάρι-
σας [απόφαση για την ίδρυση παραρτήματος του Εθνικού Συμβουλίου 
στη Λάρισα], Δεκέμβριος 1964, έντυπο, 3 σ. [626.3] 

— Καταγγελία [για τη σύλληψη 8 μελών της οργάνωσης που φορούσαν το 
σήμα του αφοπλισμού και παρευρίσκονταν στην υποδοχή κλιμακίου 
του ΚΣ στο χωριό Ραψάνη, 12/1964], χφ., 2 σ. [626.20] 

— «20 του Φλεβάρη 1965, Το πρώτο Συνέδριο της Δημοκρατικής Νεολαί-
ας Λαμπράκη, Βοηθητικό Ερωτηματολόγιο για το Α' Συνέδριο της Νεο-
λαίας Λαμπράκη (από μέρους του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ν. 
Λαμπράκη) », έντυπο, 2 σ. [626.4] 

— Τηλεγράφημα διαμαρτυρίας του Μίκη Θεοδωράκη προς την εφημ. Η 
Αυγή [σχετικά με την απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τη 10η νυκτερι-
νήν, που έθεσε ο σταθμάρχης Χωροφυλακής του χωριού Κοκκινόγειο 
Ελασσόνας στα μέλη της ΔΝΛ του χωριού Πυθίου], 7.5.1965 [626.21] 

— Έκθεση-ημερολόγιο των δραστηριοτήτων της οργάνωσης για την πε-
ρίοδο των «Ιουλιανών» [7/1965], χφ. ,2 σ. [626.5] 

— Απολογισμός δραστηριοτήτων της οργάνωσης για την περίοδο Ιούλιος-
Σεπτέμβριος 1965 [9/1965], χφ., 2 σ. [626.6] 

— Σχέδιο έκθεσης για την οργανωτική συγκρότηση και λειτουργία των 
τμημάτων και οργανώσεων του Νομού [αρχές 1966], χφ., 3 σ. [626.7] 

— Β' Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη Λάρισας [5/1966]: α) ΔΝΛ Λάρισας, Νο-
μαρχιακό Συμβούλιο, «Εισήγηση για τις συνελεύσεις τμημάτων της 
ΔΝΛ Λάρισας (για την Β' Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη)», πολυγρ., Λάρισα 
4/1966,3 σ., β) κεντρική εισήγηση [απολογισμός δραστηριοτήτων], χφ., 
38 σ., γ) εισήγηση [προγραμματισμός], χφ., 4 σ., δ) προτάσεις-παρεμ-
βάσεις μελών που συμμετέχουν στη συνδιάσκεψη [χφ. ενυπόγραφα ση-
μειώματα], ε) σχέδιο φυλλαδίου για τη Β' Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη 
της ΔΝΛ Λάρισας, 1966, χφ. του Τ. Μπενά [626.8] 

— «Κινητοποίηση κατά της διάλυσης της ΔΝΛ» [προγραμματισμός δρα-
στηριοτήτων σε συνεδρίαση του γραφείου, 1966], χφ., 2 σ. [626.9] 

— Χφ. σημειώσεις με σύντομα πρακτικά από συνεδρίαση της οργάνωσης, 
24.7.1966,2 σ. [626.10] 

— Καταγγελία [για την αφαίρεση των επιγραφών από τις τοπικές οργα-
νώσεις του Συκουρίου και της Αγιάς, 13.8.1966], δακτ. [626.22] 

— Υπόμνημα των κατοίκων του χωριού Χαλκιάδων Λάρισας [διαμαρτυρία 



σχετικά με το νομοσχέδιο για τη διάλυση της ΔΝΛ, ακολουθούν υπο-
γραφές κατοίκων, 1966], συμπληρ. φόρμα [626.24] 

— Σύντομα πρακτικά και χφ. σημειώσεις από συνεδρίαση της οργάνωσης 
[αρχές 1967],6 σ. [626.17] 

— Σχέδιο εισήγησης και χειρόγραφες σημειώσεις από συνεδρίαση της ορ-
γάνωσης με στοιχεία για τον προγραμματισμό της οργανωτικής ανά-
πτυξης [3/1967] , χφ., 5 σ. [626.14] 

— Εισήγηση σε συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, 2.4.1967, χφ., 
14 σ. [626.11] 

— ΔΝΛ Λάρισας, «Συνεδρίαση Γραμματείας», 17.4.1967 [χφ. σημειώσεις 
από τη συνεδρίαση], 2 σ. [626.15] 

— Χφ. σημειώσεις από συνεδρίαση της οργάνωσης,20.4.1967,2 σ. [626.16] 
— Σχέδιο εισήγησης σε συνεδρίαση του Γραφείου [προγραμματισμός εν 

όψει εκλογών, 1967], χφ. ,2 σ. [626.12] 
— Σχέδιο εισήγησης σε συνεδρίαση της οργάνωσης [1967] , χφ., 3 σ. [626.13] 
— Χφ. σημειώματα για την οργάνωση και τον προγραμματισμό στους χώ-

ρους της εργαζόμενης και της αγροτικής νεολαίας, χ.χ.,  8 σ. [626.18] 
— «Ένα ολονύκτιο χαρούμενο γλέντι, Βραδιά χορού της νεολαίας» [σχέ-

διο άρθρου για χορό της ΔΝΛ Λάρισας], χ.χ.,  χφ., 2 σ. [626.23] 

6. Κεντρική  και Δυτική Μακεδονία 

Γραφείο Περιοχής ΔΝΛ Κεντρικής-Δυτικής Μ α κ ε δ ο ν ί α ς 1964-1967 
— «Η Νεολαία Λαμπράκη στη Μακεδονία» [έκθεση του Στ. Στεφάνου, 

10/1964], χφ. ,7 σ. [630.1] 
— «ΔΝΛ Γραφείο Περιοχής Μακεδονίας, Βοήθημα για τις προσυνεδριακές 

συνελεύσεις βάσης»,22.11.1964, πολυγραφ.,4 σ. [630.2] 
— «Στοιχεία για τη δουλειά», σημείωμα του Χρ. Μίσσιου με οργανωτικά 

στοιχεία για την προσυνεδριακή δουλειά στη Μακεδονία [11/1964], χφ., 
2 σ. [630.3] 

— «ΓΠ Κεντροδυτικής Μακεδονίας, κατάσταση τμημάτων και μελών μήνα 
Δεκέμβρη 1964 - Μαζική δράση και οργανωτική λειτουργία» [οργανω-
τική κατάσταση], χφ. του Χρ. Μίσσιου [630.4] 

— ΔΝΛ Επιτροπή Βόρειας Ελλάδος, επιστολή «προς τον υπουργόν Β. 
Ελλάδος» [ενημερωτική «για τις επιδιώξεις και τη δράση της οργάνω-
σης»], 2/1965, δακτ., 8 σ. [630.5] 

— «ΓΠ Κεντροδυτικής Μακεδονίας. Οργανωτική κατάσταση μετά την 
προσυνεδριακή δουλειά,8 Μάρτη 1965», χφ. ,2 σ. [630.6] 

— Χφ. σημείωμα του Θόδ. [Καζέλη] προς Αλέκο [Σόφη], 23.3.1965 [προ-
γραμματισμός συνάντησης των αντιπροσώπων της ΔΝΛ Ηπείρου και Δ. 
Μακεδονίας στην Κατερίνη για κοινή τους κάθοδο στη Μαραθώνια Πο-



Πορεία Ειρήνης] [630.7] 
— Επιστολή της Επιτροπής Βόρειας Ελλάδας της ΔΝΛ «Προς τον πρόε-

δρον της Κυπριακής Δημοκρατίας Εθνάρχην Μακάριον». Υπογράφουν 
ο γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Μακεδονίας, Χρ. Μίσ-
σιος, ο γραμματέας του Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Μιχ. Σεπετίδης, 
Θεσσαλονίκη 11.5.1965, δακτ.,2 σ. [630.8] 

— «Γραφείο Περιοχής Κεντροδυτικής Μακεδονίας, Έκθεση δράσης για 
τους μήνες μετά το Συνέδριο μέχρι και τον Ιούνη» [7/1965], χφ. του Χρ. 
Μίσιου, βσ. [630.9] 

— «Κεντροδυτική Μακεδονία, Από 1.7.1965-31.7.1965», Έκθεση [αφορά 
μόνο το νομό Θεσσαλονίκης, ύπαιθρο και πόλη],ακέφαλη, δακτ., σ. 3-6 
[χφ. σημείωση Χρ. Μίσσιου «Μόνο ύπαιθρος Θεσσαλονίκης] [630.10] 

— Σημείωμα του Θ. Καζέλη για τη δουλειά στη Μακεδονία [12/1965], χφ. 
[630.11] 

— «Αγροτικό Γραφείο Κεντρικού Συμβουλίου - Γραφείο Περιοχής Μακε-
δονίας», ενημερωτική εγκύκλιος [σύγκληση αγροτικής σύσκεψης της 
ΔΝΛ Μακεδονίας στις 24 Ιουλίου, 6/1966], πολυγραφ. [630.12] 

— «Κανονισμός της Κίνησης "Οι Φίλοι του Χωριού"» [1966], δακτ., 3 σ. 
[630.13] 

— «ΔΝ Λαμπράκη, Γραφείον Περιοχής Μακεδονίας, Πολιτική κατάσταση» 
[ενημερωτικό σημείωμα προς τις τοπικές οργανώσεις, σχετικά με την πο-
λιτική κατάσταση και την υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ], [8/1966], δακτ., 3 σ. [630.14] 

— «ΔΝΛ Γραφείο Περιοχής ΚΔ Μακεδονίας, Έκθεση δράσης για τον μήνα 
Οκτώβρη» [11/1966], δακτ., 3 σ. [630.15] 

— Τετράδιο «ΓΠ Δυτικής Μακεδονίας» [περιέχει χφ. σημειώσεις του Θόδ. 
Καζέλη με στοιχεία για τις οργανώσεις στην Κεντρική-Δυτική Μακεδο-
νία και στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη καθώς και τα πρακτικά συ-
νεδρίασης του «Συμβουλίου περιοχής ΚΔ [Μακεδονίας], 30.1.1967»] 

[630.16] 
— Χφ. σημείωμα του Μιχ. Σεπετίδη σε συνεδρίαση του Γραφείου [προτά-

σεις για τον προγραμματισμό], χ.χ.  [630.17] 

«Γραφείο Περιοχής Κεντροδυτικής Μακεδονίας της ΔΝΛ, Επιτροπή Κορι-
τσιών» 

— «Βοήθημα 1ο» [ενημερωτική εγκύκλιος για την οργάνωση εκδηλώσεων 
που αφορούν την Εθνική Αντίσταση, 10/1964], δακτ., 3 σ. [630.18] 

— «Βοήθημα 1ο» [ενημερωτική εγκύκλιος σχετικά με την προετοιμασία 
των τοπικών οργανώσεων για το εικοσαήμερο της Λαμπράκισσας 4-
24.4.[1966]], πολυγραφ.,2 σ. [630.19] 

— «Βοήθημα 2ο Φεστιβάλ χαράς και δημιουργίας στη Μακεδονία από 4 



έως 25 Απρίλη» [ενημερωτικό σημείωμα για τις προγραμματισμένες 
εκδηλώσεις για το εικοσαήμερο της Λαμπράκισσας, 1966], πολυγραφ., 
2 σ. [630.20] 

— «Πρόγραμμα σύσκεψης κοριτσιών της ΔΝΛ Μακεδονίας» [πρόγραμμα 
και ημερήσια διάταξη], Γραφείο Κοριτσιών της ΔΝΛ, 16.4.1967», πολυ-
γραφ. [630.21] 

— Σημείωμα [για εκδήλωση των κοριτσιών Θεσσαλονίκης, κόψιμο πίτας 
και διάλεξη με θέμα «Η Ελληνίδα στους αγώνες του λαού»], χ.χ.,  δακτ. 

[630.22] 
Κοζάνη 
ΔΝΛ Κοζάνης 1965 
— Τετράδιο δανειστικής βιβλιοθήκης στην Πτολεμαΐδα,  1965, χφ. [631.1.1] 

Πιερ ία 
ΔΝΛ Πιερίας, χ.χ.  [1966] 
— Υπόμνημα-διαμαρτυρία προς τους αρχηγούς των κομμάτων και τον 

αθηναϊκό τύπο για την καταστροφή των λεσχών του χωριού Βροντού 
και του Μυλοχωρίου Κιλκίς [υπογεγραμμένο από τοπικούς παράγοντες 
της Κατερίνης], χφ. [633.18] 

— Έκκληση της ΔΝΛ Νομού Πιερίας [σχετικά με το νομοσχέδιο για τη διά-
λυση της ΔΝΛ, 1966], δακτ. [633.19] 

— «Ν/διο περί Λαμπράκηδων», χφ. σημείωμα, 3.8.1966,2 σ. [633.20] 

Χαλκ ιδ ική 
ΔΝΛ Χαλκιδικής 1965-[1966] 
Τα  Πρωτοπόρα  Νειάτα,  15ήμερη εφημερίδα τοίχου της ΔΝΛ Πολυγύρου, 

αρ. φ. 1 (18 Μαΐου 1965), χφ. [διευθυντής: Ιατρού Βέτα, συντάκτης: 
ΚΔ] [634.1.1] 

— Τηλεγράφημα διαμαρτυρίας προς τους πολιτικούς αρχηγούς και τον 
αθηναϊκό τύπο [σχετικά με το νομοσχέδιο για τη διάλυση της ΔΝΛ, 
1966] , χφ. [634.1.2] 

— Τηλεγράφημα διαμαρτυρίας της NE ΕΔΑ Χαλκιδικής προς τους πολιτι-
κούς αρχηγούς και τον αθηναϊκό τύπο [σχετικά με το νομοσχέδιο για τη 
διάλυση της ΔΝΛ, 1966] , χφ. [634.1.3] 

— Χειρόγραφη έκθεση για περιοδεία σε χωριά του Νομού Χαλκιδικής, 
χ.χ.,  χ φ . , 2 σ . [634.1.4] 

Ημαθ ία 
ΔΝΛ Βέροιας 1964-1965 
— Τηλεγράφημα διαμαρτυρίας προς την εφημ. Η  Αυγή [σχετικά με τα μέ-

τρα που ελήφθησαν από το διοικητή χωροφυλακής Βέροιας στα εγκαίνια 



νια των γραφείων της οργάνωσης], 17.11.1964 [634.2.2] 
— Επιστολή διαμαρτυρίας του Σπύρου Ξανθόπουλου προς την εφημ. Η 

Γενιά  μας [διαμαρτυρία για τη σύλληψη του από το διοικητή Ασφαλεί-
ας Βέροιας], Βέροια 25.9.1965, χφ. [634.2.3] 

Κιλκίς 
ΔΝΛ Κιλκίς 1964-1967 
— Σημείωμα [πληροφοριακό για τη συγχώνευση της ΔΚΝΓΛ και της Ν.ΕΔΑ, 

1964], χφ. [635.3] 
— Χφ. σημειώματα [για επετείους της Αντίστασης], 1964 [635.19] 
— Σχέδιο απολογισμού για την οργάνωση του Κιλκίς [1965], χφ.,4 σ. [635.4] 
— Επιστολή του προέδρου της κοινότητας Γερακαρίου Κιλκίς [Νίκου Κο-

ντονίδη], προς τη ΔΝΛ Κιλκίς [συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία διά-
δοσης του βιβλίου],Γερακαριό 31.1.1965, δακτ. [635.7] 

— Εισήγηση σε νομαρχιακή συνδιάσκεψη της οργάνωσης του Κιλκίς 
[2 ;/1965], χφ., 9 σ. [635.5] 

— Προσυνεδριακή συνδιάσκεψη της ΔΝΛ Κιλκίς, εισήγηση [2-3/1965], χφ., 
12 σ. [635.6] 

— «Χαιρετισμός της ΔΝ Λαμπράκη Μυλοχωρίου στη Β' Σύνοδο του ΚΣ 
11.9.1965», χφ. ,4 σ. [635.9] 

— Ανακοίνωση της διοίκησης χωροφυλακής Κιλκίς προς τους γραμματείς 
της ΔΝΛ Κιλκίς και της ΔΝΛ Μυλοχωρίου σχετικά με την απαγόρευση 
εισόδου και κυκλοφορίας στην περιοχή Ε[πιτηρούμενης] Ζ[ώνης] για 
λόγους ασφαλείας, 23.9.1965, δακτ. [635.10] 

— Χαιρετισμός της Νεολαίας Λαμπράκη Κιλκίς προς το κλιμάκιο του Κε-
ντρικού Συμβουλίου της οργάνωσης [1965], χφ. [635.8] 

— ΔΝΛ Κιλκίς, εισήγηση σε σύσκεψη στελεχών της νομαρχιακής οργάνω-
σης [1966], δακτ., 6 σ. [635.12] 

— Επιστολή του Δήμου Κιλκίς προς τη ΔΝΛ Κιλκίς [για παροχή εθελοντι-
κής εργασίας], 12.2.1966, δακτ. [635.15] 

— Σημείωμα [προγραμματισμός εκδηλώσεων,6-7/1966], χφ. [635.18] 
— «Έκθεση προς το Γραφείο Περιοχής Μακεδονίας, Έκθεση του Μήνα 

Οκτώβρη 1966», ελλιπής, 3 σ., δακτ. [635.14] 
— ΔΝΛ Κιλκίς, ανακοίνωση για το «δεύτερο εικοσαήμερο της Λαμπράκισ-

σας» που γιορτάζεται σε ύλη τη Μακεδονία από 3 έως 23 Απριλίου 
[1966],2 σ. [635.16] 

— Τηλεγράφημα διαμαρτυρίας προς τον πρόεδρο της κυβέρνησης, τους 
πολιτικούς αρχηγούς και τον αθηναϊκό τύπο [για την αφαίρεση δελτίων 
κυκλοφορίας στην επιτηρούμενη ζώνη], 1.3.1967 [υπογραφή Βασίλειος 
Δεμουρτζίδης] [635.20] 



— Αρθρο [ανταπόκριση] του Φρίξου Ιωαννίδη σχετικά με την επίθεση της 

Σ έ ρ ρ ε ς 
ΔΝΛ Σερρών 1965-1966 
— «Έκκληση του Εθνικού Συμβουλίου της ΔΝ Λαμπράκη, Όλοι στην 

εξόρμηση για το βιβλίο των νέων» [εισαγωγικό κείμενο του γραμματέα 
Σερρών, Χρ. Κιοσσέ, και αναδημοσίευση της έκκλησης του Εθν. Συμ-
βουλίου στο πλαίσιο της εξόρμησης για το «μήνα του βιβλίου»]. Υπο-
γράφει ο Χρήστος [Τάκης] Κιοσσές, 1965, έντυπη φόρμα [636.4] 

— Υπηρεσιακό σημείωμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης προς το γραμμα-
τέα της ΔΝΛ Σερρών, Χρ. Κιοσσέ, 24.2.1965 [636.14] 

— Εγκύκλιος της ΔΝΛ Σερρών (Νομαρχιακό Συμβούλιο) «προς όλες τις 
οργανώσεις του νομού μας» [οικονομική ενίσχυση για την αποστολή 
αντιπροσωπείας στο Συνέδριο]. Υπογράφεται από το γραμματέα Τάκη 
Κιοσσέ, 18.3.1965, πολυγραφ. [636.5] 

— «Ηθική διαπαιδαγώγηση των Λαμπράκηδων» [ομιλία της Βάσως Βυ-
σόκαλη στις Σέρρες, ανάλυση των αποφάσεων του Συνεδρίου, 4/1965], 
δακτ.,9 σ. [636.16] 

— Απόφαση της Γραμματείας του Νομαρχιακού Συμβουλίου Σερρών, κοι-
νοποίηση προς όλα τα μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου [ενδοργανω-
τικά ζητήματα, σύνοδος ΝΣ, απολογισμός, οργανωτικές καταστάσεις 
και εκθέσεις τοπικών οργανώσεων, συμμετοχή στην Γ' Μαραθώνια Πο-
ρεία κ.ά. Υπογραφή Τάκης Κιοσσές, 11.5.1965, δακτ., 2 σ. [636.6] 

— Χαιρετισμός-ομιλία εκπροσώπου της ΔΝΛ Σερρών σε συγκέντρωση στο 
Σιδηρόκαστρο [συγκέντρωση για τα Ιουλιανά] , χφ. [9/1965] [636.7] 

— Χαιρετισμός-ομιλία εκπροσώπου της ΔΝΛ Σερρών σε συγκέντρωση στη 
Νέα Ζίχνη [συγκέντρωση για τα Ιουλιανά, 1.9.1965], χφ. ,2 σ. [636.8] 

— Χαιρετισμός-ομιλία εκπροσώπου της ΔΝΛ Σερρών σε συγκέντρωση στη 
Νιγρίτα [συγκέντρωση για τα Ιουλιανά, 9/1965], χφ., 2 σ. [636.9] 

— Υπόμνημα της ΔΝΛ Σερρών προς τις εφημ. Ελληνικός  Βορράς, Ημέρα 
και Έθνος  [διαμαρτυρία για συκοφαντικό δημοσίευμα της εφημ. Ελλη-
νικός Βορράς]. Υπογράφεται από τους Τ. Κιοσσέ και Β. Βυσόκαλη, 
Θεσσαλονίκη 10.12.1965, δακτ.,2 σ. [636.10] 

— Φάκελος με τίτλο «Το δώρο του παιδιού στις Σέρρες»: περιέχει α) επι-
στολή του ΔΣ του Νηπιαγωγείου στο Νεοχώρι Σερρών προς το Κεντρικό 
Συμβούλιο της ΔΝΛ σχετικά με τα δώρα των παιδιών,24.12.1965 (εφημ. 
Η  Αυγή, 4.1.1966), β) απάντηση του ΚΣ της ΔΝΛ, 30.12.1965, γ) δημοσίευμα 

χωροφυλακής ενάντια στη ΔΝΛ Κιλκίς, χ.χ.,  χφ., 5 σ. 
— Ομιλία σε συγκέντρωση [αντιπολεμική], χ.χ.,  δακτ., 5 σ. 
— Έκθεση για την οργάνωση του Κιλκίς, χ.χ.,  χφ., 3 σ. 

[635.11] 
[635.17] 
[635.13] 



ευμα της Γενιάς  μας σχετικά με την αποστολή δώρων από τη ΔΝΛ Θεσ-
σαλονίκης στο Νεοχώρι Σερρών, 15.1.1966 [636.11] 

— Ομιλία σε συγκέντρωση της ΔΝΛ Σερρών [νομοσχέδιο διάλυσης της 
ΔΝΛ, 1966], χφ . ,3 σ. [636.12] 

— Σειρά με χφ. πρακτικά από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Πόλης Σερ-
ρών, 27.2.1967, 28.2.1967, 10.3.1967, 30.3.1967, χφ. του Στέργιου Βα-
σιλείου, 8 σ. [636.17] 

— Σημείωμα σχετικά με τις δραστηριότητες των Λαμπράκηδων Σερρών, 
χ.χ.,  χ φ . , 2 σ . [636.13] 

— «ΔΝ Λαμπράκη, ΔΚ Μακεδονίας, Ερωτηματολόγιο» [συμπληρωμένο ερω-
τηματολόγιο του χωριού Προβατάς του Ν. Σερρών, με στοιχεία για τον 
αγροτικό και τον εργατικό τομέα], χ.χ.,  συμπληρωμένη φόρμα [636.15] 

Θεσσαλον ίκη 
ΔΝΛ Θεσσαλονίκης 1964-1967 
— Έκθεση για τη ΔΝΛ Θεσσαλονίκης, χφ. του Μιχ. Σεπετίδη [6/1965],6 σ. 

[642.32] 
— «ΔΝΛ Θεσσαλονίκης, Έκθεση Δράσης (Ημερολόγιο)» [αφορά την πε-

ρίοδο από 15.7 έως 10.8 και εκθέτει ημερολογιακά τις δραστηριότητες], 
11.8.1965, δακτ., 5 σ. [642.33] 

— Έκθεση του Χρ. Μίσσιου για τη ΔΝΛ Θεσσαλονίκης [περιέχει στοιχεία 
για τη Σπουδάζουσα, τις συνοικιακές οργανώσεις, τον εργατικό τομέα 

κ.ά., 1966], χφ. του ίδιου, ακέφαλη, 19 σ. [642.34] 
— Έκθεση για τη ΔΝΛ Θεσσαλονίκης με συνημμένη οργανωτική κατάστα-

ση, 30.5.1966, δακτ., 2 σ. [642.35] 
— «Οργάνωση Θεσσαλονίκης, Έκθεση Δράσης Αυγούστου 1966», χφ. του 

Λαοκρ. Χαλβατζή, 3 σ. [642.36] 
— «ΔΝΛ Θεσσαλονίκης, Έκθεση για το ΚΣ, 3.12» [περιέχει στοιχεία κυ-

ρίως για τον εργατικό τομέα και για τη Σπουδάζουσα, πιθανώς 
12/1966], δακτ.,4 σ. [642.37] 

— «Press Conference του προέδρου της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπρά-
κη, Βουλευτή κ. Μίκη Θεοδωράκη», Θεσσαλονίκη, χ.χ.,  πολυγρ., 6 σ. 

[642.68] 
Ανακοινώσεις - διακηρύξεις - εγκύκλιοι - σημειώματα 
— «Διακήρυξη της Νεολαίας Λαμπράκη Θεσσαλονίκης προς τη Νεολαία 

της πόλεως μας» [ιδρυτική διακήρυξη]. Υπογράφεται από το Συμβού-
λιο Πόλης ΝΛ Θεσσαλονίκης ,12.10.1964, δακτ., 2 σ. [642.38] 

— Ανακοίνωση προς την εφημ. Η  Αυγή [οργάνωση εκδρομής στη Νάουσα 
και τη Νέα Ζωή, ο υπεύθυνος του εκδρομικού τμήματος, δυσανάγνω-
στη υπογραφή], Θεσσαλονίκη 17.10.1964, χφ. [642.39] 



— «Μνημόσυνο ηρώων στον Ν[έο] Σκοπό Σερρών» [ανακοίνωση για την 
εκδήλωση της ΔΝΛ Θεσσαλονίκης στη μνήμη 18 εκτελεσθέντων από τους 
Βούλγαρους στις 3.10.1941,10/1964], χφ. [642.40] 

— Ανακοίνωση [πραγματοποίηση της εκδρομής στη Νάουσα και τη Νέα 
Ζωή, δυσανάγνωστη υπογραφή], 27.10.1964, δακτ. [642.41] 

— Ανακοίνωση [προγραμματισμός κύκλου ομιλιών με τίτλο  «Προοδευτικό 
κίνημα  και νεολαία»], 3.11.1964, δακτ. [642.42] 

— Εγκύκλιος προς τις τοπικές οργανώσεις [για την οργάνωση της προσυ-
νεδριακής δουλειάς], Θεσσαλονίκη Δεκέμβριος 1964, πολυγραφ., 5 σ. 

[642.43] 
— «Α΄ Εθνικό Ιδρυτικό Συνέδριο ΔΝ Λαμπράκη, Ερωτηματολόγιο», πολυ-

γραφ. [1 ή 2/1965],2 σ. [642.60] 
— ΔΝΛ Θεσσαλονίκης, «Πρόγραμμα δράσης πάνω στα έξι σημεία εκδημο-

κρατισμού για τη νεολαία που ψήφισε το Συνέδριο» [εγκύκλιος προς 
τις τοπικές οργανώσεις, 5/1965], πολυγραφ.,6 σ. [642.50] 

— Ανακοίνωση [σχετικά με τη συκοφαντία και τη δικαίωση μελών της ορ-
γάνωσης], υπογράφεται από το Συμβούλιο  Πόλης της ΔΝ Λαμπράκη 
Θεσσαλονίκης, 28.6.1965, δακτ., 2 σ. [642.44] 

— «Ιούνης-Ιούλης. Μήνες για την κατάργηση των πιστοποιητικών κοινω-
νικών φρονημάτων» [ενημερωτικό σημείωμα προς τις τοπικές οργανώ-
σεις], υπογράφεται από το Συμβούλιο Πόλης ΔΝΛ Θεσσαλονίκης, 5 ή 
6/1965], πολυγραφ.,5 σ. [642.45] 

— «Συνθήματα 1.10.1965» [πολυγραφημένο κείμενο με συνθήματα για τις 
συγκεντρώσεις], 9 σ. [642.46] 

— «Οι προτάσεις της ΕΔΑ για την εξυγίανση της οικονομίας και την άμεση 
ανακούφιση των εργαζόμενων τάξεων», ΔΝΛ Θεσσαλονίκης, Εγκύκλιος 
με θέμα απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΔΑ, 12/1965, πολυ-
γραφ., 11 σ. [642.47] 

Συνεδριάσεις — Συνδιασκέψεις — Διάφορα 
— Επιστολή της «Ενώσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτου» 

προς τη ΔΝΛ Θεσσαλονίκης [9/1964], δακτ. [642.59] 
— Σχέδιο ομιλίας του Τάκη Μπενά εκ μέρους του Κεντρικού Συμβουλίου 

της ΔΝΛ σε συγκέντρωση της ΔΝΛ Θεσσαλονίκης [11/1964], χφ., 5 σ. 
[642.55] 

— Χφ. σημείωμα του Μιχ. Σεπετίδη για την προσυνεδριακή δουλειά στη 
Θεσσαλονίκη [1-2/1965], 4 σ. [642.51] 

— Σπάραγμα εισήγησης σε συνεδρίαση του Γραφείου [5-6/1965], δακτ., σ. 
7-8 [642.49] 

— Σχέδιο άρθρου για την υποδοχή του Μακάριου από τη ΔΝΛ Θεσσαλονίκης 



κης, 11.5.1965 [προορίζεται για τοπικό έντυπο και έχει πλαίσιο για πι-
θανή εικονογράφηση], χφ. ,2 σ. [642.58] 

— «Αυτοδιοίκηση και Νεολαία», σχέδιο εισήγησης [Φθινόπωρο 1965], 
δακτ.,4 σ. [642.48] 

— «Συνέντευξη του προέδρου της ΔΝΛ Βουλευτού Μίκη Θεοδωράκη προς 
τον τύπο» [σχετικά με την ανατίναξη της λέσχης των Σερρών], Θεσσα-
λονίκη 10.12.1965,4 σ. [642.56] 

— Β' Συνδιάσκεψη ΔΝΛ Θεσσαλονίκης 18-21.6.1966: α) «Θέσεις για την 
προσυνδιασκεψική περίοδο», πολυγρ., 5 σ., β) «Βασικές θέσεις οργανω-
τικών εκτιμήσεων και προγραμματισμού», πολυγρ., 5 σ., γ) «Εισήγηση 
στη Β' Συνδιάσκεψη της ΔΝΛ Θεσσαλονίκης», δακτ., 7 σ. [642.53] 

— «ΔΝΛ Θεσσαλονίκης, Θέσεις για την πολιτική κατάσταση, Οκτώβριος 
1966», πολυγρ.,4 σ. [642.52] 

— ΔΝΛ Θεσσαλονίκης, «5η Ολομέλεια Συμβουλίου Πόλης. Περίγραμμα της 
εισήγησης»,22.1.1967, πολυγρ.,4 σ. [642.54] 

— «Ο λόγος του Μανώλη Γλέζου στη συνεστίαση της ΔΝΛ στη Θεσσαλονί-
κη», 20.2.1967, πολυγρ., 20 σ. [642.57] 

ΔΝΛ Θεσσαλονίκης, Σπουδαστικό Τμήμα 
— Α' Συνέδριο της ΔΝΛ, ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση [1965], πολυ-

γρ. ,2 σ. [642.61] 
— Σχέδιο εισήγησης σε συνεδρίαση της Σπουδάζουσας της ΔΝΛ Θεσσαλο-

νίκης [Φθινόπωρο 1965], χφ. του Χρ. Μίσσιου, 4 σ. [642.62] 
— Χφ. σημείωμα του Γ. Χριστοφιλόπουλου για την οργάνωση της Σπου-

δάζουσας [Φθινόπωρο 1966] [642.63] 
— «Θέμα Τ[άκη] Κ[ουλάνδρου]» [χφ. σημείωμα για ενδοργανωτικό ζήτη-

μα της Σπουδάζουσας, τέλη 1964-αρχές 1965], χφ . ,2 σ. [642.64] 
— «Διακήρυξη προς όλους τους αριστερούς φοιτητές» [Δήλωση αποχώρη-

σης 14 μελών και στελεχών της Σπουδάζουσας Θεσσαλονίκης. Υπογρά-
φουν οι: Γιάννα Αληχανίδου, Σπύρος Ανδριώτης, Μαρίκα Γεωργικάκη, 
Τάσος Δαρβέρης, Κώστας Ιορδανίδης, Νίκος Καλοδίκης, Τάκης Κου-
λάνδρου, Δημήτρης Κουλουρίδης, Λάκης Μακρής, Κώστας Μαλαφέκας, 
Κώστας Μπακιρτζής, Μανώλης Πιμπλής, Κώστας Ρόκκος, Άγις Τσάρας, 
3/1966], πολυγρ., 4 σ. [642.88] 

ΔΝΛ Κουφαλίων Θεσσαλονίκης 
— Φάκελος που περιέχει: α) τηλεγράφημα διαμαρτυρίας [για την απαγό-

ρευση θεατρικής παράστασης από τον ερασιτεχνικό θίασο της οργάνω-
σης], 22.9.1964 [υπογραφή Γ. Αναστασιάδης], β) σημείωμα του Θόδω-
ρου [Καζέλη] προς τον Γρηγόρη [Γιάνναρο] σχετικά με το συμβάν στην 
οργάνωση των Κουφαλίων, Θεσσαλονίκη 29.9.1964, χφ., 4 σ., γ) σημεί-



σημείωμα του Νομικού Τμήματος της ΕΔΑ σχετικά με την υπόθεση, χφ. του 
Δημ. Γαλανόπουλου [9/1964], 2 σ. [642.65] 

ΔΝΛ Καλαμαριάς 
— Ενημερωτικό σημείωμα για τη συμμετοχή της τοπικής οργάνωσης στον 

εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, χ.χ.,  χφ., 2 σ. [642.66] 

ΔΝΛ Ηλιούπολης Θεσσαλονίκης 
— Ομιλία εκπροσώπου της οργάνωσης Ηλιούπολης στην Προσυνεδριακή 

Συνδιάσκεψη της ΔΝΛ Θεσσαλονίκης, [1 ή 2/1965], χφ., 2 σ. [642.67] 

7. Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 

Γραφείο Περιοχής ΔΝΛ Ανατολικής Μ α κ ε δ ο ν ί α ς - Θ ρ ά κ η ς 1965-1966 
— Χφ. σημειώματα του Τάκη Γεωργίου για τις τοπικές οργανώσεις [1964] 

[645.4] 
— «Έκθεση δράσης των οργανώσεων της Βόρειας Ελλάδας» [απολογι-

σμός για τις δραστηριότητες κυρίως της οργάνωσης της Καβάλας μετά 
τα Ιουλιανά, 7/1965], δακτ.,2 σ. [645.1] 

— «Έκθεση για την κατάσταση της ΔΝ Λαμπράκη στην περιοχή» [στοι-
χεία για τις δραστηριότητες των οργανώσεων Καβάλας, Δράμας, Ξάν-
θης, Ροδόπης και Έβρου, υπογραφή Β. Κοϊνάκης], 10.9.1966, χφ. και 
δακτ.,4(4) σ. [645.2] 

— Ανακοίνωση [καταγγελία για τη διάρρηξη των γραφείων της ΔΝΛ Σερ-
ρών], χ.χ.,  δακτ. [645.3] 

Κ α β ά λ α 
ΔΝΛ Καβάλας 1965-1967 
— Έντυπη προκήρυξη [σχετικά με την πτώση της κυβέρνησης Νόβα, 

8/1965] [653.3] 
— Ανακοίνωση [για την πολιτική επικαιρότητα, 1965], δακτ. [653.4] 
— Σχέδιο προκήρυξης [πρόσκληση σε συγκέντρωση που οργανώνει η ΕΔΑ 

στις 8.1.[1967]], χφ. [653.5] 
— «Υπόμνημα της ΔΝΛ Καβάλας» [με θέμα την απειλή διάλυσης της ορ-

γάνωσης, 1966], δακτ. [653.6] 
— Έκκληση συμπαράστασης [κατά της απειλής διάλυσης της οργάνωσης, 

1966], πολυγρ., 3 σ. [653.7] 

Έ β ρ ο ς 
ΔΝΛ Έβρου 1965,1967 
— Σημείωμα [για περιπτώσεις μελών της οργάνωσης που συνελήφθησαν ή 

απειλούνται από την αστυνομία], 2.2.1965, χφ. [με την ένδειξη «Μου-
ρατίδης» στην αρχή του σημειώματος] [657.2] 



— «Η προσυνεδριακή κίνηση ΔΝΛ Έβρου» [ενημερωτικό σημείωμα για τη 
Νομαρχιακή Προσυνεδριακή Συνδιάσκεψη 14.2.1965], χφ . ,2 σ. [657.3] 

— Τηλεγράφημα διαμαρτυρίας προς τους πολιτικούς αρχηγούς και τον 
αθηναϊκό τύπο [σχετικά με τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη, 7/1966], χφ. 

[657.1] 
8.Κρήτη 

Γραφείο Περιοχής ΔΝΛ Κρήτης 1965 
— Σημείωμα για την οργανωτική συγκρότηση του Γραφείου [αρχές 1965], 

χφ. [658.1] 
— «Οργανωτική κατάσταση περιοχής Κρήτης μήνα Απρίλη 1965», χφ. 

[στο οπισθόφυλλο στοιχεία για τη σύνταξη έκθεσης] [658.2] 
— Σημείωμα του Οργανωτικού Γραφείου της ΔΝΛ για τις οργανώσεις 

στους νομούς Ηρακλείου και Χανίων [αρχές 1966], χφ. του Χρ. Μίσσιου 
[658.3] 

Χ α ν ι ά 
ΔΝΛ Χανίων 1966 
— Έκθεση για την εξόρμηση και την προσπάθεια δημιουργίας οργανώσε-

ων στην ύπαιθρο [Καλοκαίρι 1964], χφ.,5 σ. [659.1] 
— Άρθρο-ανταπόκριση προς την εφημ. Η  Γενιά  μας με τίτλο «Παιδική 

γιορτή της ΔΝΛ στα Χανιά» [1966], χφ. [659.2] 
— Σημείωμα για εφημερίδα «Η εκδρομή της ΔΝΛ Χανίων », χ.χ.,  χφ. [659.3] 

Ηράκλε ιο 
ΔΝΛ Ηρακλείου 1965-1967 
— ΔΝΛ, 4 μπλοκ αποδείξεων εισφορών 1965-1967 [661.1] 

9. Αιγαίο 

Λέσβος 
ΔΝΛ Λέσβου 1965-1966 
— Συνοπτική έκθεση για την οργάνωση της Λέσβου, Απρίλης 1965, δακτ. 

[665.1] 
— Ομιλία μέλους της νομαρχιακής οργάνωσης Λέσβου σε συγκέντρωση 

στο  χωριό Αγία Παρασκευή [1966], χφ., 4 σ. [665.2] 

Δ. Ελληνικές  Κοινότητες  Εξωτερικού 
1. Δυτική Ευρώπη 
Δυτική Γ ε ρ μ α ν ί α 
ΔΝΛ Δυτικής Γερμανίας 1965-1967 
— Φωτοτυπία χειρόγραφης οργανωτικής κατάστασης για τις οργανώσεις 



ΔΝΛ της Δυτικής Γερμανίας, 2.2.1965, φωτ. χφ., 2 σ. [336.2.1] 
— Δελτίο τύπου [ενημερωτικό για την επίσκεψη του Μ. Θεοδωράκη στο 

Μόναχο και στη Στουτγάρδη],21.5.1965, δακτ.,2 σ. [336.2.2] 
— Ενημερωτικό σημείωμα [έλεγχοι και συλλήψεις από τη γερμανική 

αστυνομία Ελλήνων μεταναστών, 1965], δακτ.,2 σ. [336.2.3] 
— «Ομιλία-χαιρετισμός» αντιπροσώπου της ΔΝΛ Δ. Γερμανίας στο μνη-

μόσυνο του Σ. Πέτρουλα [στην 1η σελίδα «ομιλία-χαιρετισμός που δεν 
έγινε στο μνημόσυνο του Σωτήρη Πέτρουλα», 1965], χφ. του Ν. Μπα-
νιά, 9 σ. [336.2.4] 

— Ανακοίνωση του Σπουδαστικού Τμήματος της ΔΚΝΓΛ Δυτικής Γερμα-
νίας [σχετικά με το Ζ' Συνένδριο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Φοιτητι-
κών Ενώσεων Δυτικής Γερμανίας] ,28.6.1966, δακτ. [335.91] 

— 7 εγκύκλιοι-επιστολές του Γραφείου Δ. Γερμανίας προς τις τοπικές ορ-
γανώσεις της ΔΝΛ στη Δ. Γερμανία: 8.1.1967, 9.1.1967, 22.1.1967, 
10.2.1967,20.2.1967,7.3.1967,10.4.1967. Υπογράφονται από τον Σπύ -
ρο [Δελέγκα], δακτ. [336.2.5] 

— Σημείωμα του Σπύρου [Δελέγκα] για τον Μανώλη [Αναστασιάδη] με 
θέμα την επίσκεψη του Τ. Μπενά στο Ανόβερο 11.3.1967, χφ. [335.106] 

— Α' Παγγερμανική Συνδιάσκεψη της ΔΝΛ, Ανόβερο 18-19.3.1967. Ανα-
λυτικά περιέχονται: α) συνοπτικό σημείωμα για τον προγραμματισμό 
της οργάνωσης που θα συζητηθεί στη Συνδιάσκεψη, β) «Διακήρυξη της 
1ης Σύσκεψης της ΔΝΛ Δυτ. Γερμανίας και Δυτ. Βερολίνου προς τους 
νεολαίους μετανάστες» [1967], δακτ., 3 σ., γ) έκθεση του Α. [Αλκή 
Αργυριάδη] για την Παγγερμανική Συνδιάσκεψη, την οργανωτική κα-
τάσταση και την προοπτική των οργανώσεων της ΔΝΛ Δυτικής Γερμα-
νίας, Αθήνα 2.4.1967, δακτ., 3 σ., δ) άρθρο για την εφημ. Η  Γενιά  μας: 
«Η Παγγερμανική Σύσκεψη της ΔΝΛ Δυτ. Γερμανίας και Δυτ. Βερολί-
νου», χφ. του Γ. Φραγκόπουλου, 5 σ., ε) σημειώσεις από τη συνδιάσκε-
ψη [πιθανώς του ανταποκριτή της εφημ. Η  Αυγή], χφ., 7 σ. [336.2.6] 

ΔΝΛ Δυτικού Βερολίνου 1966-1967 
— Τηλεγράφημα προς την εφημ. Η  Πατρίδα  [διαμαρτυρία για την επίθεση 

της κυβέρνησης κατά των αγροτών και για το νομοσχέδιο  για τη διάλυ-
ση της ΔΝΛ], 12.7.1966 [335.1] 

— Διαμαρτυρία της ΔΝΛ Δυτικού Βερολίνου [για τη σύλληψη των δύο μαρ-
τύρων κατηγορίας στη δίκη για τη δολοφονία του Γρ. Λαμπράκη], 
18.8.1966, χφ. [335.2] 

— Ανακοίνωση της ΔΝΛ Δυτικού Βερολίνου προς δημοσίευση στην εφημ. 
Η  Πατρίδα  [σχετικά με το νομοσχέδιο για τη διάλυση της  ΔΝΛ], 
13.12.1966, χφ. [335.3] 



— Ανοιχτή επιστολή της ΔΝΛ Δυτικού Βερολίνου [διαμαρτυρία για το νο-
μοσχέδιο διάλυσης της ΔΝΛ], 15.12.1966, δακτ. [335.4] 

— Τηλεγράφημα προς την εφημ. Η  Πατρίδα  [για τη διενέργεια των εκλο-
γών και την ανάγκη νομιμοποίησης του ΚΚΕ ,2.4.1967] [335.5] 

ΔΚΝΓΛ-ΔΝΛ Ανόβερου 1965-1967 
— Αλληλογραφία του γραμματέα της τοπικής Κίνησης, Γιάννη Γιαννακού, 

και άλλων μελών της ΔΚΝΓΛ Ανόβερου [Γιώργος Φραγκόπουλος, Νίκη 
Αγραπιδάκη] με τον Νίκο Μπανιά [οι επιστολές αφορούν τρέχοντα θέ-
ματα, αποστολή υλικού, συνδρομές στα κομματικά έντυπα, πληροφο-
ρίες για τις δραστηριότητες της οργάνωσης κ.ά., 18.6.1965-5.5.1966], 
χφ., 23 επιστολές και σημειώματα [335.6] 

— Επιστολή του Νίκου Μπανιά προς τη Νίκη Αγραπιδάκη [σχετικά με τη 
συνάντηση τους στην Αθήνα στο πλαίσιο του Ιδρυτικού Συνεδρίου της 
ΔΝΛ,2/1965], χφ. ,2 σ. [335.7] 

— Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ - Παράρτημα Ανόβερου [διαμαρτυρία για την 
ανακοίνωση του πρόξενου στο Ανόβερο, Κουρτ Μπάιντορφ, που ανα-
φέρθηκε δυσφημιστικά στην Κίνηση]. Επισυνάπτεται η σχετική ανακοί-
νωση του ελληνικού προξενείου, Ανοιξη 1965, πολυγρ. [335.17] 

— Πρόσκληση της ΔΚΝΓΛ Ανόβερου [σε γιορτή της Κίνησης για το Πάσχα, 
25.4.1965], πολυγρ. [335.21] 

— Άρθρο προς δημοσίευση «Πασχαλινός χορός της ΔΝΛ του Ανόβερου και 
διαγωνισμός εργόχειρου», 30.4.1965, χφ., 2 σ. [335.22] 

— Επιστολή του Γιώργου [Φραγκόπουλου] προς τον Νίκο Μπανιά [συν-
δρομές της εφημ. Η  Πατρίδα],  11.6.1965, χφ., 2 σ. [335.8] 

— Ανακοίνωση [πρόσκληση σε διάλεξη με θέμα «Ενάμιση χρόνος απ' τη 
νίκη της Δημοκρατίας στην Ελλάδα»], 10.7.1965, πολυγρ. [335.23] 

— Έκθεση της ΔΚΝΓΛ Ανόβερου για τη λειτουργία και την οργανωτική 
διάρθρωση της Κίνησης. Υπογράφεται από τον Γιάννη Γιαννακό, 
19.7.1965, δακτ.,2 σ. [335.9] 

— Ψήφισμα της ΔΚΝΓΛ Ανόβερου για τα Ιουλιανά. Υπογράφεται από τον 
Γιάννη Γιαννακό, 18.7.1965, δακτ. [335.12] 

— Ψήφισμα διαμαρτυρίας της ΔΚΝΓΛ Ανόβερου [σε συγκέντρωση για τη 
δολοφονία του Σ. Πέτρουλα], 25.7.1965, δακτ. [335.13] 

— Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ Ανόβερου [πρόσκληση σε εκδήλωση της Κίνη-
σης για την επέτειο της Χιροσίμα,8.8.1965], πολυγρ. [335.24] 

— Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ Ανόβερου [σχετικά με την οργάνωση διαγωνι-
σμού και έκθεσης φωτογραφίας], 22.8.1965, πολυγρ. [335.25] 

— Ψήφισμα της ΔΚΝΓΛ Ανόβερου [για την πολιτική κατάσταση στην 
Ελλάδα], δακτ., 29.8.1965 [335.14] 



— Σημείωμα της ΔΚΝΓΛ Ανόβερου, προς την εφημ. Η  Γενιά  μας [σχετικά 
με την πραγματοποίηση πολιτικού μνημόσυνου του Σ. Πέτρουλα στις 
29.8.1965], πολυγρ., 30.8.1965 [335.26] 

— Πρόσκληση [σε εκδήλωση για την Εθνική Αντίσταση], 26.9.1965, πο-
λυγρ. [335.27] 

— Επιστολή της ΔΚΝΓΛ Ανόβερου «προς τη Σχολική Επιτροπή Ανόβερου» 
[δωρεά της Κίνησης στο τοπικό ελληνικό σχολείο ενός λεωφορείου, δυ-
σανάγνωστη υπογραφή] ,1.11.1965, δακτ. [335.28] 

— Επιστολή διαμαρτυρίας της ΔΚΝΓΛ Ανόβερου προς τα διοικητικά συμ-
βούλια της Ελληνικής Κοινότητας, του Συλλόγου Σπουδαστών και της 
Ένωσης Ελλήνων Ανόβερου [απάντηση σε κοινή ανακοίνωση των προη-
γούμενων φορέων για την ομιλία μέλους της Κίνησης στην επέτειο της 
28ης Οκτωβρίου χωρίς την εξασφάλιση της απαραίτητης έγκρισης, υπο-
γραφή Γιαννακός;], 12.12.1965, δακτ. ,3 σ. [335.29] 

— «Ψήφισμα του ΔΝΛ Ανόβερου» [εγκρίθηκε από τη συγκέντρωση της ορ-
γάνωσης στο Μέγαρο Νεότητας του Δήμου Ανόβερου με θέμα τη διενέρ-
γεια ελεύθερων εκλογών στην Ελλάδα], 22.1.1967, πολυγρ., 2 σ. [335.15] 

— «Απολογισμός δραστηριότητας της ΔΝΛ Ανόβερου» [δραστηριότητες 
της οργάνωσης από 4/1965 έως 12/1966, υπογραφή Γ. Σταμπαλόγλου], 
25.2.1967, χφ., 3 σ. [335.10] 

— «Διακήρυξη της ΔΝΛ Ανόβερου, προς τον ελληνικό λαό και τις δημο-
κρατικές οργανώσεις»,6.4.1967, πολυγρ. [335.30] 

— Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ Ανόβερου [πρόσκληση των μελών της στην «τα-
κτική συνεδρίαση της» 15 Νοεμβρίου], χ.χ.,  φωτοτυπία χφ. [335.16] 

— Ενημερωτικό σημείωμα της ΔΚΝΓΛ Ανόβερου [εκδήλωση της τοπικής 
Κίνησης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, υπογραφή Γ. Γιαν-
νακός], χ.χ.,  δακτ. [335.20] 

— Ανακοίνωσις της ΔΚΝΓΛ Ανόβερου [σχετικά με επικείμενη συγκέντρωση 
της Κίνησης στις 6.12], χ.χ.,  πολυγρ. [335.18] 

— Πρόσκληση της ΔΚΝΓΛ Ανόβερου [εκδήλωση για την Πρωτοχρονιά], 
χ.χ.,  πολυγρ. [335.19] 

— «Πρόγραμμα άμεσων επιδιώξεων της Κίνησής μας» [προγραμματισμός 
της τοπικής κίνησης], χ.χ.,  δακτ. [335.11] 

ΔΚΝΓΛ-ΔΝΛ Αμβούργου 1964-1967 
— Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ-Παράρτημα Αμβούργου [πρόσκληση σε εκδή-

λωση για την επέτειο της Χιροσίμα], 2.8.1964, πολυγρ. [335.33] 
— Ψήφισμα της ΔΚΝΓΛ-Παράρτημα Αμβούργου [στη συγκέντρωση με 

αφορμή την επέτειο της Χιροσίμα για τον εκδημοκρατισμό της πολιτι-
κής ζωής, τη διάλυση των παρακρατικών οργανώσεων και την επίλυση 



του Κυπριακού. Δύο εκδοχές του ίδιου ψηφίσματος], 8.8 και 10.8.1964, 
δακτ. με χφ. διορθώσεις του Παύλου Νεφελούδη [335.34 και 35] 

— Κοινοποίηση ψηφίσματος της ΔΚΝΓΛ Αμβούργου προς τον πρόεδρο της 
κυβέρνησης, τον πρόεδρο της Βουλής και τους πολιτικούς αρχηγούς 
[για την έκρηξη στην επέτειο του Γοργοποτάμου],5.12.1964, δακτ.,2 σ. 

[335.36] 
— Αλληλογραφία του Γιώργου Δατσογιάννη και άλλων μελών της ΔΚΝΓΛ 

Αμβούργου [Πέτρου Κουναλάκη, Μανώλη Αναστασιάδη] με τον Νίκο 
Μπανιά. Αφορούν τρέχοντα ζητήματα της Κίνησης, αποστολή υλικών 
από την Ελλάδα, συνδρομές στα κομματικά έντυπα, πληροφορίες για 
τις δραστηριότητες της Κίνησης κ.ά., 17.4.1965-7.8.1966, 22 επιστολές 
και σημειώματα [335.31] 

— «ΔΚΝΓΛ Παράρτημα Αμβούργου. Απολογισμός δουλειάς για το 1965» 
[αναλυτική έκθεση με στοιχεία για τη λειτουργία και τις δραστηριότη-
τες της Κίνησης 3/1965 έως 15.1.1966], 23.1.1965, χφ. του Γ. Δατσο-
γιάννη, 5 σ. [335.32] 

— Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ Αμβούργου [πρόσκληση σε αποκριάτικο χορό], 
17.2.1965, πολυγρ. [335.37] 

— «Χαιρετισμός της ΔΝ Λαμπράκη Αμβούργου στο Α' Ιδρυτικό Συνέδριο 
της ΔΝΛ», 20 Μάρτη 1965, χφ. [335.38] 

— Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ Αμβούργου [σχετικά με εκδήλωση της Κίνησης 
προς τιμήν του προέδρου της ΔΝΛ, Μίκη Θεοδωράκη], 10.5.1965, πολυ-
γρ. [335.39] 

— Σχέδιο ψηφίσματος σε συγκέντρωση της Κίνησης προς τιμήν του προέ-
δρου της ΔΝΛ, Μίκη Θεοδωράκη [διαμαρτυρία για τις δυσφημιστικές 
ανακοινώσεις των ελληνικών προξενείων στη Γερμανία για τη ΔΝΛ, τη 
σύλληψη του στρατηγού Αυγερόπουλου, την Εγκύκλιο 1010, το Κυ-
πριακό και το αίτημα για ελληνικά σχολεία στη Γερμανία], 18.5.1965, 
χφ., 3 σ. [335.40] 

— Σχέδιο χαιρετισμού της ΔΝΛ Αμβούργου για την Γ' Μαραθώνια Πορεία 
[1965], χφ. [335.46] 

— Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ Αμβούργου [για τα Ιουλιανά], 17.7.1965, πο-
λυγρ. [335.41] 

— Σχέδιο διαμαρτυρίας της ΔΚΝΓΛ για τη συμπεριφορά του προξένου του 
Ανόβερου προς τον πρόεδρο της ΔΝΛ, Μίκη Θεοδωράκη [1965] , χφ., 2 σ. 

[335.42] 
— Φάκελος με στοιχεία για την υπόθεση της ανανέωσης διαβατηρίου του 

Πέτρου Κουναλάκη, 1965-1966 [διαμαρτυρία της ΔΚΝΓΛ Αμβούργου 
για τον κίνδυνο απέλασης του Π. Κουναλάκη κ.ά.] [335.49] 

— Τηλεγράφημα διαμαρτυρίας της Γερμανικής Σοσιαλιστικής Ένωσης 



Φοιτητών [σχετικά με το νομοσχέδιο για τη διάλυση της ΔΝΛ], 
21.7.1966 [γερμανικά και χφ. ελληνική μετάφραση] [335.45] 

— Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ Αμβούργου [πρόσκληση σε πολιτικό μνημόσυνο 
του Σ. Πέτρουλα],30.7.1966, πολυγρ. [335.43] 

— Ψήφισμα της ΔΝΛ Αμβούργου στο πολιτικό μνημόσυνο του Σ. Πέτρου-
λα [διαμαρτυρία σχετικά με το νομοσχέδιο για τη διάλυση της ΔΝΛ, 
υπογραφή I. Παπαδόπουλος],6.8.1966, δακτ. [335.44] 

— Πρόσκληση σε εκδήλωση [αφιερωμένη στη λαϊκή μουσική], [12/1966], 
πολυγρ. [335.47] 

— Χαιρετιστήριο τηλεγράφημα προς την Επιτροπή Ειρήνης [για την προε-
τοιμασία της Ε' Μαραθώνιας Πορείας], 13.4.1967, δακτ. [335.105] 

— Επιστολή με θέμα τη διακίνηση της Γενιάς  μας και τις δραστηριότητες 
της τοπικής οργάνωσης Αμβούργου. Αποστολέας Ιάκωβος Π.[ ;], παρα-
λήπτης Μανώλης [Αναστασιάδης],22.7.1967, χφ. ,2 σ. [335.48] 

ΔΚΝΓΛ-ΔΝΛ Μονάχου 1965-1967 
— Πρόσκληση της ΔΚΝΓΛ Μονάχου [εκδήλωση προς τιμήν του προέδρου 

της ΔΝΛ, Μίκη Θεοδωράκη], 12.5.1965, πολυγρ. [335.50] 
— Δελτίο τύπου [ενημερωτικό σημείωμα] για την επίσκεψη του Μίκη Θεο-

δωράκη στους Λαμπράκηδες του Μονάχου και της Στουτγάρδης, 
21.5.1965, δακτ.,2 σ. [335.58] 

— Ψήφισμα της ΔΚΝΓΛ Μονάχου [σε συγκέντρωση για το Κυπριακό και 
τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Δύο χφ. σχέδια του ίδιου κειμένου] ,30.5.1965, 
χφ.,2 σ. [335.55] 

— Επιστολή του Σωκράτη [Παπαδόπουλου ;] προς τον Νικηφόρο [Αντω-
νόπουλο], σχετικά με το πολιτικό μνημόσυνο του Γρ. Λαμπράκη που 
πραγματοποίησε η ΔΚΝΓΛ Μονάχου], 3.6.1965, χφ. [335.59] 

— Επιστολή του Αγγέλου [;] προς τον Νίκο [Μπανιά] για τρέχοντα ζητή-
ματα της οργάνωσης, 21.6.1965, χφ. ,4 σ. [335.61] 

— Πρόσκληση της ΔΚΝΓΛ Μονάχου [σε συζήτηση με θέματα την Εγκύκλιο 
1010, τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, «τη Χούντα στην 
Ελλάδα»], 17.7.1965, πολυγρ. [335.51] 

— Επιστολή του Γιώργου [Παπαδόπουλου ;] προς τον Νίκο [Μπανιά] σχε-
τικά με εκδήλωση της ΔΚΝΓΛ. για την επέτειο της Χιροσίμα και το πο-
λιτικό μνημόσυνο του Γρ. Λαμπράκη, 10.8.1965, χφ., 3 σ. [335.62] 

— Επιστολή του Νίκου [Μπανιά] προς τον Γιώργο [Παπαδόπουλο ;] σχετι-
κά με την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και την αποστολή υλικού 
στην Κίνηση, 20.8.1965, κολοβό [335.63] 

— «Χαιρετισμός των Λαμπράκηδων του Μονάχου» για την έκδοση της 
εφημ. Η  Γενιά  μας, 28.8.1965, χφ [335.57] 



— Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ Μονάχου [για την καθιερωμένη συνάντηση των 
μελών της, 1965], πολυγρ. [335.52] 

— Ψήφισμα της ΔΚΝΓΛ Μονάχου [σε συγκέντρωση της Κίνησης για την 
Πρωτομαγιά], 1.5.1966, χφ., 2 σ. [335.56] 

— Πρόσκληση της ΔΚΝΓΛ Μονάχου [σε συγκέντρωση επ' ευκαιρία της επί-
σκεψης κλιμακίου των βουλευτών της ΕΔΑ Βαγγέλη Σακελλάρη και Θε-
όφραστου Παππά], 9.8.1966, πολυγρ. [335.53] 

— «ΔΝΛ Μονάχου, Απόφαση διαμαρτυρίας» της έκτακτης συνεδρίασης 
του ΔΣ [σχετικά με τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης και την επίθεση της 
αστυνομίας στους αγρότες διαδηλωτές, 1966], χφ. [335.54] 

— Επιστολή του Γιώργου Ματζουράνη προς την εφημ. Η  Γενιά  μας [σχε-
τικά με αποστολή υλικού για τις δραστηριότητες της οργάνωσης], χ.χ., 
χφ. [335.60] 

ΔΝΛ Στουτγάρδης 1965 
— Χαιρετιστήριο τηλεγράφημα της ΔΝΛ Στουτγάρδης προς το Α' Συνέδριο 

της ΔΝΛ,27.3.1965 [335.64] 
— Χαιρετισμός της ΔΚΝΓΛ Στουτγάρδης σε συγκέντρωση προς τιμήν του 

προέδρου της ΔΝΛ, Μίκη Θεοδωράκη [5/1965], χφ. ,2 σ. [335.65] 

Ανατολ ική Γ ε ρ μ α ν ί α 
Έλληνες φοιτητές Ανατολικής Γερμανίας 
— Χαιρετιστήριο τηλεγράφημα Ελλήνων φοιτητών Δρέσδης προς το Κεντρι-

κό Συμβούλιο της ΔΝΛ για το Α' Ιδρυτικό Συνέδριο, Δρέσδη 24.3.1965 
[335.92] 

— Τηλεγράφημα διαμαρτυρίας για την κυβερνητική πολιτική και την 
απειλή διάλυσης της ΔΝΛ των «Ελλήνων Φοιτητών στη Γερμανική Λαο-
κρατική Δημοκρατία» [υπογράφουν οι Δ. Δαδαλιάρης και Τ. Σκαλ-
τσάς], Λιψία 6.8.1966 [284.28] 

Αυστρ ία 
ΔΝΛ Βιέννης 1965 
— Χαιρετιστήριο τηλεγράφημα των «Λαμπράκηδων Βιέννης» προς το Α', 

Ιδρυτικό, Συνέδριο της ΔΝΛ, 26.3.1965 [334.1.1] 

Έλληνες μετανάστες στο Γκρατς 
— Τηλεγράφημα Ελλήνων εξωτερικού του Γκρατς προς την ΔΝΛ [συμπα-

ράσταση για τα «Ιουλιανά»], 27.7.1965 [334.1.8] 
— Τηλεγράφημα δημοκρατικών φοιτητών του Γκρατς προς την ΔΝΛ [κα-

ταγγελία για το νομοσχέδιο διάλυσης της ΔΝΛ], 3.8.1966 [334.1.10] 



Γαλλία 
Έλληνες μετανάστες στο Παρίσι 
— Χαιρετιστήριο τηλεγράφημα του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών Παρισι-

ού και του Συλλόγου Ελλήνων Εργατών στη Γαλλία για το Ιδρυτικό 
Συνέδριο της ΔΝΛ, 31.3.1965 [334.1.24] 

Σ ο υ η δ ί α 
— Σχέδιο χαιρετισμού της ελληνικής κοινότητας Sverige προς το Α' Συνέ-

δριο της ΔΝΛ [1965], χφ. [336.2.7] 

2. Αυστραλία 

«Ελληνική Δημοκρατική Νεολαία Αυστραλίας Λαμπράκης» - «Greek 
Democratic Youth of  Australia G. Lamprakis» 1964-1966 

— Τηλεγράφημα προς τη ΔΚΝΓΛ [σχετικά με την αναγγελία για την ίδρυση 
«Κίνησης Λαμπράκη Σύδνεϊ»], 21.8.1964 [334.2.1] 

— Χαιρετιστήριο τηλεγράφημα προς την «Ελληνική Επιτροπή διά την διε-
θνή Ύφεσιν και την Ειρήνη» [χαιρετισμός για την Γ' Μαραθώνια Πο-
ρεία],5/1965, δακτ.,2 σ. [334.2.22] 

— Επιστολή του ΚΣ της ΔΝΛ προς την ΕΔΝΑΛ, [χαιρετιστήρια ενημερωτι-
κή]. Υπογράφεται από τους  Μ. Θεοδωράκη και Τ. Μπενά, 29.9.1965, 
δακτ., 3 σ. [334.2.2] 

— Επιστολή της Συντακτικής Επιτροπής της εφημ. Η  Γενιάς  μας προς την 
ΕΔΝΑΛ [σχετικά με την αποστολή της εφημερίδας], 1.10.1965, δακτ., 2 
σ. [334.2.3] 

— Επιστολή του ΚΣ της ΔΝΛ [συνοδευτική σε αποστολή δέματος που πε-
ριέχει έντυπα], 5.10.1965, δακτ. [334.2.4] 

— Τηλεγράφημα διαμαρτυρίας προς τη ΔΝΛ [σχετικά με τα Ιουλιανά], 
22.7.[1965] [334.2.5] 

— Επιστολή του Ζήσιμου Τσάση προς την εφημ. Η  Γενιά  μας [σχετικά με 
δημοσιεύματα στον τύπο της ομογένειας για την ΕΔΝΑΛ και για οικο-
νομικά ζητήματα, 1965], χφ. [334.2.6] 

— Άρθρο «Γιατί έγινα Λαμπράκης» [απόσπασμα από περιοδική έκδοση 
των Ελλήνων της Αυστραλίας προς αναδημοσίευση στην εφημ. Η  Γενιά 
μας], [12/1965 ή 1/1966] δακτ. με χφ. σημειώσεις και διαγραμμίσεις, σ. 
17-21 [334.2.7] 

— «Χαιρετισμός του προέδρου του ΚΣ της ΔΝΛ προς τους Λαμπράκηδες 
της Αυστραλίας», 1.2.1966, δακτ.,2 σ. [334.2.8] 

— «Οι Λαμπράκηδες της Αυστραλίας και το 1ο Ιδρυτικό μας Συνέδριο», 
χφ. ενημερωτικό σημείωμα, [1966], χφ. ,2 σ. [334.2.9] 

— Δύο προσκλήσεις για το 1ο Συνέδριο της ΕΔΝΑΛ σε αγγλική γλώσσα 



[υπογραφή P. Vouros, Secretary Sydney Branch], 14.3.1966 και 
21.3.1966, δακτ [334.2.10] 

— Επιστολή του ΚΣ της ΔΝΛ προς τους Λαμπράκηδες της Αυστραλίας 
[σχετικά με το 1ο Συνέδριο της ΕΔΝΑΛ], 29.3.1966, δακτ. [334.2.11] 

— Σχέδιο Καταστατικού της «Ελληνικής Δημοκρατικής Νεολαίας Αυ-
στραλίας Λαμπράκης» [1966], δακτ., 10 σ. [334.2.12] 

— ΕΔΝΑΛ, Πρόσκληση στο «Παναυστραλέζικο Ιδρυτικό Συνέδριο» [8-
10.4.1966], δακτ. [334.2.13] 

— «Ψήφισμα διαμαρτυρίας» [σχετικά με την καταδίκη του στρατηγού 
Γερ. Αυγερόπουλου, 1966], χφ. [334.2.14] 

— «Εμείς και εσείς» [χαιρετισμός στους Λαμπράκηδες «του ηρωικού Μυ-
λοχωρίου, των Σερρών, του Κερατσινίου», 1966], χφ . ,2 σ. [334.2.15] 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΩΝ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» 

Α. Διακηρύξεις  -ανακοινώσεις  — εγκύκλιοι - αποφάσεις  1963-1964 
— Ιδρυτική διακήρυξη της ΔΚΝΓΛ. Υπογράφουν οι Μ. Θεοδωράκης, Α. 

Ποντικάκης, Μ. Αργυράκης, Ασπασία Παπαθανασίου, Ν. Γεωργόπου-
λος, Ο. Τσουκόπουλος, Φ. Μπαρλάς, Αλ. Αλεξανδράκης, Μ. Μποστα-
ντζόγλου, Μιχ. Περιστεράκης, Δάφνη Σκούρα, Θ. Πάγκαλος, Δ. Δρού-
ζας, Ν. Κούνδουρος, Ν. Τσεκούρας, Γ. Μανιάτης, Βάσω Κατράκη, Ν. 
Περγιάλης, Γ. Θάνος, Ίων Μπούζεμπεργκ, Μ. Λυγίζος, Μ. Μυλωνάκης, 
Γρ. Γιάνναρος, Αλ. Κουνάδης, Ανδρ. Λεντάκης, Θ. Τσουκνίδας, Β. Ρο-
δόπουλος, Δ. Καραχάλιος,  Γ. Κατηφόρης, Γ. Χαραλαμπίδης, 8.6.1963, 
πολυγρ.,2 σ. [288.1] 

— Ανακοίνωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΚΝΓΛ [με θέμα τη συνε-
δρίαση της Ιδρυτικής Επιτροπής της Κίνησης στις 18 Ιουνίου]. Υπογρά-
φεται από τον Μίκη Θεοδωράκη [6/1963], δακτ. 288.2] 

— Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ [με θέμα την αναβολή της εκδήλωσης στο Αιγά-
λεω λόγω απαγόρευσης της από την αστυνομία]. Υπογράφεται από τον 
Θ. Πάγκαλο, 20.6.1963, δακτ. [288.3] 

— Πρόσκληση-τρικ της ΔΚΝΓΛ προς τους νέους [«για να μπούν στις γραμ-
μές της» και να επισκεφτούν  τα γραφεία  της,  6/1963], έντυπο  [288.73] 

— Επιστολή της ΔΚΝΓΛ [πρόσκληση για τη συγκρότηση της δανειστικής βι-
βλιοθήκης της]. Υπογράφεται από τον Θ. Πάγκαλο [6/1963], πολυγρ. Στην 
πίσω σελίδα χφ. σημείωμα του Δ. Καραχάλιου προς τον Θόδωρο [Πάγκα-
λο] για οργανωτικά ζητήματα της Κίνησης, 24.10.1963, χφ. [288.74] 

— Ανακοίνωση της Καλλιτεχνικής  Επιτροπής της ΔΚΝΓΛ [σχετικά με τις εκ-
δηλώσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του καλο-
καιριού] . Υπογράφεται από τη Τζωτζώ Ζάρπα [7/1963], χφ. [288.4] 

— Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ [έναρξη λειτουργίας της δανειστικής βιβλιοθή-
κης της Κίνησης]. Υπογράφεται από τον Γρ. Γιάνναρο, 23.8.1963, δακτ., 

[288.5] 
— Δελτίο τύπου  της  Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΚΝΓΛ [με θέματα : α) τη 

σύλληψη τριών Λαμπράκηδων που διένεμαν προκηρύξεις για τον εορ-
τασμό της επετείου της 3ης Σεπτεμβρίου, β) την προετοιμασία για τη 
συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος και τον εορτασμό της επετεί-
ου της 3ης Σεπτέμβρίου, γ) τη δίκη μαθητών στη Χαλκίδα [έχει κοπεί το 
συγκεκριμένο κομμάτι του εγγράφου], δ) τα εγκαίνια έκθεσης με θέμα 
«Το 1-1-4» στις 30.8.1964]. Υπογράφεται από τον Γρ. Γιάνναρο, 



29.8.1963, δακτ. [288.6] 
— Κοινοποίηση απόφασης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών προς τον 

Μ. Θεοδωράκη [απαγόρευση πραγματοποίησης συγκέντρωσης στην 
πλατεία Συντάγματος στις 3 Σεπτεμβρίου «διά λόγους δημοσίας τάξε-
ως και ασφαλείας»],30.8.1963, δακτ. [288.7] 

— «Εκδήλωση για τις Νέες Κοπέλες» [ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ για την πραγ-
ματοποίηση εκδήλωσης στο θέατρο «Πορεία»], [9/1963], χφ. [288.8] 

— «Έκτακτη ανακοίνωσις» της ΔΚΝΓΛ [διαμαρτυρία για το βασανισμό 
και την απόπειρα δολοφονίας του στρατιώτη Ε. Παλάσκα, 9/1963], 
δακτ. [288.9] 

— Πρόσκληση της ΔΚΝΓΛ [σε εκδήλωση με ομιλητή τον Μήτσο Δημητρίου-
Νικηφόρο], 10.10.1963, δακτ. [288.10] 

— Ανακοίνωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΚΝΓΛ [με θέματα τη συ-
νεστίαση της τοπικής Κίνησης Πετραλώνων και την εκδήλωση στην κε-
ντρική λέσχη στην οποία θα συμμετάσχει η χορωδία της Κίνησης, 
20.10.1963], δακτ. [288.11] 

— «Για τα Τετράδια της Δημοκρατίας», κείμενο για τη δημιουργία των 
Λαμπράκηδων, 12.11.1963, δακτ. [ταυτίστηκε με τη δήλωση του Μ. 
Γλέζου που δημοσιεύθηκε στα Τετράδια  της  Δημοκρατίας,  τχ. 2 
(12/1963), σ. 149] [288.12] 

— Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ [πρόσκληση στον εορτασμό της επετείου του 
Γοργοπόταμου], 19.11.1963, δακτ. [288.13] 

— Κοινοποίηση τηλεγραφήματος διαμαρτυρίας της ΔΚΝΓΛ στην ιρακινή 
κυβέρνηση [για τη δολοφονία ηγετικού στελέχους της ιρακινής νεολαί-
ας , 11/1963], δακτ. [288.14] 

— Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ [συμμετοχή της Κίνησης στον εορτασμό της 
επετείου του Γοργοπόταμου],25.11.1963, δακτ.,2 σ. 288.15] 

— Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ [πρόσκληση στο εξάμηνο μνημόσυνο του Γρ. 
Λαμπράκη στη Μητρόπολη] ,20.11.1963, δακτ. [288.16] 

— «Πανηγυρικός εορτασμός της Νίκης της Δημοκρατίας. Πρόγραμμα επι-
μελημένο από την Εκπολιτιστική Επιτροπή της ΔΚΝΓΛ υπό την προε-
δρία των κ.κ. Μήτσου Λυγίζου και Νότη Περγιάλη» [πρόγραμμα για 
την εκδήλωση που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει η Κίνηση στις 
8.12.1963 στο Παναθηναϊκό Στάδιο], 23.11.1963, δακτ. [2 εκδοχές του 
ίδιου εγγράφου, με χφ. και με δακτ. πρωτοσέλιδο],3 σ. [288.17] 

— Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ [πραγματοποίηση του εξάμηνου μνημόσυνου 
του Γρ. Λαμπράκη στη Μητρόπολη],24.11.1963, δακτ., 2 σ. [288.18] 

— Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ [επίσκεψη αντιπροσωπείας του Εκτελεστικού 
Συμβουλίου της Κίνησης στην αμερικανική πρεσβεία με αφορμή τη δο-
λοφονία του προέδρου Κέννεντυ],25.11.1963, δακτ. [288.19] 



Σχέδιο απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΚΝΓΛ [με θέμα την 
πολιτική κατάσταση]. Υπογράφεται από τον Θ. Πάγκαλο [ 11/1963], χφ. 
[288.20] 
Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ [με θέμα την επίσκεψη αντιπροσωπείας και την 
κατάθεση υπομνήματος της Ιδρυτικής Επιτροπής της Κίνησης στον 
πρόεδρο της κυβερνήσεως Γ. Παπανδρέου, 11/1963]. Επισυνάπτεται το 
υπόμνημα προς τον Γ. Παπανδρέου που υπογράφεται από τον Μ. Θεο-
δωράκη , δακτ. 8 σ. [288.21] 
«Προσφορά» του καταστήματος «Φωτειναί Επιγραφαί Νέον, Βλ. Γε-
ωργίου» προς τον Στ. Τσάκωνα [για την κατασκευή και τοποθέτηση 
της επιγραφής της ΔΚΝΓΛ], 9.12.1963, δακτ. [288.22] 
Ανακοίνωση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΔΚΝΓΛ [πρόσκληση σε 
συγκέντρωση που οργανώνεται από την Κίνηση με θέμα «την ελευθερία 
της σκέψεως και του φρονήματος» με αφορμή την κλήτευση του Μ. Θε-
οδωράκη στο αστυνομικό τμήμα], 12.12.1963, δακτ. [288.23] 
Πρόσκληση της ΔΚΝΓΛ [προς τα μέλη της Κίνησης για την παράσταση 
«Θάψτε τους νεκρούς» στο θέατρο «Πορεία»], 18.12.1963, δακτ. [288.24] 
«Είκοσι χρόνια από τον θάνατο του Δημήτρη Γληνού» [ανακοίνωση της 
ΔΚΝΓΛ, με αφορμή το αφιέρωμα για τον Δ. Γληνό στα Τετράδια  της  Δη-
μοκρατίας]  , 19.12.1963, δακτ. [288.25] 
Καταγγελία του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΔΚΝΓΛ [σχετικά με την 
επίθεση εναντίον του γραμματέα της τοπικής Κίνησης Πετραλώνων, 
Ανδρ. Κοκκινόπουλου], 19.12.1963, χφ. ,2 σ. [288.26] 
Ανακοίνωση [με θέμα τις επιθέσεις εναντίον μελών της Κίνησης και την 
ανάγκη διάλυσης των παρακρατικών οργανώσεων], 20.12.1963, δακτ. 

[288.27] 
Ανακοίνωση της Καλλιτεχνικής  Επιτροπής της ΔΚΝΓΛ [πρόσκληση στην 
εορταστική παράσταση του θεάτρου «Άλφα»], 20.12.1963, χφ. [288.28] 
Ανακοίνωση του Γραφείου Μορφωτικών Εκδηλώσεων της ΔΚΝΓΛ [με 
θέμα την οργάνωση έκθεσης βιβλίου στην κεντρική λέσχη], 23.12.1963, 
δακτ. [288.29] 
Ανακοίνωση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΔΚΝΓΛ [σχετικά με τις 
εξελίξεις στο Κυπριακό], 27.12.1963, δακτ. [288.30] 
Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ [διαμαρτυρία για τον τραυματισμό του προέ-
δρου της ΟΝΕΚ, Απ. Κακλαμάνη, 1963], πολυγρ. [288.31] 
Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ [εγκαίνια της έκθεσης βιβλίου της Κίνησης στις 
3.1.1964], 1.1.1964, δακτ. [288.32] 
Πρόσκληση της ΔΚΝΓΛ [Press Conference του γενικού γραμματέα, Μ. 
Θεοδωράκη], 2.1.1964, πολυγρ. [288.33] 
Ανακοίνωση του Γραφείου Μορφωτικών Εκδηλώσεων της ΔΚΝΓΛ [για 



την πραγματοποίηση εκδήλωσης στο πλαίσιο της έκθεσης βιβλίου με 
ομιλητή τον Κ. Κοτζιά],8.1.1964, χφ. του Α. Λεντάκη [288.34] 

— Διακήρυξη του Εκτελεστικού Συμβουλίου [με θέμα το Κυπριακό και 
την ανάγκη προσφυγής στον OHE για την επίλυση του] ,8.1.1964, δακτ. 

[288.35] 
— Ανακοίνωση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΔΚΝΓΛ [σχετικά με την 

απόφαση συμμετοχής στο Παγκόσμιο Συνέδριο Νεολαίας και Σπουδα-
στών στη Φλωρεντία], 8.1.1964, δακτ. [288.36] 

— Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου [χαιρετισμός σε φοιτητική συ-
γκέντρωση, με αφορμή την επίθεση της ΕΚΟΦ, «κατά του φοιτητικού 
συνδικαλισμού»]. Υπογράφεται από τον Γρ. Γιάνναρο, 9.1.1964, δακτ. 

[288.37] 
— Ανακοίνωση της τοπικής Κίνησης της Αθήνας [οργάνωση ερασιτεχνικού 

θιάσου], 10.1.1964, δακτ. [288.38] 
— Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ [πραγματοποίηση εκδήλωσης με ομιλητή τον Κ. 

Κοτζιά] ,10.1.1964, δακτ. [288.39] 
— Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ [για την οργάνωση εκδήλωσης με ομιλητή τον 

ποιητή Θ. Γκόρπα], 24.1.1964, δακτ. [288.40] 
— Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ [με θέματα: α) την πενταμερή διάσκεψη στο 

Λονδίνο για το Κυπριακό, β) τη συγκέντρωση στην κεντρική λέσχη της 
Κίνησης και την πραγματοποίηση ομιλίας με θέμα το Κυπριακό, γ) την 
αναβολή προγραμματισμένης ομιλίας της Ρ. Μπούμη-Παππά, 1/1964], 
δακτ. [288.41] 

— Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΔΚΝΓΛ [αποστολή τηλεγραφήμα-
τος διαμαρτυρίας στο δικτάτορα Σαλαζάρ για την κατάργηση των βα-
σανιστηρίων και την αμνηστία των πολιτικών κρατουμένων στην Πορ-
τογαλία, 1/1964], δακτ. [288.42] 

— Ανακοίνωση-καταγγελία της ΔΚΝΓΛ [με θέμα τις επιθέσεις που υφίστα-
νται τα μέλη και οι τοπικές λέσχες της Κίνησης, 1/1964], δακτ., 2 σ. 

[288.43] 
— Ανακοίνωση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΔΚΝΓΛ [σύσκεψη στελε-

χών της στις 31.1 στην κεντρική λέσχη με θέμα «Κίνηση Λαμπράκη και 
εκλογές» και εισηγητή τον Γρ. Γιάνναρο,30.1.1964], δακτ. [288.44] 

— Διακήρυξη του Εκτελεστικού Συμβουλίου [με θέματα: α) διαμαρτυρία 
για τα γεγονότα σε συγκέντρωση νέων στη Θεσσαλονίκη, β) πρόσκληση 
σε συγκέντρωση της ΕΦΕΕ και της ΕΦΕΚ για το Κυπριακό, 1/1964], 
δακτ. [288.45] 

— Διαμαρτυρία του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΔΚΝΓΛ προς την πρε-
σβεία των ΗΠΑ, τον επιτετραμένο του Παναμά και τον ημερήσιο τύπο 
[παραβίαση της «εθνικής κυριαρχίας» του Παναμά από τους Αμερικανούς 



νους, 1/1964], δακτ. [288.46] 
Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ [αναγγελία οργάνωσης μουσικής βραδιάς με 
τραγούδια του Μ. Θεοδωράκη],26.2.1964, δακτ. [288.47] 
Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου [συμμετοχή του γενικού 
γραμματέα της Κίνησης, Μ. Θεοδωράκη, στο «Διεθνές Συνέδριο Νεο-
λαίας για την Ειρήνη και την Εθνική Ανεξαρτησία» στη Φλωρεντία και 
παρουσίαση της προς ψήφιση πρότασης για το Κυπριακό], 2/1964, δακτ., 
2 σ. [288.48] 
Διακήρυξη της ΔΚΝΓΛ [για το Κυπριακό και την επίσκεψη του Μ. Θεο-
δωράκη στην Κύπρο, 2/1964], δακτ. [288.49] 
Πρόσκληση της ΔΚΝΓΛ [προς τα μέλη του καλλιτεχνικού  τμήματος για 
την έναρξη των δοκιμών του θεατρικού έργου του Ν. Κατηφόρη Ο Φω-
τεινός],  2.3.1964, δακτ. [288.50] 
Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΚΝΓΛ [οργάνωση υπο-
δοχής στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, 3/1964], δακτ. [288.51] 
Επιστολή της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΚΝΓΛ προς άγνωστο  παρα-
λήπτη [αιτήματα για την υλική ενίσχυση της Κίνησης με πούλμαν, γρα-
φομηχανές, μαγνητόφωνα κ.ά.]. Υπογράφεται από τον Μ. Θεοδωράκη, 
18.3.1964, αγγλικά, δακτ., 2 σ. [288.52] 
Διακήρυξη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΚΝΓΛ [για την επέτειο της 
«Εθνικής Ανεξαρτησίας», 3/1964], δακτ. [288.53] 
«Εγκύκλιος I 1964, Για όλους τους Λαμπράκηδες των επαρχιών». Υπο-
γράφεται εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής από τον Μ. Θεοδωρά-
κη, 2.4.1964, πολυγρ. [288.54] 
Ανακοίνωση του Εκτελεστικού Συμβουλίου [αθωωτική απόφαση του 
Εφετείου Θεσσαλονίκης σε δίκη για τον νομικό χαρακτήρα της Κίνησης, 
4/1964], χφ. του Θ. Πάγκαλου [288.55] 
«Η Χωροφυλακή τρομοκρατεί στην Ηλιούπολη», ανακοίνωση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της ΔΚΝΓΛ [για τον εκφοβισμό μελών της Κίνησης 
Ηλιούπολης από όργανα του τοπικού αστυνομικού τμήματος, 3-
4/1964], δακτ. [288.56] 
Επιστολή της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΚΝΓΛ [απόφαση συμμετο-
χής στην προετοιμασία του Παγκόσμιου Φόρουμ Νεολαίας]. Υπογρά-
φεται από τον Μ. Θεοδωράκη, 15.5.1964,αγγλικά, δακτ. [288.57] 
Επιστολή της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΚΝΓΛ προς άγνωστο παρα-
λήπτη [αίτημα για δωρεά οχήματος προκειμένου να διευκολυνθεί η εκ-
στρατεία για τον αναλφαβητισμό]. Υπογραφή Μ. Θεοδωράκης, 
28.5.1964, αγγλικά, δακτ. [288.58] 
Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ [εκδήλωση για την 21η επέτειο του θανάτου της 
Παναγιώτας Σταθοπούλου, 7/1964], δακτ. [288.59] 



— ΔΚΝΓΛ, Πρωτόκολλο παραλαβής, από τα Γραφεία της ΕΔΑ, τεκμηρίων 
σχετικών με τους βομβαρδισμούς των Τούρκων στην Κύπρο, 18.8.1964, 
χφ. [288.60] 

— Δελτίο τύπου της ΔΚΝΓΛ [με θέμα την πραγματοποίηση εκδήλωσης για 
την επέτειο της Χιροσίμα από την τοπική Κίνηση Αμβούργου], 
20.8.1964, δακτ.,2 σ. [288.61] 

— Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ [σχετικά με την ανάγκη άμεσης διάλυσης των 
παρακρατικών οργανώσεων, 1964], δακτ., σπάραγμα [288.62] 

— Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΚΝΓΛ [για τις εξελίξεις 
στο Κυπριακό, 1964], δακτ., 2 σ. [288.63] 

— Σχέδιο ανακοίνωσης της τοπικής Κίνησης της Αθήνας [σχετικά με τις 
διώξεις των μαθητών, 1964], χφ. ,2 σ. [288.64] 

— Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΚΝΓΛ [σχετικά με την 
ανακοίνωση του γυμνασιάρχη του 2ου Γυμνασίου Αρρένων, σύμφωνα 
με την οποία απαγορεύονται οι πολιτικές συζητήσεις μεταξύ μαθητών 
ύστερα από σχετική απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας, Λουκή 
Ακρίτα, 1964], δακτ. [288.65] 

— Έντυπο τρικ της ΔΚΝΓΛ [για το Κυπριακό, 1964] [288.71] 
— Σημείωμα μέλους της οργάνωσης [1964], χφ. [288.72] 

Β. Ομιλίες,  συνεντεύξεις  τύπου 1963-1964 
— Ομιλία στην «εκδήλωση για τις νέες κοπέλες» που πραγματοποίησε η 

ΔΚΝΓΛ στο θέατρο «Πορεία » [9/1963], δακτ., 6 σ. [288.66] 
— «Ομιλία του κ. Μίκη Θεοδωράκη, Γεν. Γραμματέως της ΔΚΝ "Γρηγόρης 

Λαμπράκης", κατά την Press Conference της 6ης Ιανουαρίου 1964, εις το 
Θέατρον "Χατζηχρήστου"», πολυγρ. με χφ. σημειώσεις, 9 σ. [288.67] 

— Ομιλία στο ετήσιο πολιτικό μνημόσυνο του Γρηγόρη Λαμπράκη που 
πραγματοποιήθηκε στον τόπο καταγωγής του, στην Κερασίτσα Αρκα-
δίας [24.5.1964], χφ., 15 σ. [288.68] 

— Ομιλία στο ετήσιο πολιτικό μνημόσυνο του Γρηγόρη Λαμπράκη που 
πραγματοποιήθηκε στον τόπο καταγωγής του, στην Κερασίτσα Αρκα-
δίας [24.5.1964], δακτ. με χφ. σημειώσεις, 7 σ. [288.69] 

— «Ο Λαμπράκης Αθλητής. Πρωταθλητής στο αγώνισμα του ανθρωπι-
σμού» [ελλιπές κείμενο σχετικό με την αθλητική σταδιοδρομία του Γρ. 
Λαμπράκη], χ.χ.,  δακτ., κολοβό,2 σ. [288.70] 

Γ.  Τοπικές  κινήσεις  Αθήνας 
ΔΚΝΓΛ Τομέας Άνω Πετραλώνων  [1963] 
— Ανακοίνωση [για τα εγκαίνια της τοπικής λέσχης, 1963], δακτ. [564.1] 



ΔΚΝΓΛ Ν.  Ιωνίας 
— Ανακοίνωση προς την εφημ. Η  Αυγή [σχετικά με εκδρομή που πραγμα-

τοποίησε η τοπική Κίνηση]. Υπογράφεται από τον Γρ. Γιάνναρο, χ.χ., 
δακτ. [565.1] 

ΔΚΝΓΛ Πετρουπόλεως  1963 
— «Ανακοίνωσις» [μετονομασία τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας σε 

«Ομάδα Λαμπράκη» και διοργάνωση συνεστίασης], 15.11.1963, δακτ. 
[566.1] 

— «Ανακοίνωσις» [συνεστίαση της Κίνησης], 18.11.1963, δακτ. [566.2] 
— «Διακήρυξη της ΔΚΝΓΛ Πετρουπόλεως» [έντυπη με τα ονόματα των με-

λών της Ιδρυτικής Επιτροπής], χ.χ.,  και δακτ. συνοδευτικό σημείωμα 
για δημοσίευση στην εφημ. Η  Αυγή [566.3] 

ΔΚΝΓΛ Περιστερίου  [1964] 
— Ανακοίνωση [εγκαίνια του γραφείου της Κίνησης,3/1964], χφ. [567.1] 
— Κοινή ανακοίνωση ΔΚΝΓΛ και Ν.ΕΔΑ Περιστερίου [διαμαρτυρία για 

συλλήψεις από το ΙΖ' Παράρτημα Ασφαλείας Περιστερίου, 8/1964], χφ. 
[567.2] 

ΔΚΝΓΛ Ηλιούπολης  1964 
— Πρόσκληση προς την ΕΔΑ Ηλιούπολης [εγκαίνια τοπικής λέσχης], 

1.4.1964, χφ. [572.1] 

ΔΚΝΓΛ Υμηττού  1963-1964 
— Σημείωμα προς την εφημ. Ελεύθερος  Τύπος  [για επίθεση που δέχτηκε ο 

γραμματέας της ΔΚΝΓΛ Πετραλώνων, Ανδρ. Κοκκινόπουλος] ,19.12.1963, 
δακτ. [573.1] 

— Ανακοίνωση [σχετικά με τη συμμετοχή της τοπικής Κίνησης στον εορ-
τασμό της 25ης Μαρτίου,26.3.1964], χφ. [573.2] 

— «Διαμαρτυρία» [για την κακοποίηση του γραμματέα της Ν.ΕΔΑ Σα-
φραμπόλεως]. Υπογράφεται από τον Π. Καλλέργη,6.8.1964, δακτ. 

[573.3] 
— «Γνωστοποίησις προς το ΚΓ' Αστυνομικόν Τμήμα Υμηττού» [εγκαίνια 

της τοπικής λέσχης], 27.8.1964 [573.4] 
— «Πρόσκλησις» [στα εγκαίνια της τοπικής λέσχης στις 29 Αυγούστου]. 

Υπογραφή Π. Καλλέργης και μια δυσανάγνωστη [8/1964], δακτ. 
[573.5] 

— Επιστολή «προς το Δήμαρχο Υμηττού κ. Σάκον» [συγχαρητήρια για την 
εκλογή του και πρόσκληση στα εγκαίνια της τοπικής λέσχης, 8/1964], 
χφ. [573.6] 



ΔΚΝΓΛ Νέου  Ηρακλείου  1963 
— Ανακοίνωση [συνεστίαση της τοπικής Κίνησης], 13.12.1963, δακτ. [575.1] 

Δ. Τοπικές  κινήσεις  Πειραιά 

ΔΚΝΓΛ Πειραιά  1963-1964 
— Ομιλία σε συγκέντρωση μελών της ΔΚΝΓΛ στην Κοκκινιά, [9/1963], 

δακτ. με χφ. σημειώσεις, 8 σ. [583.1] 
— «Ιδιωτικόν συμφωνητικόν» [ενοικίαση της κεντρικής λέσχης της Κίνη-

σης στον Πειραιά], 1.12.1963, δακτ. [583.2] 
— Ομιλία σε προεκλογική συγκέντρωση μελών της ΔΚΝΓΛ Πειραιά 

[2/1964], δακτ., 7 σ. [583.3] 
— Υπόμνημα της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΚΝΓΛ Πειραιά προς τη 

Βουλή των Ελλήνων, τον υπουργό Παιδείας, τη δημοτική αρχή [διαμαρ-
τυρία για τη συμπεριφορά εκπαιδευτικών στα σχολεία]. Υπογράφεται 
από τον Κ. Τσουράκη [ 1964], δακτ., 6 σ. [583.4] 

— Σχέδιο έκθεσης για την Κίνηση Πειραιά για το τρίμηνο Φεβρουαρίου -
Μαΐου 1964 [5/1964], χφ. ,2 σ. [583.5] 

— Τηλεγράφημα διαμαρτυρίας προς την εφημ. Η  Αυγή [για τη δολοφονία 
Πορτογάλου φοιτητή], 3.5.1964 [583.6] 

— Τηλεγράφημα «Προς την Πορτογαλικήν Πρεσβείαν» [διαμαρτυρία για 
τη δολοφονία Πορτογάλου φοιτητή]. Υπογράφεται από τον Κ. Τσουρά-
κη [5/1964], χφ. [583.7] 

— Τηλεγράφημα διαμαρτυρίας προς την εφημ. Η  Αυγή [σχετικά με την 
επίθεση παρακρατικών στοιχείων εναντίον στελέχους  της Νεολαίας της 
Ενώσεως Κέντρου], 11.9.1964 [583.8] 

ΔΚΝΓΛ Νίκαιας-Κερατσινίου  1963 
— «Ανακοίνωση» [πρόσκληση σε συγκέντρωση της πειραϊκής νεολαίας 

στο θέατρο «Παπαϊωάννου»], 13.12.1963, δακτ. [589.1] 

Ε. Περιφερειακές  τοπικές  κινήσεις 
1. Ανατολική Στερεά  Ελλάδα 
Φ θ ι ώ τ ι δ α 
ΔΚΝΓΛ Λαμίας 1963-1964 
— Συγχαρητήριο τηλεγράφημα του ΔΣ της ΔΚΝΓΛ Λαμίας προς τη ΔΚΝΓΛ 

[για την εκλογή του Μ. Θεοδωράκη στη Βουλή],20.2.1964, δακτ. [596.5] 
— Ψήφισμα του ΔΣ της ΔΚΝΓΛ Λαμίας [σχετικά με το Κυπριακό], 

26.2.1964, δακτ. [596.2] 
— Επιστολή προς τον Τζ. Καρούσο [χαιρετιστήρια επιστολή σχετικά με 



την επίσκεψη του καλλιτέχνη στη Λαμία],28.2.1964, δακτ. [596.6] 
— Ενημερωτική επιστολή του ΔΣ [για την ίδρυση και τους σκοπούς της το-

πικής Κίνησης],4.3.1964, δακτ.,2 σ. [596.7] 
— Επιστολή [ευχετήρια] προς τον εταιρικό θίασο «Ηνωμένοι Καλλιτέ-

χναι», 7.4.1964, δακτ. [596.8] 
— «Δήλωσις συμμετοχής και συμπαράστασης», υπόδειγμα [για τη Β' Μα-

ραθώνια Πορεία Ειρήνης], 10.4.1964, δακτ. [596.14] 
— Ψήφισμα του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΔΚΝΓΛ Λαμίας [για την 

Εργατική Πρωτομαγιά],25.4.1964, δακτ. [596.3] 
— Ψήφισμα του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΔΚΝΓΛ Λαμίας [διακήρυξη 

υπέρ της ειρήνης και της συμμετοχής στη Β' Μαραθώνια Πορεία, 
4/1964], δακτ. [596.1] 

— «Ραντεβού στο Μαραθώνα» [κείμενο για τη Β' Μαραθώνια Πορεία], 
5/1964, δακτ. 2σ. / «Το ιδανικό μας. "Ένας κόσμος χωρίς πολέμους"» 
[κείμενο για την ειρήνη, τον αφοπλισμό και τη Β' Μαραθώνια Πορεία 
Ειρήνης], 5/1964, δακτ., 2 σ. [596.22] 

— «Ανακοίνωσις» [διευκρίνιση για τη διάκριση μεταξύ της ΔΚΝΓΛ Λαμίας 
και οργάνωσης που τιτλοφορείται «Δημοκρατική Νεολαία»], 7/1964, 
δακτ., 2 σ. [596.4] 

— Επιστολή προς τη διεύθυνση των εφημερίδων Εθνικός  Κήρυξ  και Απο-
γευματινή [σχετικά με δημοσίευμα της 15.7.1964 που αναφέρει ότι 
«ομάς εκ των αυτοαποκαλούμενων Λαμπράκηδων εδημιούργησε σειρά 
επεισοδίων» στη Λαμία], 16.7.1964, χφ. [596.9] 

— Επιστολή προς τη διεύθυνση της εφημερίδας Λαμιακός Τύπος  [σχετικά 
με δημοσίευμα της 17.7.1964 που αφορά καταδικαστική απόφαση σε 
βάρος νέου ο οποίος  αναφέρεται ως Λαμπράκης ενώ δεν είναι], 
17.7.1964, χφ. και δακτ. [596.10] 

— Επιστολή προς τη διεύθυνση της εφημερίδας Το  Φως [σχετικά με δη-
μοσίευμα της 17.7.1964 που αφορά καταδικαστική απόφαση εις βάρος 
νέου ο οποίος  αναφέρεται ως Λαμπράκης ενώ δεν είναι], 17.7.1964, 
δακτ. [596.11] 

— Επιστολή του ΔΣ της ΔΚΝΓΛ Λαμίας προς τον πρόεδρο της κυβέρνησης, 
τους υπουργούς Εξωτερικών και Εσωτερικών και τον ημερήσιο αθηναϊ-
κό τύπο σχετικά με τα γεγονότα στην Κύπρο, 21.8.1964, δακτ. [596.12] 

— Επιστολή «προς τον Εξοχώτατον κ. Δήμαρχον Δήμου Λαμιέων» [δια-
μαρτυρία λόγω μη πρόσκλησης της τοπικής Κίνησης σε συνεδρίαση με 
θέμα: «Σύγκληση συλλαλητηρίου συμπαραστάσεως προς τον Κυπρια-
κόν Λαόν »], 24.8.1964, δακτ. [596.13] 



Ε ύ β ο ι α 
ΔΚΝΓΛ Χαλκίδας 1964 
— Τηλεγράφημα διαμαρτυρίας προς την εφημ. Η  Αυγή [για την παρακο-

λούθηση των γραφείων της τοπικής Κίνησης]. Υπογράφεται από τον Νί-

2. Πελοπόννησος 
Α ρ κ α δ ί α 
ΔΚΝΓΛ Τρίπολης [1964] 
— Σχέδιο επιστολής «προς τον αξιότιμο Πρεσβευτή της Ε.Σ.Σ.Δ.» [σχετι-

κά με τον προγραμματισμό έκθεσης βιβλίων και την προμήθεια εντύ-
πων με συγγραφείς από την ΕΣΣΔ], χ.χ.,  χφ. [603.1.1] 

— Σχέδιο επιστολής προς τον πρόεδρο του Ελληνοσοβιετικού Συνδέσμου, 
Γεώργ. Σπηλιόπουλο, ημιτελές, χ.χ.,  χφ. [603.1.2] 

— Ανακοίνωση του Γραφείου Επαρχιών της ΔΚΝΓΛ [σύσκεψη της τοπικής 
Κίνησης Τρίπολης, 1964], δακτ. [603.1.3] 

— «ΔΚΝΓΛ Τριπόλεως, Ατομική Πρόσκλησις» [σχετικά με την «Α' Παναρ-
καδική Συνάντηση Νεολαίας», 1964], χφ. [603.1.4] 

3. Δυτική Στερεά 
Α ι τ ω λ ο α κ α ρ ν α ν ί α 
ΔΚΝΓΛ Αιτωλοακαρνανίας / Περιφέρεια Δυτικής Στερεάς Ελλάδας 1964 
— «ΔΚΝΓΛ Περιφέρεια Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Εγκύκλιος υπ' αριθμ. 3, 

Προς τους γραμματείς της ΔΚΝΓΛ Νομού Αιτωλοακαρνανίας», με θέμα 
«Μαζική στρατολογία Λαμπράκηδων στο Νομό» [με αφορμή τον ένα 
χρόνο από την ίδρυση της οργάνωσης]. Υπογράφεται από τον Γερ. Κυ-
λάφη, Αγρίνιο 30.5.1964, δακτ. [609.5] 

— ΔΚΝΓΛ Περιφέρεια Δυτικής Στερεάς, Διακήρυξη «προς τη νεολαία και 
τον λαό του νομού μας» [για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την 
ίδρυση της Κίνησης], 5/1964, δακτ. [609.6] 

— ΔΚΝΓΛ Περιφέρεια Δυτικής Στερεάς, έντυπη προκήρυξη για τη Β' Μα-
ραθώνια Πορεία [5/1964] [609.1] 

— Χαιρετιστήριο τηλεγράφημα προς τη συγκέντρωση των δύο νεολαιών 

— Διαμαρτυρία προς τον υπουργό Εσωτερικών, τον τοπικό και αθηναϊκό 
τύπο [εμπρησμός του μνημείου εκτελεσθέντων στο Φυλάκιο Καλυ-
βιών]. Υπογράφεται από τον Γερ. Κυλάφη, 1964, δακτ. και χφ. [609.3] 

— «ΔΚΝΓΛ Περιφέρεια Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Εγκύκλιος υπ' αριθμ. 2, 
Προς τους γραμματείς της ΔΚΝΓΛ Νομού Αιτωλοακαρνανίας» [συμμε-
τοχή στη Β' Μαραθώνια Πορεία], 1964, δακτ. [609.4] 

κο Αρβανίτη], 10.9.1964 [598.1] 

[Ν.ΕΔΑ και ΔΚΝΓΛ], 14.9.1964 [609.2] 



— Χαιρετισμός του Μίκη Θεοδωράκη στα εγκαίνια της λέσχης του Αγρι-
νίου [1964], χφ. [609.7] 

4. Θεσσαλία 
Μ α γ ν η σ ί α 
ΔΚΝΓΛ Μαγνησίας [1964] 
— «Προκήρυξις της Δημοκρατικής Κινήσεως Νέων (Γρηγ. Λαμπράκης) 

προς τους νέους του Νομού Μαγνησίας» [για το Κυπριακό, 1964], 
δακτ. [621.1] 

Λάρ ισα 
ΔΚΝΓΛ Ν. Λάρισας 1963-1964 
— Ομιλία σε εγκαίνια των γραφείων της Κίνησης σε χωριό του Ν. Λαρίσης 

[1963], χφ. ,2 σ. [626.1] 
— ΔΚΝΓΛ Αργυροπουλίου Τιρνάβου, Απόφαση γενικής συνέλευσης [για το 

Κυπριακό], 17.9.1964, δακτ. [626.2] 

5. Κεντρική  και Δυτική Μακεδονία 
Πιερία 
ΔΚΝΓΛ Κατερίνης 1963-1964 
— Επιστολή «προς τον Γ. Γραμματέα της ΔΚΝΓΛ» [αίτημα για την παρου-

σία του στα εγκαίνια των γραφείων της Κίνησης στις 29 Δεκεμβρίου], 
21.12.1963, χφ. [633.1] 

— Σημείωμα για τον τύπο «Οι Λαμπράκηδες στη Β. Ελλάδα» [εγκαίνια 
γραφείων στην Κατερίνη και σε χωριό του Ν. Πέλλας, 1963], χφ. με την 
ένδειξη «Στήλη νεολαίας» [633.2] 

— Διακήρυξη της ΔΚΝΓΛ Κατερίνης [ιδανικά και σκοποί της οργάνωσης, 
1963], δακτ. ,3 σ. [633.15] 

— Επιστολή «προς το διευθυντή εφημερίδας» [εγκαίνια των γραφείων της 
Κίνησης καθώς και εκδήλωση για την κοπή βασιλόπιτας]. Υπογράφεται 
από τον Αλ. Νικολαΐδη  6.1.1964, χφ. [633.3] 

— Επιστολή προς την εφημερίδα Πρωτοπόρος  [εγκαίνια των γραφείων της 
Κίνησης καθώς και εκδήλωση για την κοπή βασιλόπιτας]. Υπογράφεται 
από τον Αλ. Νικολαΐδη,  [1/1964], χφ. [633.4] 

— Δήλωση των μελών της Κίνησης  Κατερίνης, Ιάκωβου Παπαδόπουλου 
και Βασιλικής Φουρκιώτη ότι αναλαμβάνουν το ταμείο της οργάνωσης, 
8.1.1964, χφ. [633.16] 

— Ανακοίνωση  [πρόσκληση στα γραφεία της Κίνησης για την υποδοχή 
του Μ. Θεοδωράκη]. Υπογράφεται από τον Αλ. Νικολαΐδη,  23.1.1964, 
χφ. [633.5] 



— Ανακοίνωση [για την ανάγκη καθημερινής παρουσίας στα γραφεία της 
Κίνησης εν όψει των εκλογών]. Υπογράφεται από τον Αλ. Νικολαΐδη 
[1/1964], χφ. [633.9] 

— Ανακοίνωση [εκδρομή στο Λιτόχωρο στις 9 Φεβρουαρίου]. Υπογράφε-
ται από τον Αλ. Νικολαΐδη,  2/1964, χφ. [633.6] 

— Ανακοίνωση [ομιλία με θέμα «Το Σύνταγμα της Ελλάδας» την 1η Μαρ-
τίου]. Υπογράφεται από τον Αλ. Νικολαΐδη,2/1964,  χφ. [633.7] 

— Ανακοίνωση [ομιλία με θέμα «Η ουσιαστική δημοκρατία» στις 8 Μαρ-
τίου] . Υπογράφεται από τον Αλ. Νικολαΐδη,  2/1964, χφ. [633.8] 

— Ανακοίνωση [διοργάνωση εκδρομής στην Κουντουριώτισσα για τη διε-
ξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα στις 31 Μαΐου].  Υπογράφεται από τον 
Αλ. Νικολαΐδη,  5/1964, χφ. [633.10] 

— Ανακοίνωση [συγκρότηση ερασιτεχνικού θιάσου]. Υπογράφεται από 
τον Αλ. Νικολαΐδη  [1964], χφ. [633.11] 

— Ανακοίνωση [ημέρες και ώρες λειτουργίας του γραφείου της Κίνησης 
και ημερολόγιο εκδηλώσεων]. Υπογράφεται από τον Αλ. Νικολαΐδη 
[1964], χφ. [633.12] 

— Ανακοίνωση [παραλαβή και διάθεση των σημάτων των Λαμπράκηδων 
«Ζ»]. Υπογράφεται από τον Αλ. Νικολαΐδη  [1964], χφ. [633.13] 

— Υπόμνημα με συλλογή υπογραφών [συμπαράσταση στους δικαζόμε-
νους Λαμπράκηδες της Κίνησης Θεσσαλονίκης] χ.χ.,  χφ. [633.14] 

— Ανακοίνωση [επίσκεψη κλιμακίου της οργάνωσης στην Πιερία]. Υπο-
γράφεται από τον Αλ. Νικολαΐδη  [ 11 ή 12/1963], χφ. [633.17] 

Η μ α θ ί α 
ΔΚΝΓΛ Βέροιας 
— «Διακήρυξις Δημοκρατικής Κινήσεως Νέων Βέροιας Γρ. Λαμπράκης» 

[διακήρυξη για τα ιδανικά της οργάνωσης], 28.6.1964, δακτ. [634.2.1] 

Κιλκίς 
ΔΚΝΓΛ Μεταλλικού Κιλκίς 
— Ιδρυτική διακήρυξη προς δημοσίευση στην εφημ. Η  Αυγή. Υπογράφεται 

από το γραμματέα της Κίνησης, Γεώργιο Λαπουρίδη, και είναι ακριβές 
αντίγραφο της αντίστοιχης διακήρυξης της ΔΚΝΓΛ Θεσσαλονίκης, 
5.10.1963, χφ. [635.1] 

— Σημείωμα [σχετικά με την κατάσταση της νεολαίας στο νομό και την 
ίδρυση της Κίνησης, 1963], χφ. [635.2] 

Σ έ ρ ρ ε ς 
ΔΚΝΓΛ Σερρών 1964 
— Ευχαριστήρια επιστολή «προς την Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίας 



Ευαγγελιστρίας Σιδηροκάστρου» [για τη συμπαράσταση στο ετήσιο 
μνημόσυνο του Γρ. Λαμπράκη], Σιδηρόκαστρο 4.6.1964, χφ. [636.1] 

— «Προς τον Σερραϊκόν Λαόν» [πρόσκληση «σε παλλαϊκή συγκέντρωση» 
στο «εξοχικό κέντρο Τσέλιος» με αφορμή τα 20 χρόνια από την απε-
λευθέρωση της πόλης από τους Βουλγάρους στις 14 Σεπτεμβρίου], 
9/1964, χφ. ,2 σ. [636.2] 

— Ομιλία στη συγκέντρωση της ΔΚΝΓΛ Σερρών [για τα 20 χρόνια απελευ-
θέρωσης της πόλης από τους Βουλγάρους στις 14 Σεπτεμβρίου 1944], 
20.9.1964, χφ., 3 σ. [636.3] 

Θεσσαλον ίκη 
ΔΚΝΓΛ Θεσσαλονίκης 1963-1964 
— «Ανακοίνωσις» [κοινοποίηση απόφασης της Κίνησης για τον εορτασμό 

της 120ης επετείου της ανατροπής της μοναρχίας του Όθωνα]. Υπογρά-
φεται από το γραμματέα, Κ. Χρυσοβέργη, και εκ του Γραφείου Τύπου 
από τον Ν. Μυρσίνη, 27.8.1963, χφ. [642.3] 

— «Νέα απ' τη Δ.Κ.Ν. "Γρ. Λαμπράκης"» [σημείωμα προς την εφημ. Η 
Αυγή, για τις δραστηριότητες της Κίνησης]. Υπογράφεται από τον 
Ν[ίκο] Μ[υρσίνη],8/1963, χφ. [642.2] 

— «Ανακοίνωσις» [προς την εφημ. Η  Αυγή, σχετικά με συκοφαντικό δη-
μοσίευμα της εφημ. Ελληνικός  Βορράς]. Υπογράφεται από το γραμμα-
τέα, Κ. Χρυσοβέργη και εκ του Γραφείου Τύπου από τον Ν. Μυρσίνη, 
4.9.1963, χφ. ,2 σ., [642.4] 

— «Ανακοίνωσις» [προς την εφημ. Η  Αυγή, σχετικά με συκοφαντικό  δημοσί-
ευμα της εφημ. Ελληνικός  Βορράς], [9/1963], χφ., κολοβό, 2 σ. [642.5] 

— «Εβδομάδα Γρηγόρη Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη». Περιέχονται: α) 
ανακοίνωση σχετικά με τις εκδηλώσεις που πραγματοποίησε η οργάνω-
ση στη διάρκεια της εβδομάδας, Θεσσαλονίκη 3.10.1963, χφ., 2 σ., β) 
«Εβδομάδα Γρηγ. Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη» [άρθρο του Ν. Μυρσί-
νη, 10/1963], χφ., 2 σ. [642.6] 

— Διαμαρτυρία [για την αποκάλυψη οπλοστασίου στην Αθήνα στο σπίτι 
στελέχους νεοφασιστικής οργάνωσης]. Υπογράφεται από το γραμμα-
τέα, Κ. Χρυσοβέργη και εκ του Γραφείου Τύπου από τον Ν. Μυρσίνη, 
4.10.1963, χφ., 2 σ. [642.7] 

— «Ανακοίνωσις» [εξόρμηση στο χωριό Μεταλλικό του Κιλκίς]. Υπογρά-
φεται από το γραμματέα, Ν. Μυρσίνη, και εκ του Γραφείου Τύπου από 
τον Ε. Τσούκα, 13.10.1963, χφ. [642.8] 

— «Ανακοίνωσις» [προς την εφημ. Η  Αυγή, γ ια την εξόρμηση της οργάνω-
σης στη Χαλκιδική]. Υπογράφεται από το γραμματέα, Ν. Μυρσίνη, και 
εκ του Γραφείου Τύπου από τον Ε. Τσούκα, 21.10.1963, χφ. [642.9] 



— «Ανακοίνωσις» [για την επίσκεψη αντιπροσωπείας της Κίνησης σε χω-
ριά του Νομού Θεσσαλονίκης]. Υπογράφεται από το γραμματέα, Ν. 
Μυρσίνη, και εκ του Γραφείου Τύπου από την Έφη Χαλκίδου, 27.10.1963, 
χφ.,2 σ. [642.10] 

— «Ανακοίνωσις» [για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου]. 
Υπογράφεται από το γραμματέα, Ν. Μυρσίνη και εκ του Γραφείου Τύ-
που από την Έφη Χαλκίδου, 28.10.1963, χφ., 2 σ. [642.12] 

— «Ανακοίνωσις» [διοργάνωση φωτογραφικής έκθεσης με θέμα την οκτα-
ετία Καραμανλή]. Υπογράφεται από τον γραμματέα, Ν. Μυρσίνη, και 
εκ του Γραφείου Τύπου από τον Τρ. Ρουσσά ,12.11.1963, χφ. [642.13] 

— «Ανακοίνωσις» [κοινοποίηση προς την εφημ. Η  Αυγή του τηλεγραφή-
ματος που εστάλη στον πρεσβευτή των ΗΠΑ κ. Λαμπουίς για τη δολο-
φονία του προέδρου Κέννεντυ]. Υπογράφεται από το γραμματέα, Ν. 
Μυρσίνη, και εκ του Γραφείου Τύπου από τον Τρ. Ρουσσά, 23.11.1963, 
χφ. [642.14] 

— «Ανακοίνωσις» [επίσκεψη αντιπροσωπείας της Κίνησης στον Αμερικα-
νό πρόξενο στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την έκφραση συλλυπητηρίων 
για τη δολοφονία του προέδρου Κέννεντυ]. Υπογράφεται από το γραμ-
ματέα, Ν. Μυρσίνη, και εκ του Γραφείου Τύπου από τον Τρ. Ρουσσά, 
24.11.1963, χφ. [642.15] 

— «Ανακοίνωσις» [ίδρυση και σύνθεση τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας], 
24.11.1963, χφ. [642.16] 

— Διαμαρτυρία [για την παρακολούθηση των γραφείων της Κίνησης από την 
αστυνομία]. Υπογράφεται από τον Τρ. Ρουσά, 11/1963, δακτ.,2 σ. [642.17] 

— Η  Φωνή του Λαμπράκη,  Δεκαπενθήμερο Εσωτερικό Δελτίο της ΔΚΝΓΛ 
Θεσσαλονίκης, 3 φύλλα : α) αρ. φ. 1 (Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 1963), β) 
αρ. φ. 2 (Σάββατο, 21 Σεπτέμβρη του 1963), γ) αρ. φ. 4 (Σάββατο, 7 
του Δεκέμβρη [ 1963] ), πολυγρ. [642.1 ] 

— Επιστολή [για την παρουσία μελών της Κίνησης Θεσσαλονίκης στα 
εγκαίνια των γραφείων τοπικής Κίνησης]. Υπογράφεται από το γραμ-
ματέα Ν. Μυρσίνη, 4.1.1964, χφ. [642.18] 

— Υπόμνημα διαμαρτυρίας προς τον υπουργό Βορείου Ελλάδος, τους 
πολιτικούς αρχηγούς και τοπικούς παράγοντες [διαμαρτυρία για την 
παρακολούθηση και τον εκφοβισμό μελών της Κίνησης από την αστυ-
νομία], Υπογράφεται από το γραμματέα Ν. Μυρσίνη,25.1.1964, δακτ., 
2 σ. [642.19] 

— Υπόμνημα προς υπουργούς της κυβέρνησης, αρχηγούς κομμάτων, τοπι-
κό και αθηναϊκό τύπο [διαμαρτυρία για τη συμπεριφορά της αστυνο-
μίας προς τα μέλη της Κίνησης]. Υπογράφεται από το γραμματέα, Ν. 
Μυρσίνη,31.1.1964, δακτ.,2 σ. [642.20] 



— «Ανακοίνωσις» [προγραμματισμός εκδήλωσης για την επέτειο της 25ης 
Μαρτίου]. Υπογράφεται από τον Τρ. Ρουσσά [3/1964], χφ. [642.21] 

— Επιστολή προς τον Θόδωρο [Πάγκαλο ;] σχετικά με την επιστροφή των 
Τετραδίων  της  Δημοκρατίας  και άλλα διαδικαστικά θέματα.  Υπογρά-
φεται από τον Τρ. Ρουσσά, 15.3.1964, χφ. [642.22] 

— «Οι Λαμπράκηδες Θεσσαλονίκης» [άρθρο του Ν. Μυρσίνη για τις δρα-
στηριότητες της τοπικής Κίνησης, 3 ή 4/1964], χφ. ,2 σ. [642.23] 

— «Οι Λαμπράκηδες της Βόρειας Ελλάδας» [άρθρο του Ν. Μυρσίνη κυ-
ρίως για τις δραστηριότητες της Κίνησης στη Θεσσαλονίκη, 3/1964] , χφ. , 
4 σ. [642.24] 

— «Η δίκη των φοιτητών», άρθρο του Ν. Μυρσίνη [για το Κυπριακό, 
3/1964], χφ. ,2 σ. [642.25] 

— «Ανακοίνωσις» [διαμαρτυρία προς την εφημ. Η  Αυγή, σχετικά  «με τους 
βανδαλισμούς των Τούρκων εις βάρος του Ελληνισμού στην Κωνστα-
ντινούπολη»] . Υπογράφεται από το γραμματέα, Ν. Μυρσίνη, και εκ του 
Γραφείου Τύπου από τον Μιχ. Σπυριδάκη, 23.4.1964, χφ. [642.26] 

— «Ανακοίνωσις» [διαμαρτυρία για τη δράση παρακρατικών οργανώσε-
ων]. Υπογράφεται από τον Ν. Μυρσίνη, 9.7.1964, χφ. [642.27] 

— «Ανακοίνωσις» [σχετικά με τα θετικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση 
για τη διάλυση των παρακρατικών οργανώσεων]. Υπογράφεται από τον 
Ν. Μυρσίνη, 18.7.1964, χφ. [642.28] 

— «Ανακοίνωσις» [διαμαρτυρία για τα γεγονότα που συνέβησαν στις 17.7 
σε πανεργατική συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη]. Υπογράφεται από τον 
Ν. Μυρσίνη, 18.7.1964, χφ. ,2 σ. [642.29] 

— Συγχαρητήριο τηλεγράφημα προς τον Γρ. Γιάνναρο [για την αναγγελία 
της συγχώνευσης της Ν.ΕΔΑ και της ΔΚΝΓΛ]. Υπογράφουν οι Μυρσίνης, 
Κακουλίδης, Κερμανίδης, Ρουσσάς, 16.9.1964 [642.31] 

— «Ανακοίνωσις» [ίδρυση τοπικής Κίνησης στο χωριό Άσπρος του Νομού 
Κιλκίς], Υπογράφεται από τον Τρ. Ρουσσά, χ.χ.,  χφ. [642.11] 

— «Ανακοίνωσις» [ίδρυση τοπικής Κίνησης στο χωριό Δροσοπηγή Φλώρι-
νας], Υπογράφουν ο γραμματέας, Τρ. Ρουσσάς, και εκ του Γραφείου 
Τύπου ο Μιχ. Σπυριδάκης, χ.χ.,  χφ. [642.30] 

6. Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 
Κ α β ά λ α 
ΔΚΝΓΛ Καβάλας 
— Ψήφισμα [της συγκέντρωσης για τα εγκαίνια της τοπικής λέσχης], 

9.8.1964, δακτ. [653.1] 
— Σημείωμα [σχετικά με τα εγκαίνια της τοπικής λέσχης], 10.8.1964, 

δακτ. [653.2] 



ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΩΝ ΛΑΜΠΡΑΚΗΔΩΝ 





ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΚΝΓΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΝΛ 

Ανδρέας Λεντάκης, Οι νεοφασιστικές  οργανώσεις  στη  νεολαία,  Μίκης 
Θεοδωράκης (προλ.), Αθήνα, Έκδοση ΔΚΝ «Γρηγόρης Λαμπράκης», 
1963,128 σ.,12 χ 17 
Καταστατικό  της  Δημοκρατικής  Νεολαίας  Λαμπράκη. Σχέδιο  για συζή-
τηση,  Αθήνα 1964,16 σ., 12 χ 16,3 
Η  Γενιά  μας, γενιά της  αλλαγής. Προσυνεδριακή  διακήρυξη  της  Δημο-
κρατικής  Νεολαίας  Λαμπράκη,  Αθήνα 1964,32 σ., 12,2 χ 16,3 
Η  Ελληνική Νεολαία  και το Α'  Συνέδριο  της  Δημοκρατικής  Νεολαίας 
Λαμπράκη. Προσυνεδριακές  θέσεις  του Κεντρικού  Συμβουλίου  της 
Δημ. Νεολαίας  Λαμπράκη,  Αθήνα 1965,56 σ., 11,7 χ 16,4 
Το  Πρώτο  Ιδρυτικό  Συνέδριο  της  Δημοκρατικής  Νεολαίας  Λαμπράκη, 
Αθήνα 1965,293 σ. + 8 σ. χ.α., 12,8 x 23,2 
Αφιέρωμα στο  Α'  Πανελλαδικό  Συνέδριο  της  Δημοκρατικής  Νεολαίας 
Λαμπράκη,  Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη - Οργάνωση Πειραιά, 
1965,96 σ.,8,3 χ 12 [ατζέντα του έτους 1965] 
Μίκης Θεοδωράκης, Το  Μανιφέστο  των Λαμπράκηδων. Ποιοι  είμαστε, 
τι θέλουμε, γιατί  μας πολεμούν, Αθήνα, «Βιβλιοθήκη Πρωτοπόρου», 
1966,93 σ. 14,2x25 
Δημοκρατική  Νεολαία  Λαμπράκη. Παλεύουμε  - τραγουδάμε και νικά-
με, 13 σ., 32,25 χ 23,50 [ΔΝΛ Θεσσαλονίκης,  ημερολόγιο τοίχου του 
έτους 1966] 
Ηλίας Ηλιού, Με την προοπτική  του 2000. Η  εθνική αναγέννηση και οι 
νέοι, 16 σ., 14,2 x 25 [ομιλία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της 
ΕΔΑ Ηλία Ηλιού στη συνεστίαση της ΔΝ Λαμπράκη την 4.2.1967 στην 
έναρξη της εξόρμησης για την Εθνική Αναγέννηση] 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 

Γρηγόρης  Λαμπράκης.  Αφιέρωμα στον  ήρωα, μάρτυρα της  Ειρήνης, 16 
σ., 21,5 χ 29 [έκδοση χωρίς στοιχεία] 
Κ. Πορφύρης, Γρηγόρης  Λαμπράκης.  Ο ανδρειωμένος, Αθήνα, «Βιβλιο-
θήκη Πρωτοπόρου», 1963,127 σ., 12 x 17 



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 

Aux côtés de  la Jeunesse  Lambrakis  pour la démocratie  en Grèce, εκδόθηκε από 
την ΠΟΔΝ, Βουδαπέστη 1966], 22 σ., 20,5 χ 14 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

Τετράδια  Δημοκρατίας,  Όργανο για τα ιδεολογικά και οργανωτικά 
προβλήματα της ΔΚΝΓΛ, Αθήνα 1963-1965 
Η  Γενιά  μας, Δεκαπενθήμερη εφημερίδα, όργανο της «Δημοκρατικής 
Νεολαίας Λαμπράκη», Αθήνα 1965-1967 
Δημοκρατική  Γενιά,  Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη, Λάρισα [χωρίς 
αυτοψία] 
Ξαστεριά,  Δημοκρατική  Νεολαία Λαμπράκη Θεσσαλονίκης [χωρίς αυ-
τοψία] 

ΠΟΛΥΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΔΕΛΤΙΑ 

Αγροτικό Διαφωτιστικό Γραφείο, Εσωτερικό  Δελτίο,  [Θεσσαλονίκη] 1966 
Δελτίο  πληροφοριών του Κέντρου  της  ΔΝΛ  Καλλιθέας,  1966 [χφ. σχέδια 
του δελτίου] 
Δελτίο,  ΔΝΛ Αγίας Ελεούσας, Καλλιθέα [1965] 
Εσωτερικό  Δελτίο,  Αθήνα 1965 
Εσωοργανωτικό  δελτίο,  Αθήνα 1965 
Εσωτερικό  Δελτίο  της  Σπουδαστικής  Οργάνωσης  της  ΔΝΛ,  [Αθήνα] 1965 
Νεολαία  Λαμπράκη,  Χαλάνδρι [1965] 
Πληροφοριακό  δελτίο  προσυνεδριακής  δουλειάς, [Αθήνα] 1964 
Η  Φωνή του Λαμπράκη, δεκαπενθήμερο  εσωτερικό  δελτίο  της  ΔΚΝΓΛ, 
θεσσαλονίκη  1963 
Τα  Πρωτοπόρα  Νειάτα,  χφ. 15ήμερη εφημερίδα τοίχου  της ΔΝΛ Πολύ-
γυρου, 1965 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΝΛ 

Αργώ, εκδίδεται  από φοιτητές  της  Φιλοσοφικής  Σχολής Αθηνών, Αθήνα 
1966 (ΑΣΚΙ) 



• Βιομηχανική,  φοιτητικό δελτίο Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσα-
λονίκης, 1967 (ΕΜΙΑΝ) 

• Διάλογος, φοιτητική επιθεώρηση [Νομική Σχολή Αθήνας], 1965-1966 
(ΑΣΚΙ) 

• Θετική Σκέψη,  μηνιαία έκδοση φοιτητών Φυσικομαθηματικής, Αθήνα 
1966 (ΑΣΚΙ) 

• Μαθητική,  όργανο του Συλλόγου Εργαζομένων Μαθητών Μέσης Εκ-
παίδευσης, Αθήνα 1962-1966 (ΑΣΚΙ) 

• Ο Σπουδαστής  του Πολυτεχνείου,  επίσημο όργανο του Σπουδαστικού 
Συλλόγου ΕΜΠ, Αθήνα 1962-1966 (ΕΜΙΑΝ) 

• Πρωτοπορία,  Συντάσσεται από Επιτροπή, Θεσσαλονίκη 1967 (ΑΣΚΙ) 
• Πανσπουδαστική  [Δεκαπενθήμερη Σπουδαστική Επιθεώρηση], Αθήνα 

[ουσιαστικά υπό τον πλήρη έλεγχο της ΔΝΛ στην τελευταία πριν από τη 
δικτατορία φάση της] 1966-1967 (ΑΣΚΙ) 

• Σπουδαστικός  Κόσμος,  Θεσσαλονίκη [υπό την επιρροή της Ν.ΕΔΑ και 
στη συνέχεια της ΔΝΛ μέχρι τα τέλη του 1965] (ΑΣΚΙ) 

• Σπουδαστικός  λόγος, από τους σπουδαστές στους σπουδαστές, Αθήνα 
[1967], (ΕΜΙΑΝ) 

• Φοιτητικά  Θέματα, Σύλλογος  Σπουδαστών  Γεωπονικής Σχολής, Αθήνα 
1966 (ΑΣΚΙ) 

• Φοιτητικές  Σκέψεις,  δίμηνο όργανο σπουδαστών ΑΣΟΕΕ, Αθήνα 1964-
1965 (ΕΜΙΑΝ) 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

• Γιάννης Δουβίτσας, Παναγιώτης Λιατήρης, Αντώνης Μαργαρίτης, Μι-
χάλης Μεϊμάρης, Πύπη Τζεμπελίχου,  Σκέψεις  για μια ανανεωτική Γεω-
πονική Παιδεία,  Αθήνα, Δεκέμβρης 1966,18 σ., 17 x 24 

ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΝΛ 

Τετράδια  της Δημοκρατίας 
Αθήνα 1963-1965 

Υπότιτλος:—Όργανο  για τα ιδεολογικά και οργανωτικά προβλήματα της 
ΔΚΝΓΛ, 

— Κεντρικό Όργανο των Λαμπράκηδων, 1ο-2ο τεύχος 
— Μηνιαία Επιθεώρηση της Νεολαίας Λαμπράκη, 3ο-4ο τεύχος 
— Μηνιαία Επιθεώρηση της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη, 

περίοδος Β', 1ο τεύχος 



Κυκλοφόρησαν 5 τεύχη από τον Οκτώβριο του 1963 μέχρι τον Μάρτιο του 
1965. 
Η περιοδικότητα, αν και δηλώνεται, δεν είναι μηνιαία. 

Σχήμα:  τχ. 1-2: 20,4 x 139 εκ. 
τχ. 3-4: 333 x 24,6 εκ. 
τχ. 1 (Β' Περίοδος): 27,7 x 20,7 εκ. 

Συντελεστές  της  έκδοσης: 
Τεύχος  1ο 
— Διευθυντής : Μίκης Θεοδωράκης 
— Εκδότης : Γρηγόρης Γιάνναρος 
— Διαχειριστής : Μαριώ Κωτσάκη 
— Υπεύθυνος τυπογραφείου : Βλαδίμηρος Ουσταμπασίδης 
Τεύχος  2ο 
— Διευθυντής : Μίκης Θεοδωράκης 
— Εκδότης : Γρηγόρης Γιάνναρος 
— Αρχισυντάκτης : Γιώργος Κ. Γάτος 
— Διαχειριστής : Μαριώ Κωτσάκη 
— Υπεύθυνος τυπογραφείου Κ. Κοντούλης 
Τεύχος  3ο 
— Διευθυντής : Μίκης Θεοδωράκης 
— Υπεύθυνος ύλης : Άρης Βέλλιος 
— Υπεύθυνος τυπογραφείου : Χρ. Δράκος 
Τεύχος  4 ο 
— Διευθυντής : Μίκης Θεοδωράκης 
— Επιμέλεια τεύχους : Ξανθίππη Μίχα 
Τεύχος  1ο, Η  περίοδος 
— Διευθυντής : Μίκης Θεοδωράκης 
— Καλλιτεχνική  επιμέλεια : Αλέξης Κυριτσόπουλος 
— Υπεύθυνος : Αριστείδης Μανωλάκος 
— Υπεύθυνος τυπογραφείου: Δημ. Κούβαρης 
Μέγεθος:  1ο τεύχος : 64 σελίδες 

2ο τεύχος : 186 σελίδες + 6 λευκές 
3ο τεύχος  : 24 σελίδες 
4ο τεύχος : 26 σελίδες + 2 τετρασέλιδα χ.αρ. 
1 ο τεύχος, Β' περίοδος : 60 σελίδες 

Γραφεία:  — Φειδίου 18, 1ο και 2ο τεύχος 



— Πειραιώς 16,3ο τεύχος 
— Κλεισόβης 2,4ο και 1ο τεύχος Β' περιόδου 

Τιμή:  δρχ. 5, 1ο και 2ο τεύχος 
δρχ. 4, 3ο και 1ο τεύχος Β' περιόδου 

Τεύχος  1ο, Οκτώβριος 1963 
Στο εσωτερικό του εξωφύλλου, σκίτσα του Μίνου Αργυράκη, «Ο Κα-
βαλλάρης» και «του Γρηγόρη Λαμπράκη» 

— Ρούλα Λαμπράκη, Χαιρετισμός, σ. 3 [ιδιόχειρο σημείωμα, 17.10.1963, 
φωτογραφία της Ρ.Λ. με το γιο της] 

— Ανδρέας Λεντάκης [μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΔΚΝΓΛ], 
Τι είναι τα Τετράδια  της  Δημοκρατίας,  σ. 4-6 

— Διακήρυξη [της Ιδρυτικής Επιτροπής της ΔΚΝΓΛ, Αθήνα 8.6.1963], σ. 7-
10 

— Μίκης Θεοδωράκης, Δημοκρατία ή φασισμός. Εισήγηση του γενικού 
γραμματέα της ΔΚΝΓΛ προς την πρώτη τακτική σύσκεψη της Ιδρυτικής 
Επιτροπής, 28.6.1963, σ. 11-24 

— Θεόδωρος Πάγκαλος [μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΔΚΝΓΛ], 
Επικαιρότητα, Ενωμένα τα νειάτα στον αγώνα για την εκλογική νίκη 
της Δημοκρατίας, σ. 25-29 

— Γρηγόρης Γιάνναρος [μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου], Η Ομάδα 
Λαμπράκη. Τι είναι, πώς γεννιέται και πώς λειτουργεί, σ. 30-32 

— [Εκτελεστικό Συμβούλιο], Πρώτο καθήκον: να φτιάξουμε παντού ομά-
δες Λαμπράκη, σ. 33-35 

— Δημήτρης Καραχάλιος [μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου], Εμείς και 
οι νέοι του εξωτερικού, σ. 36-38 

— Οδυσσέας Τσουκόπουλος [μέλος της Ιδρυτικής Επιτροπής της ΔΚΝΓΛ], 
Οι ατομικές ελευθερίες και η προστασία τους, σ. 39-41 

— Γιώργος Θάνος [βαλκανιονίκης, μέλος της Ιδρυτικής Επιτροπής της 
ΔΚΝΓΛ], Αθλητισμός. Πρακτικές οδηγίες στις ομάδες των χωριών για 
δημιουργία αθλητικής κίνησης, σ. 42-46 

— Ο Λαμπράκης ζει. Χρονικό από τη δράση της Κεντρικής μας Οργάνω-
σης [17.6-22.10.1963], σ. 47-62 

— Πρώτη και δεύτερη τακτική σύσκεψη [της Ιδρυτικής Επιτροπής της 
ΔΚΝΓΛ], [ενημερωτικό σημείωμα: 1η σύσκεψη 20.7.1963, 2η σύσκεψη 
11.9.1963)], σ. 63-64 

— Παρτιτούρα του τραγουδιού του Μ.Θ. «Ο Καβαλάρης», εσωτερικό του 
οπισθόφυλλου 

— Οπισθόφυλλο, «Ο ύμνος των Λαμπράκηδων» 



Τεύχος  2ο, Δεκέμβριος 1963 
Εξώφυλλο: σκίτσο της Βάσως [Κατράκη], «Ο καβαλάρης με τον ήλιο» 

— Θα νικήσουμε! Θα νικάμε πάντα ! Απόφαση του Εκτελεστικού Συμβου-
λίου της ΔΚΝΓΛ [Αθήνα 21.11.1963], σ. 67-69 

— Ιδεολογική ζύμωση και οργανωτικά προβλήματα, Νίκη του λαού - Νίκη 
της Δημοκρατίας. Εισήγηση του Γρηγόρη Γιάνναρου, μέλους του Εκτε-
λεστικού Συμβουλίου, στην Γ' τακτική σύσκεψη της Ιδρυτικής Επιτρο-
πής [21.11.1963], σ. 70-76 

— Απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Βασικές αρχές και οδηγίες 
για τα οργανωτικά μας προβλήματα, σ. 77-83 [εμπεριέχεται σχεδιά-
γραμμα για την οργανωτική δομή της ΔΚΝΓΛ] 

— Απόφαση του Τομεακού Συμβουλίου της Νίκαιας. Ξεκινήσαμε στη Νί-
καια τις ομάδες αλφαβητιστών, σ. 84-86 

— Υπόμνημα της ΔΚΝΓΛ προς τον πρωθυπουργόν κ. Γεώργιον Παπανδρέ-
ου [κατατέθηκε στις 19.11.63], σ. 87-94, σ. 88 φωτό της αντιπροσωπεί-
ας της ΔΚΝΓΛ με τον Γ. Παπανδρέου 

— Δημήτρης Καραχάλιος,  Λαμπράκηδες σε όλον τον κόσμο [στοιχεία για 
τις οργανώσεις του εξωτερικού], σ. 95-98 

— Θέματα, Μέντης Μποσταντζόγλου, Τέχνη και πολιτική, σ. 98-104 
— Ανδρέας Λεντάκης, Δημοκρατία με νεοφασιστικές οργανώσεις ;, σ. 105-

110 
— Νεόφυτος Κοσμίδης, Η ξενόδουλη Δεξιά και οι ξένες πολεμικές βάσεις, 

σ.111-114 
— Δημήτρης Γληνός, Οδηγός στη μόρφωση [διαγράμματα τριών διαλέξεων 

του Δ. Γλ. στην Ακροναυπλία, 1937] , σ. 115-118 
— Γιώργος Κ. Γάτος, Δημοτικισμός και παιδεία, σ. 119-125 
— Από φύλλο σε φύλλο, Τι μπορούμε να διαβάσουμε. Βιβλιογραφία: για 

τους αγώνες του λαού μας στην Επανάσταση του 1821, σ. 126-129 
— Εθνική Αντίσταση, Ανδρέας Λεντάκης, Γοργοπόταμος, Χαιρετισμός του 

A.A. από μέρους της ΔΚΝΓΛ [στον εορτασμό της επετείου], Σημείωμα 
για τον εορτασμό, σ.130-131 

— Μήτσος Δημητρίου-Νικηφόρος, Το μήνυμα του Γοργοποτάμου [περίλη-
ψη ομιλίας στον εορτασμό της επετείου], σ. 132-134 

— Γιώργος Κουκάς, Η επονίτισσα Παναγιώτα Σταθοπούλου, σ. 135-141 
— Μαρία Κωτσάκη, Φτάνει πια ! Ελευθερώστε τους ήρωες της Εθνικής μας 

Αντίστασης, σ. 142-145 
— Έρευνα, Μιλούν για τους Λαμπράκηδες: Νικηφόρος Βρεττάκος, Μα-

νώλης Γλέζος, Κ[ονίδης] Πορφύρης, Γιάννης Ρίτσος, σ. 146-149 
— Γιάννης Γιαννόπουλος-Κώστας Ζυρίνης κ.ά (επιμ.), Οι νέοι στους τό-

πους δουλειάς, σ. 150-151 



— Δημοκρατική Διαφώτιση, Μίκης Θεοδωράκης, Ο Λαός προχωρεί! Θα νι-
κήσουμε! Τρεις ομιλίες του Μ.Θ. για τη Δημοκρατία [1η ομιλία: συγκέ-
ντρωση του Συνδέσμου Μπ. Ράσελ στο θέατρο «Διάνα», 21.10.1963,2η 
ομιλία : προεκλογική συγκέντρωση της ΕΔΑ, 3η ομιλία: προεκλογική συ-
γκέντρωση στον Πειραιά], σ. 152-167 

— Από τη δράση της Κίνησης, Το μνημόσυνο του Λαμπράκη [χαιρετισμός 
του Θ. Πάγκαλου στο μνημόσυνο,24.11.1963], σ. 168 

— Η δολοφονία του Κέννεντυ [σημείωμα για την επίσκεψη αντιπροσωπεί-
ας της ΔΚΝΓΛ στην αμερικανική πρεσβεία], σ. 169 

— Κατίνα Λύκου, Η Οργάνωση Θεσσαλονίκης [χρονολόγιο δραστηριοτή-
των της οργάνωσης 21.8-1.12.1963], σ. 170-172 

— Μυτιλήνη. Τα νειάτα της Λέσβου εξορμούν [αναδημοσίευση άρθρου 
από την τοπική εφημερίδα Δημοκρατική  Λέσβος  16.11.1963, για τις 
δραστηριότητες της οργάνωσης], σ. 173-174 

— Η πάλη του λαού και της νεολαίας, Η Κίνηση μας στόχος των παρακρα-
τικών οργανώσεων [αποφάσεις, ανακοινώσεις και επιστολές του Εκτε-
λεστικού Συμβουλίου, στοιχεία για τις επιθέσεις των παρακρατικών 
οργανώσεων κ.ά.], σ. 175-186 

Τεύχος  3ο, Σεπτέμβριος 1964. Μηνιαία Επιθεώρηση της Νεολαίας Λα-
μπράκη 

— Εθνικό εγερτήριο [σημείωμα της σύνταξης για το Κυπριακό], σ. 3 
— Κυπριακό, Βασίλης Γκουγιάνος, Κύπρος : συνωμοσία, σ. 4-8 
— Διεθνές Σεμινάριο Φοιτητών και Νεολαίας στη Λευκωσία [ενημερωτικό 

σημείωμα], σ. 8 
— Οργανωτικά, Μπάμπης Θεοδωρίδης, Η νεολαία της Αθήνας μπροστά 

στη νέα οργάνωση, σ. 9-10 
— Σπουδαστές, Γιάννης Μπανιάς, Φοιτητικό κίνημα, σ. 11-13 
— Jean Bonvard, Maurice T[h]orez [αναδημοσίευση άρθρου από την εφημ. 

Humanité],  σ. 14 
— Achile Ochetto, Palmiro Togliatti [αναδημοσίευση του επικήδειου λόγου 

του γραμματέα της Κομμουνιστικής Νεολαίας της Ιταλίας στην κηδεία 
του Togliatti], σ. 15 

— Συνέντευξη, Μια συνέντευξη με τον Μ. Θεοδωράκη [για την επίσκεψή 
του στην Κύπρο], σ. 16 

— Αθλητικά, Γ. Χριστοφιλόπουλος, Ελληνικός αθλητισμός - Ώρα μηδέν, σ. 
17-20 

— Η κληρονομιά μας, Γ[ιώργος] Κατηφόρης, αφιέρωμα Αντίσταση ΕΠΟΝ, 
σ. 21-22 

— Επέτειος, Α[λέκος] Λάιος, Το μήνυμα της Χιροσίμα, σ. 23 



— Οι νέοι του κόσμου στο Forum της Μόσχας [απόφαση της Προπαρα-
σκευαστικής Επιτροπής] 

— [Οι επόμενες 3 σελίδες περιέχουν διαφημίσεις βιβλίων] 
— Οπισθόφυλλο: ...Και οι βόμβες ήταν αμερικανικές! [3 φωτό θυμάτων 

χωρίς πρόσθετα στοιχεία] 

Τεύχος  4ο, Δεκέμβριος 1964, με 2 ένθετα τετρασέλιδα. 
Στο εσωτερικό του εξωφύλλου: ιδιόχειρη αφιέρωση του Πατρίσιο 
Μπαλντές, αντιπροέδρου της ΠΟΔΝ, στα Τετράδια  Δημοκρατίας,  σ. 2 

— Εμπρός για το Α' Συνέδριο μας. Προκήρυξη του Κεντρικού Συμβουλίου 
της Νεολαίας Λαμπράκη, Αθήνα 9.11.1964, σ. 3 

— Κυπριακό, Γ[ιώργος] Βασιλείου, Με την Ελλάδα και την Κύπρο, σ. 4-5 
— Δημοκρατία, Μ. Θεοδωράκης, Στο δρόμο της τιμής. Ομιλία στην προ-

συνεδριακή συγκέντρωση της Οργάνωσης Πειραιά στις 6.12.1964, σ. 6-7 
— Κώστας Κοτζιάς, Η γενιά της πραγμάτωσης, σ. 8 
— Συνέδριο, Η συνεδριακή συνέλευση της οργάνωσης βάσης. Μια επιστο-

λή [υπογραφή: Πέτρος = Στ. Στεφάνου], σ. 9-10 
— Christian Echard, 10 εκατομμύρια νέοι της Γαλλίας [απόσπασμα από 

την εισήγησή του στο 4ο Συνέδριο της Ένωσης Κομμουνιστικών Νεο-
λαιών Γαλλίας], σ. 11-12 

— Λέσχες, Κ[ώστας] Τσουράκης, Λέσχες πολιτισμού, Πειραιάς, σ. 13 
— Ανδρέας Λεντάκης, Το Παγκόσμιο Forum Νεολαίας. Σκέψεις, συμπε-

ράσματα, προοπτικές, σ. 14-17 
— Μίκης Θεοδωράκης, Ποιητή, έλα μαζί μου..., σ. 18 
— Εργαζόμενη νεολαία, Γ[ιώργη] Χριστοφιλόπουλου, Η τρίμηνη αγωνι-

στική εξόρμηση της εργαζόμενης νεολαίας, σ. 19-22 
— Οργάνωση, Νικηφόρου Αντωνόπουλου (επιμ.), Ένας μήνας δράσης της 

οργάνωσης [δραστηριότητες των τοπικών οργανώσεων], σ. 23-25 
— Να απολυθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι [ανυπόγραφο σημείωμα με 

φωτογραφίες των Φώκου Βέττα, Φώφης Λαζάρου, Αντώνη Συγγελάκη, 
Κώστα Φιλίνη, Αντώνη Καρκαγιάννη], σ. 26 

— Οπισθόφυλλο: Να βρεθούν οι ένοχοι. Ψήφισμα της ΔΝΛ για το Γοργο-
πόταμο, Αθήνα, Θέατρο «Διάνα» 30.11.1964 
Έ ν θ ε τ α 

— Δημήτρης Γληνός, Ποιοι δρόμοι ανοίγονται μπροστά στους νέους [ανα-
δημοσίευση από το περιοδικό Μελέτη-Κριτική  1932, σ. 1-2, με αφορμή 
τα 21 χρόνια από το θάνατο του Δ. Γλ.], τετρασέλιδο χ.αρ. 

— Rinascita 21.7.1962, Το γράμμα ενός νέου στη «Ρινάσιτα», Απάντηση 
του Togliatti στο «Γράμμα ενός νέου» / Η διακήρυξη του Forum προς 
όλους τους νέους της γης, Μόσχα 16-23.9.1964, τετρασέλιδο χ.αρ 



Περίοδος E - Τεύχος loΜάρτιος 1965. Μηνιαία Επιθεώρηση της Δημο-
κρατικής Νεολαίας Λαμπράκη 

— Στο εσωτερικό του εξωφύλλου: Κοινωφελής δράση και πρωτοπορία 
[επιστολή του Στ. Στεφάνου], Η λέσχη πολιτισμού στο χωριό [επιστολή 
του Θανάση Καλαφάτη] 

— Για την ισοτιμία της νεολαίας [επιστολή με υπογραφή «ένας αντιστα-
σιακός »= Στ. Στεφάνου], σ. 1 

— Giorgio Signorini, Βιετνάμ 1954-1965. Συνεχείς αμερικανικές επιθέσεις 
[το κείμενο αποτελεί περίληψη άρθρου του Giorgio Signorini στη 
Rinascita, 13.2/1965], σ. 2-3 

— Μάρκος Δραγούμης, Ισπανικό χαράκωμα [ομιλία του Μ.Δρ. σε εκδή-
λωση της ΔΝΛ για τη σωτηρία του Χούστο Λοπέζ], σ. 4-5 

— Συνέντευξη του Ν. Παπαδημητρίου με τον Κλώντ Γκατινιόν [γενικό 
γραμματέα της ΠΟΔΝ], σ. 6 

— Το Αλγέρι σάς περιμένει [9ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ της Νεολαίας και 
των Σπουδαστών για την Ειρήνη και τη Φιλία,28.7-7.8/1965. Το κείμε-
νο είναι η προσφώνηση του Αχμέτ Μπεν Μπέλλα στην Εθνική Προπα-
ρασκευαστική Επιτροπή Αλγερίας], σ. 7 

— Τάκης Μπενάς, Βαδίζοντας προς το Συνέδριο, σ. 8-10 
— Κ. Γρηγόρης, Η πρωτοπόρα οργάνωση της νεολαίας, σ. 10-11 
— Μίκης Θεοδωράκης, Προβλήματα ανάπτυξης του κινήματος μας, σ. 12-

17 
— Στ. Στεφάνου, Η οργάνωση βάσης. Ζωντανό κύτταρο ενός γερού οργα-

νισμού, σ. 18-19 
— Το σύγχρονο πανεπιστήμιο. 12 σημεία για το πνεύμα των μεταρρυθμί-

σεων. Η κύρια ουσία του δημοκρατικού πανεπιστημίου [απύψεις της 
ΔΝΛ και της κυβέρνησης για το πανεπιστήμιο], σ. 20-25 

— Κ[ονίδης] Πορφύρης, Ο Σολωμός διαφωτιστής, σ. 26-30 
— Α. Antolini, Η νέα έκδοση των βάσεων του μαρξισμού-λενινισμού. Ένα 

βήμα μετά το XX Συνέδριο [του ΚΚΣΕ], σ. 31-32 
— [Α. Μανωλάκος] Η αληθής δημοκρατία του κ. Παπανδρέου ή ο κανονι-

σμός της Νεολαίας του Κέντρου, σ. 32-34 
— ΕΠΟΝ: μια επέτειος. Το ιδρυτικό, η προετοιμασία, σ. 35 
— Το τελευταίο γράμμα του Πατρίς Λουμούμπα, σ. 36 
— Η αλήθεια για τον θάνατο του Λουμούμπα. Η πτήση, σ. 36-37 
— Τώνια Μαρκετάκη, Κινηματογράφος, σ. 39 
— Γ[ιάννης] Ιωάννου, Από τις εκθέσεις, σ. 40 



Η  Γενιά  μας 
Αθήνα 1965-1967 

Υπότιτλος:  — Δεκαπενθήμερη εφημερίδα, όργανο της Δημοκρατικής Νεο-
λαίας Λαμπράκη, 1ο-2ο τεύχος 

— Δεκαπενθήμερη έκδοση της Δημοκρατικής Νεολαίας Λα-
μπράκη ,3ο-4ο τεύχος 
Από το 5ο φύλλο, η εφημερίδα κυκλοφορεί χωρίς υπότιτλο. 

Κυκλοφόρησαν 37 φύλλα από τις 27 Ιουλίου 1965 μέχρι τις 6 Απριλίου 
1967. 
Η περιοδικότητα είναι δεκαπενθήμερη. Από το 25ο τεύχος δηλώνεται, έτος 
Β' χωρίς να αλλάζει η αρίθμηση. 

Σχήμα : 42,6 x 31,3 εκ. 

Συντελεστές  της  έκδοσης: 
Φύλλα 1o-11o 
— Εκδότης-διευθυντής : Μπάμπης Θεοδωρίδης 
— Υπεύθυνος τυπογραφείου : Κούλης Λειβαδίτης 

Φύλλο 12ο 
— Εκδότης-διευθυντής : Μπάμπης Θεοδωρίδης 
— Υπεύθυνος τυπογραφείου : Ελ. Τουζιαράκης 

Φύλλα 13ο-37ο 
— Εκδότης : Μπάμπης Θεοδωρίδης 
— Διευθυντής : Τάσος Τρίκκας 
— Υπεύθυνος τυπογραφείου : Νίκος Μαρασλής 

Μέγεθος: 
— 1ο τεύχος  : 8 σελίδες 

— 2ο έως και 37ο: 16 σελίδες, με εξαίρεση τα τεύχη 18,31,32: 20 σελίδες 

Διεύθυνση·.  Πειραιώς 4 
Τιμή  φύλλου: 2 δρχ., 1ο-27ο φύλλο 

3 δρχ., 28ο-37ο φύλλο 

Συνδρομές εσωτερικού : 
Ετήσια: 60 δρχ., 1ο-28ο φύλλο 

100 δρχ., 29ο-37ο φύλλο 
Φιλίας ετήσια : 200 δρχ., 29ο-37ο φύλλο 
Συνδρομές εξωτερικού : 4 δολάρια, 4ο-28ο φύλλο 

5 δολάρια, 29ο-37ο φύλλο 



Η εφημερίδα περιέχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Το πρωτοσέλιδο συ-
νήθως καλύπτεται με φωτογραφίες συναφείς με την ύλη ή το εκάστοτε 
αφιέρωμα. 

Αρ. φύλλου 1,27 Ιουλίου 1965 
— Αφιέρωμα στον Σωτήρη Πέτρουλα / Να μη νιώσει άλλος πατέρας τέτοιο 

αβάσταχτο πόνο. Μήνυμα προς τους νέους του πατέρα του Σωτήρη, 
Θεόδωρου Πέτρουλα 

— Φώντας Λάδης, Για μια στιγμή μόνο [άρθρο για τον Σωτήρη Πέτρουλα], 
σ. 2 

— Αθηνά Κακολύρη, Στους θαλάμους του «Ευαγγελισμού». Με τις κο-
πέλλες που έχυσαν αίμα στους δρόμους της Αθήνας, σ. 2 

— ΜΙΡ [Μιράντα Λύρα], Όπου πέφτει ένας ήρωας, σ. 2 
— Γιώργος Σαββίδης (επιμ.), Τετάρτη 21 Ιουλίου 1965. Η νεολαία μάχεται 

για τη δημοκρατία, σ. 3 
— Μιράντα Λύρα (επιμ.), Ανάσταση λαού στην κηδεία του Πέτρουλα. Βα-

σίλεψες αστέρι μου.,., σ. 4 
— Μορφές του αγώνα μας. Παναγιώτα Σταθοπούλου, σ. 4 
— Απόφαση του ΚΣ της ΔΝΛ Οι γονείς του Πέτρουλα μέλη του Εθνικού 

Συμβουλίου, σ. 4 
— Θαλής Δίζελος, Στο σπίτι του Σωτήρη Πέτρουλα. Γλυκιέ μου εσύ δε χά-

θηκες..., σ. 5 
— Χαιρετίζουν τον νεκρό. Τελευταίος ασπασμός [επικήδειοι λόγοι του 

προέδρου της ΕΦΕΕ, του Μ. Θεοδωράκη και του εκπροσώπου της 
ΕΔΗΝ], σ. 6 

— Παρτιτούρα του τραγουδιού του Μ. Θεοδωράκη για τον Σωτήρη Πέ-
τρουλα 

— Όλα για την πατρίδα και για το λαό. Στα βήματα του Σωτήρη... Διακή-
ρυξη προς την ελληνική νεολαία του ΚΣ της ΔΝΛ, σ. 7 

— Σωτήρης Πέτρουλας. Ο άνθρωπος, ο αγωνιστής, σ. 7 
— 9 μέρες που συγκλόνισαν την Αθήνα, σ. 8 

Αρ. φύλλου 2,14 Αυγούστου 1965 
— [πολυθεματικό πρωτοσέλιδο] 
— Στις επάλξεις του 114. Η Νεολαία πρώτη στις επάλξεις - Δεν δολοφο-

νούνται τα ιδανικά [σχόλια επικαιρότητας], σ. 2 
— Φ[ώντας] Λ[άδης], Μια μικρή... πικρή συνέντευξη στη Γενιά  μας. Στέ-

φανος Ληναίος - Έλλη Φωτίου, σ. 2 
— ΠΑΝΤ[ελής Μηνάς], Η αμερικάνικη νεολαία εναντίον του «Δόγματος 

Τζόνσον». Βιετνάμ - Ένας καθαρός πόλεμος..., σ. 3 



— Γιάννης Θεοδωράκης (έρευνα), Πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημά-
των, λάσο στα χέρια της ολιγαρχίας,  σ. 4-5 

— Στις επάλξεις του 114. Ο στρατός με το λαό -Οι σωτήρες της αριστεράς 
-Πονάει μάτι-βγάζει μάτι [σχόλια επικαιρότητας], σ. 5 

— Γιώργος Σαββίδης, Το μπλόκο [άρθρο για την ταινία του Άδωνη Κόρου 
με θέμα το μπλόκο της Κοκκινιάς του 1944], σ. 6 

— Θαλής Δίζελος, Γυρίζει κι ο τροχός... Ο Μπόστ σχηματίζει κυβέρνηση 
[συνέντευξη με τον Μ. Μποσταντζόγλου για «τα ανάκτορα των Αθη-
νών»] , σ. 7 

— Στη μεγάλη μάχη της δημοκρατίας. Χαιρετισμός του ΚΣ της ΔΝΛ προς 
την ελληνική νεολαία, σ. 8-9 

— Τα Γαλάζια Μάτια σου μας καλούνε... Οι νέοι όλη της χώρας μας τιμούν 
τον ήρωα κι ορκίζονται: Πιο ψηλά τα λάβαρα του 1-1-4, σ. 10 

— Κ[ούλης] Λειβ[αδίτης], Στη λέσχη της Καισαριανής [δραστηριότητες 
των μελών της ΔΝΛ Καισαριανής (διάβασμα - αθλητισμός)], σ. 10 

— Δημ. Ραυτόπουλος, Για γέλια και για κλάματα... Αργοστόλι: Πριν 132 
χρόνια, σ.11 

— Συνέντευξη με τον Καναδό αντιπρόσωπο της ΠΟΔΝ Βίλφρεντ Στσέσνυ, 
σ. 12 

— Κ[ούλης] Λειβαδίτης, Τούμπας : Κρέων του 1965 [χρονογράφημα], σ. 12 
— 6 Αυγούστου 1945 [άρθρο για την έκρηξη βόμβας στη Χιροσίμα], σ. 13 
— Καφές και... δημοκρατία. Διήγημα του Αζίζ Νεζίν, σ. 14 
— Το τσίρκο [γελοιογραφίες], σ. 15 
— Σπορ. Τεράστια ποσά για να διατηρηθεί το μονοπώλιο. Τα χρήματα 

των φιλάθλων στο παζάρι των μεταγραφών, σ. 16 
— Σπορ. Όλα τα στραβά στον τόπο αυτόν, σ. 16 
— Σπορ. Νίκη πάνω στο νήμα, σ. 16 

Αρ. φύλλου 3,28 Αυγούστου 1965 
— [πολυθεματικύ πρωτοσέλιδο] 
— Δημ. Χατζής, Το  βάπτισμα.  Διήγημα, σ. 2 
— Μίκης Θεοδωράκης, Το γρανιτένιο μέτωπο της ελληνικής νεολαίας, σ. 3 
— Στις επάλξεις του 114, Ο σωστός δρόμος - Οι., εκπτώσεις - Ο κ. Σο-

σιαλ-προδότης — Αλλού οι ένοχοι [σχόλια επικαιρότητας], σ. 3 
— Το Σύνταγμα της Ελλάδος και οι λαϊκοί αγώνες. Τάσος Βουρνάς, Ιστο-

ρική αναδρομή στους συνταγματικούς αγώνες, σ. 4 / Γ. Κουμαριώτης, 
Το 1843 και οι νέοι, σ. 5 

— Θαλής Δίζελος, Οι Μαύροι πολεμούν το σκοτάδι. 40 νεκροί, εκατοντά-
δες τραυματίες, χιλιάδες συλλήψεις... γιατί ; Λος Άντζελες, Αθήνα, Σαϊ-
γκόν. Το δρομολόγιο του δόγματος Τζόνσον, σ. 6 



— Νικ. Αντωνόπουλος, Με τους κοσμοδρόμους, ραντεβού στην Αθήνα 
[συζήτηση με τους αστροναύτες Α. Λεόνοφ και Π. Μπελάγιεγ], σ. 7 

— Μεγάλος διαγωνισμός της Γενιάς  μας [προκήρυξη διαγωνισμού φωτο-
γραφίας], σ. 7 

— Γιάννης Θεοδωράκης, Δεν θα περάσουν [άρθρο για τον αγώνα της νεο-
λαίας κατά του φασισμού στα Ιουλιανά], σ. 8-9 

— ΜΙΡ[άντα] Λ[ύρα], Μορφές. Δάντης. 700 χρόνια από τη γέννησί του, σ. 
10 

— Ο [Αράμ] Χατσατουριάν μιλάει στα σχόλια επικαιρότητας [συνέντευ-
ξη], σ. 10 

— Νίνος Φ. Μικελίδης, Ποιες ταινίες θα δούμε το χειμώνα, σ. 11 
— Η  Γενιά  μας. Αθήνα - Πειραιάς [μικρές ειδήσεις  από τις λέσχες της 

ΔΝΛ], σ. 12 
— Γ. Σαββίδης, Οι Λαμπράκηδες σ' όλη την Ελλάδα. Η σημαία του 114 

στην ύπαιθρο, σ. 12-13 
— Αθηνά Κ-Δύρη [Κακολύρη], Το μπαλλέτο των Λαμπράκηδων του Υμητ-

τού, σ. 13 
— Γιούλης [Μαρούλης Γιούλης], Αναζητώντας τον... Μπόστ [χρονογράφη-

μα] , σ. 14 
— Πα.Βελ., Χιούμορ..., σ. 15 
— Σπορ. Οι Βαλκανικοί έφτασαν. Σκληρή δοκιμασία για τους αθλητές 

μας, σ.16 
— Σπορ. Η Σπάρτακ [Μόσχας], αντίπαλος του Ολυμπιακού ;, σ. 16 

Αρ. φύλλου 4,11 Σεπτεμβρίου 1965 
— [πολυθεματικό πρωτοσέλιδο] 
— Διακήρυξη, «Η δίωξη των Λαμπράκηδων θα οδηγήση στον περιορισμό 

όλων των λαϊκών οργανώσεων», σ. 2 
— Δηλώσεις του Μίκη Θεοδωράκη [για την κλιμακούμενη επίθεση ενα-

ντίον της ΔΝΛ], σ. 2 
— Η  Γενιά  μας. Ας σημάνει συναγερμός [ανακοίνωση για την απειλή διά-

λυσης της ΔΝΛ], σ. 2 
— HB' Σύνοδος του ΚΣ της ΔΝΛ, σ. 2 
— Μυλοχώρι: «Οι γονείς μας είναι περήφανοι» [ανατίναξη της λέσχης ΔΝΛ 

Μυλοχωρίου], σ. 2 
— Τάκης Μπενάς, Η αλήθεια για τους Λαμπράκηδες, σ. 3 
— Στις επάλξεις του 114, Πολυτιμώτερη κατάχτηση -Χάθηκε η ντροπή -

Όχι μόνον η ντροπή [σχόλια επικαιρότητας], σ. 3 
— Ακαδημαϊκό απολυτήριο. Θαλής Δίζελος, Νέο κρατικό λαχείο / Ν. Μα-

κρής : Χάσμα χασμάτων, σ. 4-5 



— Ο φασισμός απειλεί τη ζωή μιας 16χρονης Ισπανίδας [έκκληση της Κομ-
μουνιστικής Ένωσης Νεολαίας της Ισπανίας για την απελευθέρωση της 
Πλάντια Βαγιόν], σ. 5 

— Νικηφ. Αντωνόπουλος-αποστολή, Κούβα, το νησί των νέων, σ. 6 
— Όμηρος Πέλλας, Καρφίτσες. Διήγημα, σ. 7 
— Θαλής Δίζελος, Λαμπράκηδες: το ποτάμι δεν στρέφει πίσω. Σεπτέμ-

βρης 1964-Σεπτέμβρης 1965: Ένας χρόνος αποκαλυπτικός, σ. 8-9 
— Γ. Πετρής [Γιώργης Σίμος], Μορφές, Θεόφιλος, σ. 10 
— Φώντας Λάδης, Οι νέοι σκηνοθέτες μιλούν για τα ... Όνειρα μικρού μή-

κους... που υποβλήθηκαν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, σ. 10-11 
— Οι Λαμπράκηδες σε ύλη την Ελλάδα [ειδησεογραφία-ανταποκρίσεις 

από τη Λάρισα, την Κρήτη και τις Σέρρες], σ. 12 
— [Νεκρολογία για το νεολαίο Βασίλη Σταυρόπουλο], σ. 12 
— Κ[ούλης] Λειβ[αδίτης], Η νεολαία τιμά τον Σ. Πέτρουλα. Εκδηλώσεις 

στην Αθήνα, σ. 12 
— Λευτέρης Ξαστεράκης [Μαν. Μυλωνάκης], Το ημερολόγιο μου [μικρές 

καθημερινές ειδήσεις], σ. 13 
— Κ. Τσοπολίδης, Οι γιορτές της Λευκάδας. Ένα πανηγύρι πολιτισμού 

και συναδέλφωσης, σ. 13 
—.. . Μας γράφουν [απαντήσεις της Γενιάς  μας σε επιστολές αναγνω-

στών], σ. 14 
— Οι Λαμπράκηδες στο προσκήνιο της διεθνούς επικαιρότητας, σ. 14 
— Πάβελ - Λογοθέτης, Χιούμορ, σ. 15 
— Σπορ. Παγκόσμια κίνηση, σ. 16 
— Σπορ. Τα χέρια ενώθηκαν. Οι Έλληνες αθλητές-φοιτητές έγιναν πια μέ-

λη της Παγκόσμιας Φοιτητικής Οργάνωσης για τον αθλητισμό και την 
ειρήνη, σ. 16 

— Σπορ. Οι βαλκανικοί αγώνες πάλης, σ. 16 

Αρ. φύλλου 5,25 Σεπτεμβρίου 1965 
— Κοσμοναύτες και Λαμπράκηδες / φωτογραφία: Οι κοσμοναύτες  Λεό-

νοφ και Μπελάγιεφ με τον πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Κώστα 
Βάρναλη και τον πρόεδρο του ΚΣ της ΔΝΛ Μίκη Θεοδωράκη 

— Δ. Δημητρίου-Νικηφόρος, Το ξεκίνημα [απόσπασμα από το βιβλίο του, 
Αντάρτης  στα  βουνά της  Ρούμελης], σ. 2 

— Στέφανος Στεφάνου, Μετά τη Β' Σύνοδο του ΚΣ. Στο φως της ημέρας, σ. 3 
— Στις επάλξεις του 114, Ζήτω η Αντίσταση -«Αλήθεια» 100% - Η σύνο-

δος της ΕΔΑ - Έξω το NATO [σχόλια επικαιρότητας], σ. 3 
— Πραξικόπημα στην παιδεία. Τάσος Βουρνάς, Μια ιστορική διαδρομή / 

Γιώργος Βότσης, Βασιλικός πολτός..., σ. 4-5 



— Νικηφ. Αντωνόπουλος-αποστολή, Κούβα, το νησί των νέων, σ. 6 
— Λευτέρης Ξαστεράκης [Μαν. Μυλωνάκης], Το ημερολόγιο μου [μικρές 

καθημερινές ειδήσεις], σ. 7 
— Νικηφ. Αντωνόπουλος, Συνάντηση στην Αθήνα. Αποκλειστική συνέ-

ντευξη, Κοσμοναύτες και Λαμπράκηδες [συζήτηση με τους Α. Λεόνοφ 
και Π. Μπελάγιεφ], σ. 7 

— Σ. Ρεπ., Πορεία δημοκρατίας και προόδου. Η Β' Σύνοδος του ΚΣ της 
ΔΝΛ [ρεπορτάζ], σ. 8-9 

— Μήνυμα Δημοκρατικού Συναγερμού. Διακήρυξη της Β' Συνόδου του ΚΣ 
[της ΔΝΛ], σ.9 

— 24η Βαλκανιάδα, σ. 10-11 
— Ν. Φ. Μικελίδης, Ποιες ταινίες θα δούμε τον χειμώνα, σ. 12 
— Φώντας Λάδης, Συνέντευξη στο... οδοντιατρείο με τον Βασίλη Βασιλι-

κό, σ. 13 
— Το ελληνικό «Νέο Κύμα» εναντίον των Γε-Γε, σ. 14 
— ... Μας γράφουν [απαντήσεις της Γενιάς  μας σε επιστολές αναγνω-

στών], σ. 14 
— Κώστας Ρεσβάνης, Με τους Λαμπράκηδες σε ένα εργοστάσιο. Την ώρα 

της δουλειάς, σ. 14 
— Χιούμορ : τα λογοπαίγνια του Λογοθέτη - Σκίτσα του Πάβελ, σ. 15 
— Ο Μίκης Θεοδωράκης μιλάει στη Γενιά  μας. Η δημοκρατική νεολαία της 

Ευρώπης στο πλευρό της γενιάς του 114, σ. 16 
— Ο λαός υπερασπίζεται τους Λαμπράκηδες [ρεπορτάζ από τη συγκέ-

ντρωση στις 22.9], σ. 16 

Αρ. φύλλου 6,9 Οκτωβρίου 1965 
— Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης : τέλος  ; / φωτογραφία της Έλλης Φωτίου — Α' 

βραβείο γυναικείου ρόλου 
— Δ. Δημητρίου-Νικηφόρος, Το ξεκίνημα [απόσπασμα από το βιβλίο του, 

Αντάρτης  στα  βουνά της  Ρούμελης], σ. 2 
— ΔΝΛ: Σημαιοφόρος ενότητας της νέας γενιάς, Απόφαση της Β' Συνόδου 

του ΚΣ της ΔΝΛ, αποσπάσματα, σ. 3 
— Ν. Μικελίδης, Οι καλύτερες ταινίες του Φεστιβάλ, σ. 4 
— Φώντας Λάδης, Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης : τέλος; - Η Έλλη Φωτίου μι-

λάει στη Γενιά  μας, σ. 4-5 
— Νικηφ. Αντωνόπουλος-αποστολή, Κούβα, το νησί των νέων, σ. 6 
— Λευτέρης Ξαστεράκης [Μαν. Μυλωνάκης], Το ημερολόγιο μου [μικρές 

καθημερινές ειδήσεις], σ. 7 
— Ν. Μακρής, Δολιοφθορά των σκοταδιστών. Η «πολτοποίηση» του Ακα-

δημαϊκού, σ. 7 



— Η απελευθέρωση της Αθήνας, 21 χρόνια. Η γιορτή της απελευθέρωσης 
[από τις εφημερίδες της εποχής] / Νεολαία: η φλόγα της Αντίστασης 
[απόσπασμα από αφήγημα της Σοφίας Μαυροειδή-Παπαδάκη], σ. 8-9 

— Σπορ. Χαρές και λύπες... στο 8ο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό κύπελλο. 
Νικηφ. Αντωνόπουλος, Αποκλειστική συνέντευξη με τον Γιασίν και 
τους άλλους σοβιετικούς παίκτες, σ. 10-11 

— Κ. Ρεσβάνης, Όταν δύει ο ήλιος... Μια ζωντανή συνομιλία με τις νέες 
εργάτριες του Παπαστράτου, σ. 12 

— Δημ. Ραυτόπουλος, Όταν η ιστορία γίνεται Λαμπράκισσα. Πώς αντιμε-
τώπισε η Βαυαροκρατία την πρώτη Λέσχη της Νεολαίας το 1841 [ευθυ-
μογράφημα], σ. 13 

— Η υπεράσπιση της ΔΝΛ υπόθεση του λαού, σ. 14 
— Χιούμορ του Μαρουλάκη, σ. 15 
— ΠΟΔΝ : η διάλυση της ΔΝΛ φασιστική ενέργεια, σ. 16 
— Γ. Κουκάς, «Επιχείρηση Μυλοχώρι», σ. 16 

Αρ. φύλλου 7,23 Οκτωβρίου 1965 
— Η πρώτη μέρα του πολέμου / φωτογραφία από το αλβανικό μέτωπο 
— Λ. Σεκλειζιώτης, [Μιχαήλ Αλεξάντροβιτς] Σόλοχωφ, βραβείο Νόμπελ 

1965. Ραντεβού με το βασιληά της Σουηδίας, σ. 2 
— [Στ. Στεφάνου] Το σύνορο [άρθρο, αναφορά στην ανατίναξη της λέσχης 

στο Μυλοχώρι], σ. 3 
— [Στ. Στεφάνου] Ο κ. Θεοφύλακτος [Παπακωνσταντίνου] «ανησυχεί» 

[σχόλιο σε αντικομμουνιστικό άρθρο της Μεσημβρινής],  σ. 3 
— Στις επάλξεις του 114, Η επάνοδος - Τα «πιστοποιητικά» - 114-15% 

[σχόλια επικαιρότητας], σ. 3 
— Λευτέρης Ξαστεράκης [Μαν. Μυλωνάκης], Το ημερολόγιο μου [μικρές 

καθημερινές ειδήσεις], σ. 4 
— Claude Kroes, Η Ελλάδα στο πόδι [μετάφραση άρθρου του από το γαλ-

λικό περιοδικό Εμείς,  τ'αγόρια  και τα κορίτσια],  σ. 4 
— Νικηφ.  Αντωνόπουλος,  Άνθρωποι και ποντίκια.  Διεθνής ημέρα του παι-

διού... και διεθνής ημέρα των ζώων, σ. 5 
— Νικηφ. Αντωνόπουλος-αποστολή, Κούβα, το νησί των νέων, σ. 6 
— Ν. Μικελίδης, Κινηματογράφος [για την ταινία «Βιριδιάνα» του Λουί 

Μπονιουέλ], σ. 6 
— Φ. Καμπάνης, Ανοίγουν οι αυλαίες των θεάτρων... με τον ίδιο πάντα 

τρόπο. Το θέατρο, σ. 7 
— Δημ. Ραυτόπουλος, Η πρώτη μέρα του πολέμου [28η Οκτωβρίου 1940], 

σ. 8-9 
— Σπορ. Εθνικό ή ιδιωτικό πρωτάθλημα; Το παρασκήνιο και η διαμάχη 



οδηγούν το ελληνικό ποδόσφαιρο στο χάος, σ. 10 
— Σ .Π. (επιμ.), Με τις κοπέλλες της γενιάς μας. Μόδα, τί θα κάνω ;, σ. 11 
— Κ. Ρεσβάνης, Μεροκάματο τρόμου. Μια συνέντευξη με τον πρόεδρο της 

ΣΕΕΝΕ [με την ευκαιρία της «Εβδομάδας προλήψεως ατυχημάτων» 16-
23.10/1965], σ. 12 

— Π.,Καταδικασμένο το νέο σχέδιο «Περικλής», σ. 13 
— Οι Λαμπράκηδες σ' όλη την Ελλάδα, Συνέρχεται σε Α' Σύνοδο το Εθνικό 

Συμβούλιο της ΔΝΛ, σ. 14 
— Μ. Γιούλης,Στον Πειραιά, σ. 14 
— Η  Γενιά  μας στη Λέσχη της Καισαριανής, σ. 14 
— Γ. Κουκάς, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι ακαδημαϊκές ελευθερίες σε 

κίνδυνο, σ. 15 
— «Κάτω τα χέρια από το φοιτητικό κίνημα». Διακήρυξη της Σπουδαστι-

κής Οργάνωσης της ΔΝΛ, σ. 15 
— Χιούμορ του Δήμου Σκουλάκη, σ. 15 
— Ένας χρόνος από την εκτέλεση του Βιετναμέζου πατριώτη. Απόσπα-

σμα από το βιβλίο της γυναίκας του Αυτός  ήταν ο Τρόι,  σ. 16 

Αρ. φύλλου 8,6 Νοεμβρίου 1965 
— Εμπιστοσύνη στο μέλλον / καλλιτεχνική  φωτογραφία «σοβιετικής μη-

τέρας» 
— Ρωσία: 7 Νοεμβρίου 1917. Όταν ανάτειλε... η νέα εποχή. Απόσπασμα 

από το βιβλίο του Λουί Αραγκόν Ιστορία  της  Σοβιετικής  Ένωσης,  σ. 2 
— Στις επάλξεις του 114, Όχι νέα EON - Οι προγραφές των μεταναστών -

Το «άλας» της εθνικοφροσύνης - Μια εθνική πρωτοβουλία [σχόλια επι-
καιρότητας], σ. 3 

— [Στ.] Βελδελμίρης — [Δ.] Κερπινιώτης [αναφορά στους δύο νεκρούς της 
Ν.ΕΔΑ το 1961], σ. 3 

— Francis Cohen, ΕΣΣΔ -» Εμπιστοσύνη στο μέλλον, σ. 4-5 
— Σ.Π. (επιμ.), Με τις κοπέλλες της γενιάς μας, Τι θα κάνω; - Για ένα 

δροσερό πρόσωπο - Ένα φόρεμα τρεις εμφανίσεις — Ανεμελιά, αλλά 
και χτένισμα, σ. 6 

— Ελ. Καμουλάκου, Γάμος α λα... ρωσικά, σ. 6 
— Ν. Μικελίδης, Κινηματογράφος, σ. 7 
— Δ. Ραυτόπουλος, Ο Κέρβερος... και ο Άδης. Η παγκόσμια πολιτική μαφία 

της Ουάσιγκτων και η δράση της στο πραξικόπημα του Ιουλίου,  σ. 8-9 
— Π., Τα γεγονότα του 15ήμερου, Ένα ακόμα «όχι» του λαού, σ. 10 
— Η αναγνώριση [επιστολή ενός αντιστασιακού αναγνώστη της Γενιάς 

μας με αναφορά τις δηλώσεις του Ζαν Πωλ Σαρτρ για τη ΔΝΛ / φωτό 
του Σαρτρ με τον Μίκη Θεοδωράκη], σ. 10 



— Γιάννης Βούλτεψης, Είσαι Λαμπράκης; Είμαι! Οκτώ νέοι βασανίζονται 
[στο ΚΔ' αστυνομικό τμήμα], σ. 11 

— Λευτ. Ξαστεράκης [Μαν. Μυλωνάκης], Το ημερολόγιο μου [μικρές κα-
θημερινές ειδήσεις] , σ. 11 

— Φώντας Λάδης, Διονύσης Σαββόπουλος. Ένας μοντέρνος τροβαδούρος. 
Συνθέτης, κιθαριστής, τραγουδιστής. Διατυπώνει το προσωπικό του πι-
στεύω στη Γενιά  μας, σ. 12 

— Σπορ. Ελληνικός αθλητισμός : κάθε χρόνο χειρότερα !, σ. 13 
— Σπορ. Μισέλ Ζαζύ, ο Καραμπίνας, σ. 13 
— Κ[ούλης] Λειβαδίτης, Σπουδαστικός κόσμος. Τα φοιτητικά συσσίτια, σ. 14 
— Ο λαός γιορτάζει το «Όχι». Στη Δραπετσώνα, στην Καλαμαριά, σ. 14 
— Μ[αρούλης] Γιούλης, Από τη Χαλκίδα με αγάπη [νέα της λέσχης της 

ΔΝΛ Χαλκίδας], σ. 14 
— Ζωολογία του Γιάννη Καλαϊτζή [γελοιογραφίες], σ. 15 
— Εμπρός για το μέλλον μας. «Να εξαλείψωμε από τη γη κάθε ίχνος φα-

σισμού». 20 χρόνια της ΠΟΔΝ, σ. 16 
— ΠΟΔΝ και ελληνική νεολαία, σ. 16 

Αρ. φύλλου 9,20 Νοεμβρίου 1965 
— [Νίκος] Κούρκουλος : όπως δεν τον ξέραμε / φωτογραφία 
— Χρίστος Χριστοβασίλης, Γραμματικής  καταδίκη.  Διήγημα, σ. 2 
— Απόφαση του Προεδρείου της ΔΝΛ: Να προασπίσουμε την εκπαιδευτι-

κή μεταρρύθμιση, σ. 3 
— Στις επάλξεις του 114, Σε περισσότερα χέρια η «Γενιά μας» - Τ ο «όχι» 

των ναυτεργατών μας — Τα «τάγματα εργασίας» του κ. Μπακατσέλου 
[σχόλια επικαιρότητας], σ. 3 

— Φώντας Λάδης, Νίκος Κούρκουλος, όπως δεν τον ξέραμε, σ. 4-5 
— Τα γεγονότα του 15ήμερου, Θύελλες, ταξίδια κι ένας «κακός αμερικα-

ν ό ς » ^ . 6 
— Τάσος Βουρνάς, Σύγχρονοι φιλέλληνες. Η συμπαράσταση των ξένων 

στον αγώνα του λαού μας, σ. 7 
— Βύρ. Λεοντάρης, Φωτιά θέλουν, όχι φως! [για το βιβλίο του Κ. Καλο-

καιρινού Ιστορία  Ρωμαϊκή  και Μεσαιωνική],  σ. 8-9 
— Σ.Π. (επιμ.) : Με τις κοπέλλες της γενιάς μας, Τι θα κάνω ; Σχολή Τουρι-

στικών Επαγγελμάτων - Σχολή Βιβλιοθηκονομίας - Σχολή Διακοσμητι-
κής και Τέχνης του Βιβλίου  -Βεγγέρα στο  χωριό, σ. 10 

— Ν. Μικελίδης, Κινηματογράφος: «Αγριοφράουλες» - «Ο Λόφος», Δύο 
αξιόλογες ταινίες, σ. 11 

— Λευτέρης Ξαστεράκης [Μαν. Μυλωνάκης], Το ημερολόγιο μου [μικρές 
καθημερινές ειδήσεις], σ. 11 



— Σπορ. Το πρωτάθλημα αρχίζει, αλλά..., σ. 12 
— Κ. Ρεσβάνης, Μια έρημη πολιτεία, Λαύριο. Κλειστόν, σ. 13 
— Μ[αρούλης] Γιούλης, Ένας ακόμα νέος εργάτης νεκρός. Το εργατικό 

ατύχημα των Πετραλώνων, σ. 13 
— Μ[αρούλης] Γιούλης, Ένας θεατρικός όμιλος γεννιέται στον Πειραιά 

[στη λέσχη της ΔΝΛ], σ. 14 
— Οι Λαμπράκηδες δημιουργούν [εργασίες κοινής ωφέλειας], σ. 14 
— Λέσχες Λαμπράκηδων παντού, σ. 14 
— «Κύκλοι Μ. Θεοδωράκη» στη Γαλλία, σ. 14 
— Παροιμιώδες πραξικόπημα του Δήμου Σκουλάκη [γελοιογραφίες], σ. 15 
— Θαλής Δίζελος, Όχι στον πόλεμο του Βιετνάμ! Νεολαία: η άλλη φωνή 

της Αμερικής, σ. 16 
— Μήνυμα του [Πάμπλο] Νερούντα στους νέους της Ελλάδας, σ. 16 
— ΠΟΔΝ : Χαιρετισμός στην ελληνική νεολαία, σ. 16 

Αρ. φύλλου 10,4 Δεκεμβρίου 1965 
— [πολυθεματικό πρωτοσέλιδο] 
— Χρίστος Χριστοβασίλης, Γραμματικής  καταδίκη.  Διήγημα, σ. 2 
— Στέφανος Στεφάνου: Όχι στους ιμπεριαλιστές, σ. 3 
— Στις επάλξεις του 114, Οι «κώνοι» -Πολτοποιήσεων συνέχεια - Το ερ-

γατικό δημοψήφισμα [σχόλια επικαιρότητας], σ. 3 
— Γιώργος Βότσης, Εδώ κάποτε υπήρχε ένα χωριό. Μια ζωντανή έρευνα 

στα χωριά της Ανατολικής Μακεδονίας. Εκεί όπου οι νέοι ζουν και 
φθείρονται με μοναδικό «όνειρό» τους τη φυγή και τη μετανάστευση, 
σ. 4-5 

— Νικηφόρος Αντωνόπουλος, Τι διδάσκονται οι μαθητές στα σχολεία; 
Ρεμβάζοντας στο απερίγραπτο πανόραμα των σχολικών βιβλίων, σ. 6 

— Το βραβείο Σιμπέλιους και η αγάπη του λαού. Συνέντευξη με τον Μίκη 
Θεοδωράκη, σ. 7 

— Νίνος Φενέκ Μικελίδης, Αποκλειστική συνέντευξη με τον Μιχαήλ Ρόμμ: 
«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στην Ελλάδα απαγορεύουν την ταινία 
μου Ό Λένιν τον Οκτώβρη'», σ. 8-9 

— I. Βούλτεψης, Γοργοπόταμος: Τότε και τώρα. Το «βέλος» αστόχησε... 
23 χρόνια από την ανατίναξη της γέφυρας - ένα χρόνο από την έκρηξη 
της νάρκης, σ. 10 

— Ελ. [Καμουλάκου], Τα γεγονότα του 15ήμερου, Δίκες, καταγγελίες, 
αποκαλύψεις διαψεύσεις και... Δυο λαμπρές εμφανίσεις της Δημοκρα-
τίας, σ. 11 

— Το μπλόκο. Μια θαυμάσια αντιστασιακή ταινία [του Άδωνη Κύρου], σ. 
12 



— Πρωτάθλημα χωρίς φιλάθλους!... Το κράτος κερδίζει από τον αθλητισμό 
περισσότερα απ' όσα ξοδεύει, σ. 13 

— Με τις κοπέλλες της γενιάς μας, Λίγα έξοδα πολύ γούστο - Η βιβλιοθή-
κη σας - Ποιο χτένισμα σας αρέσει, σ. 14 

— Ε. Κωνσταντίδου, Το Θέατρο Νέας Ιωνίας, σ. 14 
— Τα «Γε-Γε» διασκεδάζουν του Δήμου Σκουλάκη [γελοιογραφίες], σ. 15 
— Ivan Scedrov, Στη ζούγκλα του Βιετνάμ, σ. 16 

Αρ. φύλλου 11, 18 Δεκεμβρίου 1965 
— Οι εμπρηστές των ιδανικών / σκίτσο του Γιάννη Καλαϊτζή: «άστρο λα-

μπρό τους οδηγεί» 
— Α. Τσέχωφ, Ο Βάνκας [διήγημα], σ. 2 
— Ελ. [Καμουλάκου], Τα γεγονότα του 15ήμερου, Όλα σε άνοδο !, σ. 3 
— Ν. Φενέκ Μικελίδης, «Εννιά μέρες ενός χρόνου» [του Μ. Ρόμμ] - «Το 

μπλόκο» [του Άδ. Κόρου]. Ένας νέος κινηματογράφος, σ. 4 
— Βεατρίκη Σ[πηλιάδη], Πολλές ιδέες για μικρά και μεγάλα δώρα, σ. 5 
— Τάσος Βουρνάς, Δ. Γληνός: 22 χρόνια από το θάνατό του. «Αριστερά, 

ολοένα προς τ' αριστερά», σ. 6-7 
— Ένα γράμμα του Γληνού [Ανάφη, 12.4.1937] 
— Γ. Κουκάς, Οι εμπρηστές των ιδανικών της νεολαίας. Σέρρες : μια λέσχη 

γκρεμίστηκε... μια λέσχη ξανακτίζεται, σ. 8-9 
— Προμήνυμα ανοιχτού φασισμού. Καταγγελία του Εθνικού Συμβουλίου 

της ΔΝΛ [ανατίναξη της λέσχης στις Σέρρες], σ. 9 
— Κ. Ρεσβάνης, Καινούργια λέσχη, μεγαλύτερη δύναμη [Λέσχη Σερρών], 

σ. 10 
— Γιώργος Βότσης, Καλλιεργούν τα χωράφια τους προσμένοντας την 

άνοιξη... [χωριά του Παγγαίου], σ. 11 
— Ε[ιρήνη] Μ[ίσιου], Η Β' Πανσπουδαστική Συνδιάσκεψη της ΔΝΛ, σ. 12 
— Εμείς και οι αναγνώστες μας, σ. 12 
— Π. Βαρδάκης [μέλος της ΔΝΛ Πάτρας, νεκρολογία], σ. 12 
— Αυτοί είναι οι καλύτεροι [αθλητισμύς], σ. 13 
— Πρωτάθλημα 1966: η ταυτύτητα των ομάδων, σ. 13 
— Το ιταλικό εισιτήριο για το Λονδίνο !... [αθλητισμός], σ. 13 
— Λευτέρης Ξαστεράκης [Μαν. Μυλωνάκης], Το ημερολόγιο μου [μικρές 

καθημερινές ειδήσεις], σ. 14 
— Χιούμορ  του Γιάννη Καλαϊτζή [γελοιογραφίες], σ. 15 
— Νικηφόρος Αντωνόπουλος, Περπατώντας στους δρόμους της Αθήνας, οι 

ουρανοί αγάλλονται..., σ. 16 



Αρ. φύλλου 12,1 Ιανουαρίου 1966 
— Ο μήνας του παιδιού. Δώσε και συ ένα παιχνίδι [αφίσα της εκστρατείας 

της ΔΝΛ για το δώρο του παιδιού] 
— Κώστας Βάρναλης, Το  κελάδημα της  τσίχλας.  Διήγημα, σ. 2 
— Νικηφόρος Αντωνόπουλος, Άγιος Βασίλης έρχεται... Περιμένοντας το 

νέο χρόνο, σ. 3 
— Η εξόρμηση της ΔΝΛ. Ένα δώρο στο παιδί της γειτονιάς και του χωριού 

[έκκληση της ΔΝΛ], σ. 4 
— Μ. Γιούλης, Πώς γίνεται πραγματικότητα μια ωραία ιδέα..., σ. 4 
— Γιάν. Θεοδωράκης, Ο Ηρώδης παραμονεύει [αναφορά στις συνθήκες 

ζωής των παιδιών του τρίτου κόσμου], σ. 5 
— Ελ. [Καμουλάκου], 1965, ο χρόνος που διχοτομήθηκε. Μια αναδρομή 

στο  αποκομμένο τμήμα, σ. 6-7 
— Λευτ. Ξαστεράκης [Μαν. Μυλωνάκης] και σκίτσα Δήμου Σκουλάκη, Ο 

Καζαμίας του 1966, σ. 8-9 
— Σπύρος Μονδάνος, Ενώ τα ρολόγια του κόσμου χτυπούν μεσάνυχτα 

[Βιετνάμ], σ. 10 
— Γ. Ματζουράνης, Να τα πούμε; Το παραμύθι της Γερμανίας... Πώς 

γιορτάζουν οι Έλληνες μετανάστες στην ξενητιά, σ. 11 
— Ν.Φ. Μ[ικελίδης], «Βίβα Μαρία» [του Λουί Μάλλ], η Μπριζίτ Μπαρντό 

και η Ζαν Μορώ επαναστάτριες..., σ. 12 
— Ο καλύτερος στο είδος του !... [αθλητισμός], σ. 13 
— Β' Εθνική Κατηγορία. Πρωτάθλημα αντοχής, σ. 13 
— Όλα συμβαίνουν στο  ποδόσφαιρο..., σ. 13 
— Με τις κοπέλλες της γενιάς μας, Τι μπορούμε να κάνουμε για το παιδί -

Τα κορίτσια κατέλαβαν το Πανεπιστήμιο - Ένα «προσωπικό» πορτα-
τίφ — Μια δισκοθήκη —Οι γυναίκες εναντίον των απολύσεων για λόγους 
παντρειάς, σ. 14 

— Χιούμορ. Τα δώρα... του Λογοθέτη, σ. 15 
— 1966: Ειρήνη, Ελευθερία, Ευτυχία. Μήνυμα του ΚΣ της ΔΝ Λαμπράκη, 

σ. 16 / Καινούργιος χρόνος, καινούργιες ελπίδες - φωτογραφία του 
Σπύρου Χαλικιά 

Αρ. φύλλου 13,15 Ιανουαρίου 1966 
— Φωτογραφία του Μίκη Θεοδωράκη 
— Νικηφόρος Βρεττάκος, Αποκλειστική παρουσίαση από τη Γενιά  μας 

πέντε ποιημάτων του, σ. 2 
— Εμείς και οι αναγνώστες μας, σ. 3 
— Ματιές [φωτογραφίες με σχόλια], σ. 3 



— Ν. Φένεκ Μικελίδης, Κινηματογράφος. Οι επεισοδιακοί ήρωες επιστρέ-
φουν..., σ. 4 

— Μ. Γιούλης, 15 μέρες [μικρές καθημερινές ειδήσεις για τη δραστηριότη-
τα της ΔΝΛ], σ. 4-5 

— Στις επάλξεις του 114, Το διάγγελμα... - ... Και το αντιδιάγγελμα -
Πνευματικό ήθος - «Κάθε πέρσι και καλύτερα» [σχόλια επικαιρότη-
τας] , σ. 5 

— [Μ.] Θεοδωράκης, Επάνοδος στις ρίζες. «Το κλίμα που γεννάει τα γνή-
σια τραγούδια: Τα πάθη της Ρωμιοσύνης», σ. 6-7 

— Δεν μπορείς να σκοτώσεις ένα τραγούδι [καταγγελία για την απαγό-
ρευση μετάδοσης των τραγουδιών του Μ.Θ. από το ΕΙΡ]. σ. 7 

— Δ. Ραυτόπουλος, Η ανατομία ενός «θεού». Τζέιμς Μπόντ. Ποιος θα τον 
σκοτώσει ; [καλλιτεχνικά],  σ. 8-9 

— Οι φίλαθλοι  μίλησαν γι' αυτούς.  Οι έξι  καλύτεροι  αθλητές μας για το 
1965, σ.10 

— Η ώρα της αισιοδοξίας... Ο Μπρούμελ στο πόδι!... [αθλητισμός], σ. 10 
— Πρωτάθλημα σε ρυθμό αγωνίας, σ. 11 
— Ο γύρος του κόσμου τελειώνει στο Λονδίνο, σ. 11 
— Νικ. Αντωνόπουλος, Ελληνικός αθλητισμός: δρόμος μετ' εμποδίων..., 

σ. 12 
— Παγκόσμιο χιούμορ, σ. 13 και 14 
— Ελ. [Καμουλάκου], Τα γεγονότα του 15ήμερου, Εκπλήξεις της Πρωτο-

χρονιάς και τα φώτα των Φώτων, σ. 13 
— Το «Δώρο του Παιδιού» της ΔΝΛ στο Νεοχώρι Σερρών. Ο Αη Βασίλης 

ήρθε από τη... Θεσσαλονίκη, σ. 14 
— Ένας ύπουλος Ηρώδης... [θάνατος δίχρονου παιδιού από ασιτία], σ. 15 
— Ε. [Ειρήνη Μίσσιου (επιμ.)], Με τις κοπέλλες της γενιάς μας - Σας εν-

διαφέρει ; - Μ ό δ α , σ. 15 
— Γιώργος Βότσης, Πανεπιστήμιο made in USA ; [ίδρυση του Πανεπιστη-

μίου Πατρών], σ. 16 

Αρ. φύλλου 14,29 Ιανουαρίου 1966 
— [πολυθεματικό πρωτοσέλιδο] 
— Ιβάν Εφρέμοβ, Το  νεφέλωμα της  Ανδρομέδας [μυθιστόρημα], σ. 2 
— Εμείς και οι αναγνώστες μας, σ. 3 
— Ματιές [φωτογραφίες με σχόλια], σ. 3 
— Λεωφορείον: «Το μίασμα» [για τη δωρεά σχολικού αυτοκινήτου από 

την ΔΚΝΓΛ Ανόβερου στην εκεί ελληνική κοινότητα], σ. 4 
— Μ. Γιούλης, 15 μέρες [μικρές καθημερινές ειδήσεις για τη νεολαία], σ. 

4-5 



— 16 Φεβρουρίου. Γιορτή νίκης, ημέρα πάλης [επέτειος εκλογών], σ. 5 
— Γ. Μαντζουράνης, Γερμανία: έτος 1966, σ. 6 
— Κώστας Ρεσβάνης, Ζητείται μικρός για μεγάλες δουλειές και για μεγά-

λη εκμετάλλευση, σ.7 
— Φώντας Λάδης, ΕΙΡ: Βίβλος αποσυνθέσεως, σ. 8-9 
— Β' Εθνική: καμμιά σιγουριά... [αθλητισμός], σ. 10 
— Περιοδεία προετοιμασίας [αθλητισμός], σ. 10 
— Το πρωτάθλημα της Α' εθνικής κατηγορίας, σ. 10 
— Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης Μπάσκετ. Ζήτημα αντοχής και τύ-

χης,.,, σ. 11 
— Ν. Αντωνόπουλος, Ελληνικός αθλητισμός: δρόμος μετ' εμποδίων..., σ. 

12 
— Ελ. [Καμουλάκου], 16 Φεβρουαρίου 1966: μέρα εκλογών δίχως κάλπες, 

μέρα θριάμβου της Δημοκρατίας, σ. 13 
— Γαλλικό Ινστιτούτο Δημογραφικών Σπουδών (έρευνα): Όταν ένα ζευ-

γάρι λέει: «Ας παντρευτούμε»..., σ. 14 
— Μια ωραία πρωτοβουλία της ελληνικής ταινιοθήκης. Αναδρομή στον 

κλασικό σοβιετικό κινηματογράφο, σ. 15 
— Πεθαίνοντας για το Βιετνάμ, σ. 16 

Αρ. φύλλου 15,12 Φεβρουαρίου 1966 
— Μάρτυρες ήρωες οδηγούνε / φωτογραφία του Σωτήρη Πέτρουλα 
— Ιβάν Εφρέμοβ, Το  νεφέλωμα της  Ανδρομέδας [μυθιστόρημα], σ. 2 
— Εμείς και οι αναγνώστες μας, σ. 3 
— Ματιές [φωτογραφίες με σχόλια από την εκστρατεία της ΔΝΛ για το 

«Δώρο του παιδιού»], σ. 3 
— Στις επάλξεις του 114, Αίμα στο  Πανεπιστήμιο - Ο Λούνα 9 - Η απερ-

γία των καθηγητών — Επιστολή-μήνυμα [σχύλια επικαιρότητας], σ. 4 
— Μ. Γιούλης, 15 μέρες [μικρές καθημερινές ειδήσεις για τη νεολαία], σ. 

4-5 
— Οι νέοι πολιτικοί πρόσφυγες προς τους Λαμπράκηδες. «Να γυρίσουμε 

στην πατρίδα για να αγωνιστούμε μαζί σας», σ. 5 
— Δημήτρης Ρ[αυτόπουλος], Για τις συγκεντρώσεις της 16 Φεβρουαρίου. 

Τί θα γράψουν οι δεξιές εφημερίδες, σ. 6 
— Δημ. Γκιώνης, Ο συνθέτης της «Καταχνιάς». Ο Χρήστος Λεοντής μιλάει 

στη Γενιά  μας, σ. 6 
— Δημήτρης Ρ[αυτόπουλος], Σκυλίσια ζωή με τους εργάτες του Φωταερί-

ου. Θεία Κωμωδία στον Παράδεισο..., σ. 7 
— Ελ. [Καμουλάκου], 16 Φεβρουαρίου. Λαμπρές μέρες του Φλεβάρη. Ένας 

σημαντικός σταθμός για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, σ. 8-9 



— Μίκης Θεοδωράκης, Το  Μανιφέστο  των Λαμπράκηδων  [αποσπάσματα 
του βιβλίου], σ. 10-11 

— Γιάννης Ρίτσος, Μικρό δοξαστικό ελεγείο στο Σωτήρη Πέτρουλα, σ. 11 
— Χτύπησαν τώρα στο Κερατσίνι [λέσχη της ΔΝΛ], σ. 12 
— Γ. Ματζουράνης, ΔΚΝ «Γρ. Λαμπράκης». Γιορτή του Παιδιού στο  Μό-

ναχο, σ. 12 
— Στο θέατρο «Αμιράλ» η γιορτή για το «Δώρο του παιδιού» της ΔΝΛ 

Αθήνας, σ.12 
— Ειρήνη Μίσιου, Προπύλαια: «Επιχείρηση Κεραυνός» [διαδήλωση φοι-

τητών], σ. 13 
— Ο δρόμος άνοιξε [ταξίδι στο διάστημα των Σοβιετικών], σ. 14 
— Το μεγάλο κατόρθωμα [ταξίδι στο διάστημα των Σοβιετικών], σ. 14 
— Οι έφηβοι στην πρώτη θέση [αθλητισμός], σ. 15 
— Το σταυρόλεξο της Β' Εθνικής, σ. 15 
— Συνωστισμός στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας [αθλητισμός], σ. 15 
— Λίνα Γαρ[ίδη] (μτφρ.), Συνταρακτικό μάθημα ιστορίας στη Σορβόνη. 

7.000τετράδια μαθητών λένε... Ο Χίτλερ;τον ξέρουμε!..., σ. 16 

Αρ. φύλλου 16,26 Φεβρουαρίου 1966 
— Ρωμιοσύνη / σύνθεση  με τη φωτογραφία  του Γιάννη Ρίτσου 
— Ιβάν Εφρέμοβ, Το νεφέλωμα της  Ανδρομέδας [μυθιστόρημα, μτφρ. Γε-

ωργία Αναστασιάδη-Γεωργιάδη], σ. 2 
— Εμείς και οι αναγνώστες μας, σ. 3 
— Ματιές [φωτογραφίες με σχόλια], σ. 3 
— Τα πέντε σημεία των προτάσεων της ΕΔΑ, σ. 4 
— Μ[αρούλης] Γιούλης, 15 μέρες [μικρές καθημερινές ειδήσεις για τη νεο-

λαία] , σ. 4-5 
— Οι νέοι μιλούν για τα πέντε σημεία της ΕΔΑ, σ. 5 
— Οι νέοι στην Εθνική Αντίσταση. 23 χρόνια από το Φλεβάρη του 1943, 

σ. 6 
— Ανακοίνωση του ΚΣ της ΔΝΛ [καταγγελία για πλαστή προκήρυξη], σ. 6 
— Γιάννης Ρίτσος, Η ώρα της ελληνικής λεβεντιάς. Ρωμιοσύνη. Ο ποιητής 

της «Ρωμιοσύνης» για το συνθέτη της «Ρωμιοσύνης». Απόσπασμα από 
το βιβλίο του Γ. Ρίτσου Αγρύπνια], σ. 7 

— Δημ. Ραυτόπουλος, Οι νέοι εναντίον της δικτατορίας [ιστορική αναδρο-
μή], σ. 8-9 

— Φώντας Λάδης, Συζήτηση με το Δ. Ραυτόπουλο για το βιβλίο του [Οι 
ιδέες και τα έργα], σ. 10 

— Ν. Αντωνόπουλος, Σε ένταση ο αγώνας των φοιτητών για δημοκρατική 
παιδεία και ακαδημαϊκές ελευθερίες, σ. 11 



— Δ.Σ., Ένας τρελός τρελός χορός [ευθυμογράφημα για τις απόκριες], σ. 
11 

— Ν.Φ.Μ. [Νίνος Φενέκ Μικελίδης], Κινηματογράφος, νέες ταινίες, σ. 12 
— Μ[αρούλης] Γιούλης, Με τους εργάτες μετάλλου. Εκεί που δένεται τ' 

ατσάλι, σ. 12 
— Δημήτρης Ρεπ., Δεν υπάρχουν «δράκοι». Υπάρχει μόνο το δάσος του 

Σέιχ Σου... [δίκη του Αριστ. Παγκρατίδη], σ. 13 
— Παγκόσμιο χιούμορ [Κ.Μ.], σ. 14 
— Ελ. [Καμουλάκου], Τα γεγονότα του 15ήμερου, Τέλμα και λαϊκή πλημ-

μύρα, σ. 14 
— Ελληνικός αθλητισμός. Νέες υποχρεώσεις στα διεθνή στάδια, σ. 15 
— Νέο πένθος στην Ιταλία [αθλητισμός - αεροπορικό δυστύχημα], σ. 15 
— Οι νέοι της Αμερικής λένε όχι στον πόλεμο του Βιετνάμ. Αρνούνται να 

καταταγούν στο στρατύ και καίνε τις ατομικές προσκλήσεις στρατεύ-
σεως, σ. 16 

— Ο πυρηνικός όλεθρος πλανιέται πάνω από τη Δυτ. Ευρώπη. Ισπανία. 
Κίνδυνος θάνατος, σ. 16 

Αρ. φύλλου 17,12 Μαρτίου 1966 
— BIET-Ν AM. Αφιέρωμα, σύνθεση 
— Ιβάν Εφρέμοβ : Το  νεφέλωμα της  Ανδρομέδας [μυθιστόρημα], σ. 2 
— Ο πόλεμος του Βιετνάμ υπόθεση και του ελληνικού λαού, σ. 3 
— Ματιές [φωτογραφίες με σχόλια], σ. 3 
— Διώξεις και επιδιώξεις [ΔΝΛ και πολιτικές διώξεις], σ. 4 
— Μ[αρούλης] Γιούλης, 15 μέρες [μικρές καθημερινές ειδήσεις για τη νεο-

λαία] , σ .4-5 
— Ποιοι διώκονται [στρατηγός Γερ. Αυγερόπουλος, Έλλη Αλεξίου, Τάκης 

Γεωργίου, Ανδρέας Λεντάκης], σ. 5 
— Δημ. Ραυτόπουλος, EON: ορόσημο έσχατης κατάπτωσης. Η δικτατορία 

εναντίον των νέων, σ. 6 
— Αμερικανικός τόπος θανάτου. Βιετνάμ. Χάρτης του Βιετνάμ, σ. 7 
— Θαλής Δίζελος, Αμερικανικός τρόπος θανάτου. Ρέκβιεμ για ένα πολιτι-

σμό, σ. 8-9 
— Η καρδιά του κόσμου... αιμοδοτεί το Βιετνάμ, σ. 10 
— Θ[αλής] Δίζ[ελος], Η κλιμάκωση και το... σπασμένο σκαλοπάτι [Αμερι-

κανοί και Βιετνάμ], σ. 11 
— Ζαν Εμίλ Βιντάλ, Έρχομαι από το Βόρειο Βιετνάμ. Το Πανεπιστήμιο 

του Ανόι παίρνει τα βουνά, σ. 12 
— Φιλία [δημοσίευση διευθύνσεων για αλληλογραφία], σ. 13 
— Ν. Αντωνόπουλος, Φοιτητικό κίνημα: ένα σκληρό καρύδι..., σ. 13 



— Ελ. [Καμουλάκου], Τα γεγονότα του 1 δήμερου, Από τα νερά του Παλο -
μάρες στα νερά του τέλματος. «Παξ αμερικάνα» και «παξ ιουλιάνα», 
σ. 14 

— Πρωτάθλημα Α' Εθνικής : συναρπαστική επανάληψη, σ. 1δ 
— Δ. Γκιώνης, Συνέντευξη με τον Αντώνη Σαμαράκη, σ. 16 

Αρ. φύλλου 18,9 Απριλίου 1966 
— Πρώτο φτερούγισμα, πρώτη ελπίδα.../ καλλιτεχνική  φωτογραφία παιδιών 
— Ιβάν Εφρέμοβ, Το  νεφέλωμα της  Ανδρομέδας [μυθιστόρημα], σ. 2 
— Η  Γενιά  μας αποκαλύπτει. Αλληλογραφία [των ανακτόρων] με τους 

παρακρατικούς, σ. 3 
— Η απόφαση της Γ' Συνόδου του ΚΣ της ΔΝΛ: Για την απόκρουση της δι-

κτατορικής απειλής και τη νίκη της δημοκρατίας, σ. 4 
— Ματιές [φωτογραφίες με σχόλια], σ. δ 
— Μια συνταρακτική φανταστική ταινία [«Το παιχνίδι του πολέμου» του 

Πήτερ Γουότκινς], Η ατομική βόμβα σκάει στο Λονδίνο , σ. 6 
— Δημ. Ραυτόπουλος, 25η Μαρτίου: Κυβερνητική γιορτή... ή παλλαϊκό 

πανηγύρι ;, σ. 7 
— Μ. Γιούλης, Τραγούδια και... παρατράγουδα στην παρέλαση, σ. 7 
— Φώντας Λάδης, Θέατρο Ν. Ιωνίας : η πρώτη ρωγμή έγινε. Το πρώτο λαϊ-

κό θέατρο λειτουργεί εδώ και ένα μήνα στη συνοικία των κλωστοϋφα-
ντουργών, σ. 8-9 

— Α.Π.Ν. (Πρακτορείο), Ο γύρος του κόσμου με δύο κιθάρες και ένα μπά-
ντζο [διεθνή φοιτητικά], σ. 9 

— Γερ. Σταύρου - σκίτσα του Δήμου Σκουλάκη, Ημέρα Λαμπρής. Πάσχα 
το τερπνόν, σ. 10-11 

— Φιλία [δημοσίευση διευθύνσεων για αλληλογραφία], σ. 12 
— Κώστας Ρεσβάνης, Τεχνικές σχολές. Αγωνία και αγώνες, σ. 12 
— Ν. Αντωνόπουλος (επιμ.), Η δίκη τελείωσε... ο αγώνας των φοιτητών 

συνεχίζεται, σ. 13 
— Πολυτεχνείο. Ένας αντισυνταγματικός κανονισμός..., σ. 13 
— Γιώργος Κ. Γάτος, Ανάγκη να διασώσουμε και να διατηρήσουμε το λα-

ογραφικό μας πλούτο. Ο ρόλος της νεολαίας, σ. 14 
— Ειρήνη Μίσσιου, Φεστιβάλ κοριτσιών στη Βόρεια Ελλάδα 4-24 Απριλίου, 

σ. 14 
— Θ[αλής] Δ[ίζελος], Ο Βασίλης Βασιλικός «εκτός των τειχών»... μιλάει 

στη Γενιά  μας για το καινούργιο του βιβλίο, σ. 15 
— Εδώ Αυστραλία [ΔΝΛ Αυστραλίας], σ. 16 
— Ε[ιρήνη] Μ[ίσσιου], Στο Περιστέρι γεννήθηκε μια ελπίδα... όταν οι νέοι 

δημιουργούν [έκθεση για τον πόλεμο του Βιετνάμ], σ. 16 



— Νίνος Φενέκ Μικελίδης, Κινηματογράφος. Ρομάν Πολάνσκι, ένας σκη-
νοθέτης με ταλέντο, σ. 17 

— Εμείς και οι αναγνώστες μας, σ. 17 
— Με τις ευχές του «Λούνα 10». Καλή ανάσταση, σ. 18 
— Παιχνίδια [γελοιογραφίες και κουίζ], σ. 18 
— Α' Εθνική. Παιχνίδια για όλους..., σ. 19 
— Β' Εθνική. «Ουδέν νεώτερον», σ. 19 
— Ο Γιώργος Θεοτοκάς μιλάει στη Γενιά  μας. Για την εθνική κρίση και 

τους νέους, σ. 20 
— Θέλεις να γίνεις ανταποκριτής μας ; σ. 20 

Αρ. φύλλου 19,23 Απριλίου 1966 
— Κύπρος: ανάμεσα στην υποτέλεια και στον πατριωτισμό / Φωτογρα-

φία: Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος 
— Ιβάν Εφρέμοβ : Το  νεφέλωμα της  Ανδρομέδας [μυθιστόρημα], σ. 2 
— Στις επάλξεις του 114, Γιάγκηδες, στα σπίτια σας — Μανία τέχνας κατερ-

γάζεται - Θ α το πετύχει ο κ. Αποστολάκος; [σχόλια επικαιρότητας], σ. 3 
— Ματιές [φωτογραφίες με σχόλια], σ. 3 
— Να φύγει η κυβέρνηση της εθνικής μειοδοσίας [διακήρυξη του ΚΣ της 

ΔΝΛ], σ. 4 
— Να αυξήσουμε την κυκλοφορία της Γενιάς  μας, σ. 4 
— Μ. Γιούλης, 15 μέρες [μικρές καθημερινές ειδήσεις για τη νεολαία], σ. 

4-5 
— Νεολαία και Κύπρος [δέκα χρόνια αγώνες], σ. 5 
— Ελληνική Πρωτομαγιά, σ. 6 
— Δημ. Ραυτόπουλος, Πρωτομαγιά : για ένα καλύτερο κόσμο, σ. 6-7 
— Γιάννης Ρίτσος, Αποχαιρετισμός στον Γρηγόρη Αυξεντίου [απόσπα-

σμα], σ. 8 
— Παντελής Μηνάς - Ελ. [Καμουλάκου], Κύπρος. Ανάμεσα στην υποτέ-

λεια και στον πατριωτισμό. Αδέσμευτη ανεξαρτησία και αυτοδιάθεση ή 
υποταγή στο ΝΑΤΟ, σ. 8-9 

— Τεύκρος Ανθίας [απόσπασμα ποιήματος για την Κύπρο], σ. 8 
— Νίνος Φενέκ Μικελίδης, Κινηματογράφος. Εμίλ Ζολά και Ροζέ Βαντίμ, 

σ. 10 
— Δημ. Γκιώνης, Μαρία Φαραντούρη, η τραγουδίστρια με ζεστή γνήσια 

λαϊκή φωνή μιλάει στη Γενιά  μας, σ. 10 
— Ροζέ Γκαρωντύ, Μαρξιστικός ανθρωπισμός. Με τη ευκαιρία της Β' 

Εβδομάδας Σύγχρονης Σκέψης, σ. 11 
— [Κώστας Παντελόγλου] Εργαζόμενοι νέοι: πλούσια πηγή κέρδους για 

τους εργοδότες, σ. 12 



— Χιούμορ του Μαρουλάκη [γελοιογραφίες], σ. 13 
— Κώστας Ρεσβάνης, Η Πασχαλινή Πορεία Ειρήνης στην Αγγλία. «Ραντε-

βού στον Μαραθώνα», σ. 13 
— Κ[ώστας] Ρ[εσβάνης], Εδώ Αυστραλία. Κανένας Έλληνας στο «βρώμι-

κο πόλεμο», σ. 14 
— Φώντας Λάδης, Ποιος είναι ο κανόνας και ποια η εξαίρεση ; [Μπρέχτ και 

θεατρικές παραστάσεις], σ. 14 
— Ενώ η κρίση παραμένει, η ΑΕΚ θα κυνηγήσει το κύπελλο, σ. 15 
— Ξεκαθαρίζει η κατάσταση στη Β' Εθνική, σ. 15 
— Πρωτάθλημα μπάσκετ. Τώρα αγωνίζονται για τη δεύτερη θέση, σ. 15 
— Οι αθλητές μας ζεσταίνονται, σ. 15 
— Ν[ικηφόρος] Α[ντωνόπουλος], «Το σήμερα επηρεάζεται από το χθες». 

30 χρόνια από τη μεταξική δικτατορία [συνέντευξη του Σπύρου Λιναρ-
δάτου για το βιβλίο του Πώς  εφτάσαμε  στην  4η Αυγούστου],  σ. 16 

Αρ. φύλλου 20,7 Μαΐου 1966 
— Ο ήλιος θ' ανατείλει και φέτος στον τύμβο του Μαραθώνα... σύνθεση 

για την ειρήνη, επιμ. Ξανθίππης Μίχα 
— Ιβάν Εφρέμοβ, Το  νεφέλωμα της  Ανδρομέδας [μυθιστόρημα], σ. 2 
— Φιλία [δημοσίευση διευθύνσεων για αλληλογραφία], σ. 3 
— Ματιές [φωτογραφίες με σχόλια], σ. 3 
— Κώστας Ρεσβάνης, 9 Μαΐου 1956. Δέκα χρόνια από το πρώτο έγκλημα 

της «χρυσής Οκταετίας». Οι Νεολαίοι της ΕΔΑ που έπεσαν για την 
ελευθερία της Κύπρου, σ. 4 

— Ειρήνη Μίσσιου, Το Φεστιβάλ Κοριτσιών της Β. Ελλάδας. Εδώ οι κο-
πέλλες έλαμψαν με ένα καινούργιο πρόσωπο, σ. 5 

— Ιούλιος Βέρν: Πάντα της μόδας..., σ. 6 
— Γ. Ξ. Ματζουράνης, «Μαζί σας, Φριτς, περπατούν όλοι οι Έλληνες που 

αγαπούν την ειρήνη...» [Πορεία Ειρήνης στη Βαυαρία], σ. 7 
— 22 Μαΐου: Δ' Μαραθώνια Πορεία. Ο ήλιος θα ανατείλει και φέτος στον 

Τύμβο του Μαραθώνα... Περπατώντας στα βήματα του Γρηγόρη Λα-
μπράκη, σ. 8-9 

— Το τραγούδι όπλο της Ειρήνης [στίχοι από την Πορεία Ειρήνης στο 
Ολντερμάστον], σ. 10 

— Λίνα Γαρίδη, Τζόαν Μπαέζ. Η πρεσβευτίνα του λαϊκού τραγουδιού, σ. 11 
— Αστροναύτες χωρίς σκάφανδρα... Πέντε χρόνια από την πτήση του 

πρώτου ανθρώπου στο διάστημα [ρεπορτάζ του γραμματέα της οργά-
νωσης Κομσομόλ αστροναυτών], σ. 11 

— Αθηνά Κακολύρη, Οι φοιτητές αξιώνουν εθνική πολιτική στο Κυπριακό, 
σ. 12 



— Νίνος Φενέκ Μικελίδης, Ο φιλειρηνικός κινηματογράφος, σ. 12 
— Γ. Καπνός, Οι πινακίδες των TEA. Όπως δεν τις ξέραμε..., σ. 13 
— ΠΟΔΝ [Χαιρετισμός στη ΔΝΛ], σ. 13 
— Υποτροφίες της ΔΝ Λαμπράκη στους άριστους μαθητές [ανακοίνωση ΚΣ 

της ΔΝΛ], σ. 14 
— Λίγα λεπτά παίζοντας και γελώντας... [γελοιογραφίες και κουίζ], σ. 14 
— Α' Εθνική. Ένταση αγωνίας, σ. 15 
— Οι κολυμβητές αλλάζουν νερά, σ. 15 
— Β' Εθνική. Ετοιμάζονται για την τελική μάχη, σ. 15 
— Πρωτάθλημα μπάσκετ, σ. 15 
— Εκατό χρόνια από τη γέννηση του Ρομαίν Ρολλάν. «... Οι μεγάλες 

όμορφες μέρες είναι μπροστά μας». Μια επιστολή του Ρολλάν προς 
τους νέους της Ντιζόν, σ. 16 

— HB' Εβδομάδα Σύγχρονης Σκέψης [πρόγραμμα], σ. 16 

Αρ. φύλλου 21,21 Μαΐου 1966 
— Χαρακτικό για την Πορεία Ειρήνης 
— Ιβάν Εφρέμοβ, Το  νεφέλωμα της  Ανδρομέδας [μυθιστόρημα], σ. 2 
— «Ο Λαμπράκης ζει» Από ένα βιβλίο που δεν γράφτηκε [απόσπασμα 

από το βιβλίο Εκτός  των τειχών  του Βασίλη Βασιλικού], σ. 3 
— Τάμα στην Ειρήνη. Η Β' Μαραθώνια Πορεία [απόσπασμα από το βιβλίο 

Εκτός  των τειχών  του Βασίλη Βασιλικού], σ. 3 
— Συνθήματα για την πορεία, σ. 3 
— I. Ανδρικόπουλος, Βάσεις της υποτέλειας, οι αμερικάνικες βάσεις. Η 

Ελλάδα προτεκτοράτο των ΗΠΑ, σ. 4 
— Νέοι και νέες [χαιρετισμός της Επιτροπής Ειρήνης για την πορεία], σ. 4 
— Δημ. Ραυτόπουλος, Η πείνα προϊόν του πολέμου, σ. 5 
— Φιλία [δημοσίευση διευθύνσεων για αλληλογραφία], σ. 6 
— Ειρήνη Μίσσιου, Ειρήνη για να χτίσουμε το μέλλον [Πορεία Ειρήνης], σ. 

6-7 
— Φώντας Λ[άδης] - σκίτσα του Δήμου Σκουλάκη, Ο Αριστοφάνης στην 

Πορεία, σ. 8-9 
— Στα πλαίσια της Β' Εβδομάδας Σύγχρονης Σκέψης : Ροζέ Γκαρωντύ -

Πιέρ Βιλάρ: Συζήτηση με τους σπουδαστές, σ. 10-11 
— Παγκόσμιο χιούμορ [γελοιογραφίες], σ. 12 
— Ν. Φ. Μικελίδης, Ο φιλειρηνικός κινηματογράφος. Ύστερα από τον τε-

λευταίο Παγκόσμιο Πόλεμο, σ. 12 
— Ρ. Νικολάι, Ο Σωτήρης Πέτρουλας της Ιταλίας. Ο Πάολο Ρόσσι έπεσε 

πολεμώντας τη βία, σ. 13 
— Θ[ανάσης] Κ[αλαφάτης], Οι ανταποκριτές της «ΓΕΝΙΑΣ ΜΑΣ» γρά-



γράφουν: Ν. Σίνδος «Βαλκάν-Εξπόρτ»: Δουλειά-παγίδα, σ. 14 
— Οι ανταποκριτές της «ΓΕΝΙΑΣ ΜΑΣ» γράφουν: Ανόβερο. Πασχαλιάτι-

κος χορός [της ΔΝΛ], σ. 14 
— Δ[ήμος] Σκουλάκης, Λίγα λεπτά παίζοντας και γελώντας [γελοιογρα-

φίες και κουίζ], σ. 14 
— Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός : Ποιος θα σπάσει την παράδοση ; σ. 15 
— Παγκόσμιο κύπελλο. Τι θα κάνουν οι «Μικροί»; σ. 15 
— Μπάσκετ: ευκαιρία για τον ΠΑΟ, σ. 15 
— Παντελής Μηνάς, Μια τεράστια δύναμη στα χέρια του ανθρώπου. Πυ-

ρηνικός αφανισμός ή πυρηνική «ευημερία» ; σ. 16 

Αρ. φύλλου 22,4 Ιουνίου 1966 
— Καλλιτεχνική  φωτογραφία μικρού οδοιπόρου στη Μαραθώνια Πορεία 

Ειρήνης 
— Ιβάν Εφρέμοβ, Το  νεφέλωμα της  Ανδρομέδας [μυθιστόρημα], σ. 2 
— Το άρμα της «ΓΕΝΙΑΣ ΜΑΣ» στην Πορεία Ειρήνης, σ. 3 
— Ματιές [φωτογραφίες με σχόλια από τη Μαραθώνια Πορεία], σ. 3 
— Μ[αρούλης] Γιούλης, 15 μέρες [μικρές καθημερινές ειδήσεις για τη νεο-

λαία], σ. 4-5 
— Λεοντίν Κερεστετζιάν, Ο «Σπούτνικ» προσκαλεί στην τροχιά του, σ. 5 
— Βιετνάμ : Τα όπλα των ανταρτών - τα όπλα των Αμερικανών, σ. 6-7 
— Νικηφ. Αντωνόπουλος, Πορεία προς την Ειρήνη... Αφοπλισμός, κατάρ-

γηση των βάσεων, αποκατάσταση της εθνικής ανεξαρτησίας, σ. 8-9 
— Κώστας Ρεσβάνης, Χιλιάδες ωραίες στιγμές... [Πορεία Ειρήνης], σ. 8 
— Προτάσεις για μια εθνική πολιτική ειρήνης στον τόπο μας [υποβολή 

προτάσεων της Ελληνικής Επιτροπής διά την Διεθνή Ύφεσιν και Ειρή-
νην], σ. 9 

— Ν[ικηφόρος] Α[ντωνόπουλος], Συνέντευξη με τον Μάριο Μανακόρντα. 
Εκδημοκρατισμός : αξίωση της εποχής μας. Ο Ιταλός παιδαγωγός μιλά-
ει στη Γενιά  μας για τα προβλήματα της σύγχρονης παιδείας, σ. 10 

— Νικηφόρος] Α[ντωνόπουλος], Γ' Συνέδριο της ΕΦΕΕ: νέες δυνατότητες 
για την ανάπτυξη του φοιτητικού κινήματος, σ. 11 

— Θανάσης Καλαφάτης, Οι ανταποκριτές της «ΓΕΝΙΑΣ ΜΑΣ» γράφουν : Η 
Αβερώφειος Σχολή Λάρισας - Η Τυροκομική Σχολή χωρίς Α' έτος — Και 
πιστοποιητικά νομιμοφροσύνης, σ. 12 

— Νίνος Μικελίδης, Κινηματογράφος και επιστημονική φαντασία, σ. 12 
— Αλαίν Γκερέν, Τζαζ. Μουσική της εποχής μας, σ. 13 
— Δήμος Σκουλάκης, Λίγα λεπτά παίζοντας και γελώντας [γελοιογραφίες 

και κουίζ], σ. 14 
— Λεφτά για το πρωτάθλημα ή πρωτάθλημα για τα λεφτά, σ. 15 



— Μπάσκετ, σ. 15 
— Ετιάν Ζιλμπέρ - Θ[ανάσης] Π[απαρήγας] (μτφρ.), Οι Ισπανοί φοιτητές 

παίρνουν τη ρεβάνς. Τριάντα χρόνια πριν στο Πανεπιστήμιο της Σαλα-
μάγκας ένας φαλαγγίτης έριχνε το σύνθημα: «Θάνατος στη διανόηση», 
σ. 16 

Αρ. φύλλου 23,25 Ιουνίου 1966 
— Καλωσόρισες καλοκαίρι.../ καλλιτεχνική  φωτογραφία 
— Ιβάν Εφρέμοβ, Το  νεφέλωμα της  Ανδρομέδας [μυθιστόρημα], σ. 2 
— Η ΔΝΛ βραβεύει τους άριστους μαθητές. «Πολύμοχθος αρετή» για την 

προκοπή της Πατρίδας, σ. 3 
— Ματιές [φωτογραφίες με σχόλια], σ. 3 
— Συνδιασκέψεις ΔΝΛ αφετηρίες νέων αγώνων, σ. 4 
— Μ. Γιούλης, 15 μέρες [μικρές καθημερινές ειδήσεις για τη νεολαία], σ. 

4-5 
— Το Δ' Συνέδριο της ΕΔΟΝ [Κύπρος], σ. 5 
— Μοντέλιο Μονάρι, Ινδία: Πείνα η πιο διαδεδομένη «αρρώστεια», σ. 6-7 
— Αθ[ηνά] Κ[ακολύρη], Με πρωτοβουλία της ΣΕΕΝΑ δεκαήμερο για τα 

προβλήματα των εργαζομένων νέων, σ. 7 
— Κώστας Ρεσβάνης, Μια ζωντανή έρευνα για τους νέους που αποχαιρε-

τούν τα σχολικά θρανία. Αντίο θρανία..., σ. 8 
— Ειρήνη Μίσσιου, Εργατικές κατασκηνώσεις. Όνειρο θερινής νυκτός..., 

σ. 9 
— Γιώργος Γάτος, Βιβλιοθήκες. Βασικοί φορείς εκπολιτισμού της ελληνι-

κής επαρχίας, σ. 11 
— Ε[ιρήνη] Μ[ίσσιου], Ρέστια, το νησί των σφουγγαράδων [θεατρική πα-

ράσταση από το θίασο της Άλκηστης Γάσπαρη], σ. 12 
— Γιώργος Κ. Γάτος, Παρουσίαση βιβλίων, σ. 12 
— Το «καλλιτεχνικό  γραφείο Πειραιώς» διοργανώνει: Λαϊκές συναυλίες 

του Μίκη Θεοδωράκη, σ. 12 
— Νίνος Μικελίδης : Εύθυμο καλοκαίρι με τον Χοντρό-Λιγνό, σ. 13 
— Μ[αρούλης] Γιούλης, Ηλιούπολη : να την μιμηθούν, σ. 13 
— Ολυμπιακός, βρήκε το σωστό δρόμο, σ. 15 
— Μπάσκετ, σ. 15 
— Από το περιοδικό της ΠΟΔΝ, Παγκόσμια  Νεολαία:  Κατακτά τα νιάτα το 

καινούργιο τραγούδι, σ. 16 

Αρ. φύλλου [24],  13 Ιουλίου 1966 
— 15 Ιουλίου. Ο λαός στις επάλξεις / φωτογραφίες 
— Ιβάν Εφρέμοβ, Το  νεφέλωμα της  Ανδρομέδας [μυθιστόρημα], σ. 2 



— Ο κανονισμός βραβείων της Νεολαίας Λαμπράκη για τους άριστους μα-
θητές, σ. 3 

— Ματιές [φωτογραφίες με σχόλια], σ. 3 
— Πάτρα ΔΝΛ. Ένας χρόνος πλούσια δράση, σ. 4 
— [Μ. Γιούλης] 15 μέρες [μικρές καθημερινές ειδήσεις για τη νεολαία], σ. 

4-5 
— Το νέο έγκλημα των ΗΠΑ στο Βιετνάμ. Κλιμάκωση οργής. Ανακοίνωση 

του ΚΣ της ΔΝΛ, σ. 5 
— Στ[έφανος] Στ[εφάνου], Νεολαία και πραξικόπημα, σ. 6-7 
— Από ποια Γερμανία είσαι ;, σ. 7 
— Α[ντρέας] Γεωργίου, Η σύγχρονη πραγματικότητα μπλεγμένη με τον 

πανάρχαιο μύθο. Ο Θησέας και εκδημοκρατισμός, σ. 8-9 
— Η διάσκεψη της Δημοκρατικής Νεολαίας. Αίσθημα ευθύνης μπροστά 

στην κρίση, σ. 10 
— Ε[ιρήνη] Μ[ίσσιου],Εικοσαήμερο εργαζόμενης νεολαίας, σ. 10 
— Γιώργος Γάτος, Βιβλιοθήκες, σ. 11 
— Οι συναυλίες του Μ. Θεοδωράκη. Θρίαμβος της «Ρωμιοσύνης», σ. 11 
— Ν. Αντωνόπουλος, «Αδέλφια μας Βιετναμέζοι, σας ευχαριστούμε για 

τον αγώνα σας». Το 7ο συνέδριο της ΠΟΔΝ, σ. 12-13 
— Δήμος Σκουλάκης, Λίγα λεπτά παίζοντας και γελώντας [γελοιογραφίες 

και κουίζ], σ. 14 
— Η Ελλάδα και οι Πανευρωπαϊκοί. Οι προτάσεις της ΕΔΑ [αθλητισμός], 

σ. 15 
— Στο Λονδίνο άρχισε η μάχη [αθλητισμός], σ. 15 
— Οι νέοι μπετατζήδες πρωταθλητές [ΣΕΕΝΑ-αθλητισμός], σ. 15 
— Ο λαός και η νεολαία απαιτούν: να φύγει η κυβέρνηση του αίματος [γε-

γονότα στις διαδηλώσεις σιτοπαρωγωγών στη Θεσσαλονίκη], σ. 16 

Αρ. φύλλου 25,20 Αυγούστου 1966 
— Το φυλετικό πρόβλημα / φωτογραφίες 
— Ιβάν Εφρέμοβ, Το  νεφέλωμα της  Ανδρομέδας [μυθιστόρημα],  σ. 2 
— Η 4η Σύνοδος του ΚΣ της ΔΝΛ. Μίκης Θεοδωράκης: «Χτίστε το Πα-

τριωτικό Δημοκρατικό Μέτωπο της Ελληνικής Νεολαίας», σ. 3-5 
— Θαλής Δίζελος, Η Γενιά  μας. Χρόνος πρώτος, Ένας απολογισμός -Κέρ-

δη και ζημίες. Τι πρέπει να γίνει για να γιορτάσουμε και το δεύτερο 
χρόνο, σ.6 

— Τι μπορεί να βρει ο αναγνώστης στα τεύχη της Γενιάς  μας [συνοπτικό 
ευρετήριο], σ. 7 

— Νικηφ. Αντωνόπουλος-αποστολή, Βουλγαρία. Χρυσές αμμουδιές, 
ιστορικές πόλεις και μοντέρνα κέντρα παραθερισμού, σ. 8 



— Εμείς και οι αναγνώστες μας, σ. 10 
— Ματιές [φωτογραφίες με σχόλια], σ. 10 
— Νικηφ. Αντωνόπουλος, Η κινητοποίηση κατά του φασιστικού νομοσχε-

δίου, Συντριπτική απάντηση στην πρόκληση, σ. 11 
— Νίνος Μικελίδης, Κινηματογραφικό μοντάζ, σ. 12 
— Μιν Τχούι. Πυροβολισμοί  σε μέρα εκεχειρίας  [διήγημα], σ. 13 
— Δήμος Σκουλάκης, Λίγα λεπτά παίζοντας και γελώντας, σ. 14 
— 7ο Παγκόσμιο Κύπελλο : Γενική πτώση, σ. 15 
— Στα πεταχτά [μικρές αθλητικές ειδήσεις], σ. 15 
— Πανευρωπαϊκοί-Βαλκανικοί. Νέες υποχρεώσεις, σ. 15 
— Οι κολυμβητές μας δεν πνίγονται, σ. 15 
— Κ[ώστας] Παντελόγλου, Το φυλετικό πρόβλημα: μύθος και πραγματι-

κότητα, σ. 16 

Αρ. φύλλου 26,14 Σεπτεμβρίου 1966 
— Ελληνική Παιδεία / καλλιτεχνική  φωτογραφία : επιστροφή στα σχολεία 
— Ιβάν Εφρέμοβ, Το  νεφέλωμα της  Ανδρομέδας [μυθιστόρημα], σ. 2 
— Φιλία [δημοσίευση διευθύνσεων για αλληλογραφία] , σ. 3 
— Ματιές [φωτογραφίες με σχόλια], σ. 3 
— Λέσεκ Γκολίνσκυ, Μια ανταπόκριση από την Πολωνία. Πότε είμαστε 

«ελάχιστα πολιτισμένοι» ; σ. 4 
— 15 μέρες [μικρές καθημερινές ειδήσεις για τη νεολαία], σ. 4-5 
— Να αποσυρθεί το φασιστικό νομοσχέδιο, σ. 5 
— Φώντας Λάδης, Μια ταινία υποψήφια για το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. 

Πρόσωπο με πρόσωπο. Ο Ροβήρος Μανθούλης μιλάει για τη νέα του 
ταινία, σ. 6 

— Νίνος Μικελίδης, Ποιες ταινίες θα δούμε το χειμώνα, σ. 7 
— Ειρήνη Μίσσιου, Ελληνική παιδεία. Ένα βήμα μπρος... πολλά βήματα 

πίσω, σ. 8-9 
— Νικηφ. Αντωνόπουλος-αποστολή,  Νεολαία: Το αυριανό πρόσωπο της 

Βουλγαρίας, σ. 10-11 
— Ε[ιρήνη] Μ[ίσιου] (επιμ.), Β' Παναθηναϊκή Συνδιάσκεψη της ΔΝΛ. Μι-

λούν τ' αγόρια και τα κορίτσια της Αθήνας, σ. 12 
— Αθηνά Κακολύρη, Οι επαρχιώτες σπουδαστές. Σπουδές στην Αθήνα με 

χίλιες δυο στερήσεις, σ. 13 
— Δήμος Σκουλάκης, Λίγα λεπτά παίζοντας και γελώντας, σ. 14 
— Πανευρωπαϊκοί αγώνες. Μια έκπληξη για τον καθένα... σ. 15 
— Στα πεταχτά [μικρές αθλητικές ειδήσεις], σ. 15 
— Οι Αμερικανοί πουριτανοί εξεγείρονται. «Μπητλς»: Δεν θέλουμε τον 

πόλεμο, σ.16 



Αρ. φύλλου 27,29 Σεπτεμβρίου 1966 
— Υπόθεση Λαμπράκη / φωτογραφία του τραυματισμένου Γρηγόρη Λα-

μπράκη 
— Ιβάν Εφρέμοβ, Το  νεφέλωμα της  Ανδρομέδας [μυθιστόρημα], σ. 2 
— Τα δύο χρόνια της ΔΝ Λαμπράκη, σ. 3 
— Ματιές [φωτογραφίες με σχόλια], σ. 3 
— Ζινάιντα Μυστύνοζα, Τα παιδιά τραγουδούσαν: «Είμαστε Πολωνοί»... 

Οι πρώτες μαθητικές απεργίες στην Πολωνία πριν 65 χρόνια, σ. 4 
— Μ[αρούλης] Γιούλης (επιμ.), 15 μέρες [μικρές καθημερινές ειδήσεις για 

τη νεολαία], σ. 4-5 
— Η Αντίσταση και ο νόμος 509, σ. 5 
— Θ[ανάσης Καλαφάτης], «Οι Φίλοι του Χωριού». Το πρώτο «συμβό-

λαιο» με τους αγρότες υπογράφτηκε στις 10 Ιουλίου στους δρόμους της 
μακεδόνικης πρωτεύουσας [Κίνηση Νέων Θεσσαλονίκης «Φίλοι του 
Χωριού»], σ. 6 

— Γιάννης Νεγρεπόντης, σ. 7 
— Γιάννης Βούλτεψης, Υπόθεση  Λαμπράκη  [απόσπασμα από το βιβλίο 

του], σ. 8-9 
— Νίνος Μικελίδης, Θεσσαλονίκη 1966: Πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Κινημα-

τογράφου, σ. 10-11 
— Ε[ιρήνη] Μ[ίσσιου] (επιμ.), Β' Παναθηναϊκή Συνδιάσκεψη της Δημοκρα-

τικής Νεολαίας Λαμπράκη. Μιλούν τ' αγόρια και τα κορίτσια της Αθή-
νας, σ. 12-13 

— Τάκης Μίμης, Με τους μπετατζήδες της Αθήνας. Οι πρώτοι που κατέ-
κτησαν το επτάωρο,  σ. 14 

— Οι Βαλκανικοί του Σεράγιεβο : αποτυχία για τους Έλληνες, μετριότητα 
για τους γείτονες, σ. 15 

— 8ο Πρωτάθλημα της Α' Εθνικής. 16 ομάδες - 3 διεκδικητές, 2 νεοφώτι-
στοι..., σ. 15 

— Ε[λ. Καμουλάκου] «Σκέψη του Μάο». Η «αυθεντία» της εποχής μας, 
σ. 16 

Αρ. φύλλου 28,25 Οκτωβρίου 1966 
— 28 Οκτωβρίου : όχι στο  φασισμό / φωτογραφία στρατιώτη 
— Ιβάν Εφρέμοβ, Το  νεφέλωμα της  Ανδρομέδας [μυθιστόρημα], σ. 2 
— Γράμμα στον αναγνώστη. Ο ένας άλλον έναν, σ.3 
— Ματιές [φωτογραφίες με σχόλια], σ. 3 
— Οι νέοι της Γαλλίας στους νέους των ΗΠΑ, σ. 4 
— 15 μέρες [μικρές καθημερινές ειδήσεις για τη νεολαία], σ. 5 
— Από τη Βουδαπέστη στη Μπάλατον [αναδημοσίευση, από το γαλλικό 



περιοδικό Εμείς  τ'  αγόρια και τα κορίτσια,  οδοιπορικού στην Ουγγα-
ρία], σ. 5 

— Αν. Ι. Πεπονής, Μνήμη και δικαίωση [Αντίσταση], σ. 6 
— Σπ. Λιναρδάτος, Οι φοιτητές στην Αντίσταση, σ. 6 
— «...Ένα αύριο γεμάτο σκαλωσιές και τραγούδια». Ο δεκάλογος των 

Λαμπράκηδων, σ. 7 
— ΔΝΛ. Δυο χρόνια: Μικρή ζωή -Μεγάλη παρουσία, σ. 8-9 
— Βασίλης Βασιλικός, «Πώς έγινα Λαμπράκης». Το σπίτι με τις τρύπες, σ. 

10 
— «750.000»: Μια μαρτυρία για τους Έλληνες μετανάστες. Η ταινία που 

απαγορεύτηκε από τη λογοκρισία [του Αλέξη Γρίβα], σ. 11 
— Αθηνά Κακολύρη, Εργαζόμενοι μαθητές. Πολλά παιδιά μετράνε τ' 

άστρα.., σ. 12 
— Μ.Μ., Νέοι σκηνοθέτες στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, σ. 13 
— Μ[αρούλης] Γιούλης, Με τους απεργούς του Παπαστράτου. Ήταν μια 

μεγάλη απεργία, σ. 14 
— Ερωτηματικά και η κυβερνητική επέμβαση σημαδεύουν την έναρξη του 

πρωταθλήματος, σ. 15 
— Στα πεταχτά [μικρές αθλητικές ειδήσεις], σ. 15 
— Αποχαιρετισμός του Ζαζύ: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ !, σ. 15 
— Ε [λ. Καμουλάκου] «Σκέψη του Mao», Η «αυθεντία» της εποχής μας, σ. 16 

Αρ. φύλλου 29,10 Νοεμβρίου 1966 
— «Τριούμφ» - Θρίαμβος / καλλιτεχνική  φωτογραφία 
— Ιβάν Εφρέμοβ, Το νεφέλωμα της  Ανδρομέδας [μυθιστόρημα], σ. 2 
— Εμείς και οι αναγνώστες  μας, σ. 3 
— Ματιές [φωτογραφίες με σχόλια], σ. 3 
— Θεσσαλονίκη.  Η έκθεση των «Φίλων του Χωριού», σ. 4 
— 15 μέρες [μικρές καθημερινές ειδήσεις για τη νεολαία], σ. 4-5 
— Απώλεια για τη Δημοκρατία και την αγωνιζόμενη νεότητα [θάνατος Γ. 

Θεοτοκά], σ. 5 
— Με τα νιάτα του κόσμου [ειδήσεις της διεθνούς νεολαίας], σ. 5 
— Σ. Αντ., Ένα δημοτικό τραγούδι στο εδώλιο [Ξαστεριά], σ. 6 
— Ξαστεριά!... [διαδηλώσεις-κινητοποιήσεις νεολαίας], σ. 7 
— Από τη σκοπιά της γενιάς μας. Οι εγχώριοι «υπερεπαναστάτες» [πολι-

τική κατάσταση και ΔΝΛ], σ. 7 
— Ν. Αντωνόπουλος, Τριούμφ. Μια γερμανική «λεγεώνα» εναντίον των 

εργατριών. Τα εργαζόμενα νιάτα αγωνίζονται και νικούν, σ. 8-9 
— Σ. Πετρόφ, Σοβιετική νεολαία, 49 χρόνια από την Επανάσταση. Από 

γενιά σε γενιά, σ. 10-11 



— Κ[ούλης] Λειβ[αδίτης], Ελλείψεις της ανώτατης παιδείας μας. Φυσικο-
μαθηματική Σχολή, η αγωνία των εργαστηρίων, σ. 12 

— Θ. Δίζελος, Άνοιξαν οι ξεχαρβαλωμένες πόρτες των Ανωτάτων Σχολών 
μας.,., σ. 13 

— Το Υπουργείο υπόσχεται. Ένα γυμνάσιο ζητεί... στέγη. Οι μαθητές 
υποφέρουν και διαδηλώνουν, σ. 13 

— Γερ. Σταύρου: Από τη σκλαβωμένη Αθήνα στην Ελεύθερη Ελλάδα, σ. 14 
— [Ν.Φ.] Μικ[ελίδης], Κινηματογραφικές λέσχες. Ένα νέο κινηματογρα-

φικό κοινό άρχισε να δημιουργείται, σ. 14-15 
— Τα γεγονότα του 15ήμερου, Το πραξικόπημα του Ιουλίου ασπάζεται 

την 4η Αυγούστου, σ. 16 

Αρ. φύλλου 30,24 Νοεμβρίου 1966 
— Φωτογραφία της Μαρίας Φαραντούρη 
— Ελ. [Καμουλάκου], 15 μέρες [μικρές καθημερινές ειδήσεις για τη νεο-

λαία], σ. 2-3 
— Σ., Πώς θα ήθελα το Γυμνάσιο μου. Μια μαθήτρια... εκμυστηρεύεται, σ. 2 
— Ελ. [Καμουλάκου], Τα γεγονότα του 15ήμερου, Δίκες και υπόδικοι. 

Λαμπράκης, Ασπίδα και... Ιουλιανοί, σ. 3 
— Από τη σκοπιά της γενιάς μας : Το μεγάλο χρέος - Οι διωγμοί των φοι-

τητών του εξωτερικού - Δήθεν... θλιμμένοι - Ο κ. πρύτανις [του ΑΠΘ], 
[επιμ. Ειρήνη Μίσσιου], σ. 4 

— Να φωτισθούν οι ρίζες και οι προοπτικές του έθνους. Διακήρυξη της 
Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη [την υπογράφουν ο πρόεδρος του 
Εθνικού Συμβουλίου Κώστας Βάρναλης και ο πρόεδρος του Κεντρικού 
Συμβουλίου Μίκης Θεοδωράκης], σ. 4 

— Νικηφ. Αντωνόπουλος, Η αμερικανική νεολαία κλιμακώνει την αντί-
σταση της στον πόλεμο. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει η Ουάσι-
γκτων με την άρνηση των νέων να στρατευθούν, σ. 5 

— Με τα Νιάτα του Κόσμου [διεθνείς ειδήσεις της νεολαίας], σ. 5 
— Τριάντα σωματεία ζητούν αναγνώριση. Αγώνας για τον εκδημοκρατι-

σμό του αθλητισμού, σ. 6 
— Ο Ολυμπιακός ξέφυγε. Ποιος θα τον πιάσει ;, σ. 6 
— Αθηνά Κακολύρη, Μαρία Φαραντούρη: Από τη Ρωσία με αγάπη, σ. 7 
— Ειρήνη Μίσσιου, Θεσσαλονίκη. Τεχνικές Σχολές. 10.000 μαθητές ζητούν 

κατοχύρωση, σ. 8-9 
— Αλκυόνη Παπαδάκη, Το παραμύθι του Ήλιου... στη χώρα του χιονιού. 

«Παντού είμαστε τριγυρισμένοι από τα νιάτα». Η περιοδεία του Μίκη 
Θεοδωράκη στη Σοβιετική Ένωση, σ. 10-11 

— Μη τα χάσετε [μικρές καλλιτεχνικές  ειδήσεις], σ. 10-11 



— Νεολαία της EPE : κρίση, σ. 12-13 
— Κ[ούλης] Λειβ[αδίτης], Νικηφόρο τέρμα αγώνων μιας οκταετίας. Βιο-

μηχανική Σχολή Πειραιώς, μια μοντέρνα οικονομική σχολή. Αισιόδοξες 
προοπτικές, σ. 13 

— Ιβάν Εφρέμοβ, Το  νεφέλωμα της  Ανδρομέδας [μυθιστόρημα], σ. 15 
— Τάκης Μίμης, Εργαζόμενα Νιάτα, Οι νέοι εμποροϋπάλληλοι, σ. 15 
— Ματιές [φωτογραφίες με σχόλια], σ. 16 

Αρ. φύλλου 31,10 Δεκεμβρίου 1966 
— «Ζ»,  «Όσο υπάρχει Ελλάδα θα υπάρχουν Λαμπράκηδες» 
— 15 μέρες [μικρές καθημερινές ειδήσεις για τη νεολαία], σ. 2-3 
— Από τη σκοπιά της γενιάς μας, Η Δεκεμβριολογία [για την καλλιέργεια 

του εμφυλιακού μίσους στις νεολαίες] - Οι επανεκτοπίσεις - Επιστολή 
του Γιάννη Νεγρεπόντη στη Γενιά  μας, σ. 4 

— Αηδή τα παζαρεύματα αποστατών-δεξιάς, Η ελληνική νεολαία πυκνώ-
νει τις γραμμές μας. Ανακοίνωση του ΚΣ της ΔΝΛ, σ. 4 

— Τμήμα Κοριτσιών της ΔΝΛ, Η εφετεινή εξόρμηση της ΔΝΛ για το δώρο 
του παιδιού, σ. 4 

— Με ποιον θα πάει η νεολαία; Μια συζήτηση για τα προβλήματα της 
γαλλικής νεολαίας με πρωτοβουλία του ΚΚΓ, σ. 5 

— Π. (επιμ.), Με τα νιάτα του κόσμου, σ. 5 
— Η αθλητική γενιά, Πανευρωπαϊκοί στην Ελλάδα χωρίς έλληνες φιλά-

θλους, σ. 6 
— Πρωτάθλημα Α' Εθνικής. Όλοι μπορούν να ελπίζουν!..., σ. 7 
— Στα πεταχτά [μικρές αθλητικές ειδήσεις], σ. 7 
— Νέες καταγγελίες για απόπειρα δωροδοκίας. Ποιοι ρυθμίζουν το πρω-

τάθλημα ; σ. 7 
— Δημήτριος Μπέσσας, Το φασιστικό νομοσχέδιο απειλή για όλη τη νεο-

λαία , σ. 8 
— Η πανστρατιά των τιμίων και υπερήφανων ανθρώπων : Υπερασπιζόμα-

στε τους Λαμπράκηδες [δηλώσεις για το νομοσχέδιο των Βασ. Βασιλι-
κού, Λάμπη Ντόλκα, Π. Μανωλόπουλου, Μάριου Πλωρίτη, Αναστ. Πε-
πονή, Στρ. Σωμερίτη, Απ. Κακλαμάνη, Ιάκ. Καμπανέλλη, Στέφ. Ληναί-
ου, Τεύκρου Ανθία], σ. 8-9 και 13 

— Λ. Κύρκος, ΔΝΛ : Την προστατεύει το έργο της και τα ιδανικά της, σ. 10 
και 12 

— Μ. Θεοδωράκης, Όσο υπάρχει Ελλάδα θα υπάρχουν Λαμπράκηδες, σ. 
1 1 - 1 2 

— Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Αντισυνταγματικό νομοσχέδιο, σ. 13 
— Δεύτερος χρόνος : Θέατρο Νέας Ιωνίας..., σ. 14-15 



— Από τον κόσμο της τέχνης [μικρές καλλιτεχνικές  ειδήσεις], σ. 10, σ. 14-
15 

— Κ. Αστέρης [Κ.Παντελόγλου]-έρευνα, Πολυτεχνείο, Η «σφαγή» απέ-
δειξε την κρίση, σ. 16 

— Γελάτε ; [ανυπόγραφες γελοιογραφίες], σ. 17 
— Αθηνά Κακολύρη, Εργαζόμενοι μαθητές φοιτητές αγωνίζονται για να 

διαλυθούν τα σκοτάδια, σ. 17 
— Τάκης Μίμης, Εργαζόμενα νιάτα. Οι εργαζόμενοι νέοι και οι συνθήκες 

μόρφωσης, σ. 18 
— Νίκος, Συν και πλην [ειδησεογραφία], σ. 18 
— Τα γεγονότα του 15ήμερου. Θαλασσινές και άλλες τραγωδίες, σ. 19 
— Ιβάν Εφρέμοβ, Το  νεφέλωμα της  Ανδρομέδας [μυθιστόρημα], σ. 19 
— Ματιές [φωτογραφίες με σχόλια], σ. 20 

Αρ. φύλλου 32,31 Δεκεμβρίου 1966 
— [πολυθεματικό πρωτοσέλιδο] 
— 15 μέρες [μικρές καθημερινές ειδήσεις για τη νεολαία], σ. 2-3 
— Από τη σκοπιά της γενιάς μας, Η λαϊκή κυριαρχία θα επιβληθεί [μήνυμα 

πρωτοχρονιάτικο του ΚΣ της ΔΝΛ], σ. 4 
— Από τη σκοπιά της γενιάς μας [αποβολή φοιτητών από τη Γεωπονική 

Σχολή], σ. 4 
— Μιλάει στη Γενιά  μας ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΔΝ, Φράνσις Λε 

Γκαλί: Τα νιάτα του κόσμου υπερασπίζονται την ΔΝΛ, σ. 5 
— Με τα νιάτα του κόσμου, σ. 5 
— Χριστούγεννα 1966του Γιάννη Καλαϊτζή [γελοιογραφίες], σ. 6 
— 1966: ο χρόνος με το εντυπωσιακό φινάλε, σ. 7 
— Ε[ιρήνη] Μ[ίσσιου], Το χρονικό του αγώνα κατά του νομοσχεδίου [διά-

λυσης της ΔΝΛ], σ. 8-9 
— Θ. Αντωνόπουλος [δήλωση του γραμματέα της Ελληνικής Σοσιαλιστι-

κής Νεολαίας σχετικά με την απειλή διάλυσης της ΔΝΛ], σ. 9 
— Μια ενδιαφέρουσα έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας. Η παιδεία είναι 

για τους λίγους... Όταν μιλούν οι ψυχροί αριθμοί, σ. 9 
— Αντρέας Γεωργίου, Μετά τον καταποντισμό και της κυβερνήσεως Στε-

φανόπουλου, η... Φαλκονέρα των εχθρών του λαού. Εμπρός να ετοιμά-
σουμε το δρόμο για τον εκλογικό θρίαμβο, σ. 10-11 

— [Αφίσα της ΔΝΛ για το δώρο του παιδιού], σ. 12 
— Πρωτάθλημα Α' Εθνικής : Ολυμπιακός μονόλογος, σ. 13 
— Νίκος Παναγιώτου, «Ζώγια»: Μια ηρωίδα σύμβολο του αντιφασιστι-

κού αγώνα [κινηματογράφος], σ. 14-15 
— Από τον κόσμο της τέχνης [μικρές καλλιτεχνικές  ειδήσεις], σ. 14-15 



— Βασίλης Βασιλικός, Ο μηχανισμός ενός πολιτικού εγκλήματος. «Μια 
πολιτική δολοφονία που συγκλόνισε και συγκλονίζει τον τόπο μας» [για 
την έκδοση του «Ζ»], σ. 16 

— Τάκης Μίμης, Αρχιμηνιά και αρχιχρονιά...  απούλητες ελπίδες, σ. 17 
— NT., Τι λένε οι μαθητές... για την κ. φιλόλογο και τη «Μαντουβάλα», σ. 

18 
— Νίκος, Συν και πλην [ειδησεογραφία], σ. 18 
— Τα γεγονότα του 15ήμερου, Κατάργηση, πτώση και... μυστήρια, σ. 19 
— Ιβάν Εφρέμοβ, Το  νεφέλωμα της  Ανδρομέδας [μυθιστόρημα], σ. 19 
— Ματιές [φωτογραφίες με σχόλια], σ. 20 

Αρ. φύλλου 33,21 Ιανουαρίου 1967 
— [πολυθεματικό πρωτοσέλιδο] 
— 15 μέρες [μικρές καθημερινές ειδήσεις για τη νεολαία], σ. 2-3 
— Η νεολαία της χώρας σε τάξη μάχης, σ. 4 
— Μίκης Θεοδωράκης, Η απόφαση των ενόρκων και το κοινό αίσθημα [δί-

κη για τη δολοφονία του Γρ. Λαμπράκη], σ. 4 
— Παντελής Μηνάς, Κυπριακό. Τρία χρόνια κρίσης, σ. 5 
— Δημ. Ριζιώτης, Πώς θα διαλύσουμε τους Λαμπράκηδες [ευθυμογράφη-

μα], σ. 6 
— Δήμος Σκουλάκης, Γελάτε ; σ. 6 
— Μη πυροβολείτε τους έλληνες προπονητές!, σ. 7 
— Πρωτάθλημα Α' Εθνικής. Τέρμα στους πολλαπλασιασμούς. Το Αιγά-

λεω έκοψε τον πρώτο βαθμό από τον Ολυμπιακό, σ. 7 
— Γ. Μασσαβέτας, Ένα ναυτικό φυλλάδιο... εκδίδεται πολύ εύκολα. Θα 

μπαρκάρω αλλά... ή η απύθμενη θάλασσα των φυλλαδίων, σ. 8-9 
— Πειθήνιος Ναυτική Ομοσπονδία, σ. 9 
— Νίκος Παναγιώτου, Η τηλεόραση και η μορφωτική αποστολή της, σ. 10-

11 
— Από τον κόσμο της τέχνης, μη χάσετε τα... [μικρές καλλιτεχνικές  ειδή-

σεις], σ. 10-11 
— Λαμπράκηδες. Επιχείρηση: Το δώρο του παιδιού, σ. 12 
— Από το θίασο Τζ. Καρούσου. Ο «Έμπορος της Βενετίας» στο Δημοτικό 

Πειραιώς, σ. 13 
— Κ[ούλης] Λειβαδίτης, Διαδηλώσεις στην Αθήνα. Οι φοιτητές καταργούν 

την απαγόρευση, σ. 14 
— Νίκος, Συν και πλήν [ειδησεογραφία], σ. 14 
— Τα γεγονότα του 15ήμερου, «...λαμπρές λιακάδες...», ύποπτα παρα-

σκήνια, σκοτεινές προθέσεις [πολιτική κατάσταση και ΔΝΛ], σ. 15 
— Ιβάν Εφρέμοβ, Το  νεφέλωμα της  Ανδρομέδας [μυθιστόρημα], σ. 15 



— Ματιές [φωτογραφίες με σχόλια], σ. 16 

Αρ. φύλλου 34,8 Φεβρουαρίου 1967 
— [πολυθεματικό πρωτοσέλιδο] 
— 15 μέρες [μικρές καθημερινές ειδήσεις για τη νεολαία], σ. 2-3 
— Α.Γ., Η κυβέρνηση Παρασκευόπουλου και οι συμβιβασμοί της ηγεσίας 

της ΕΚ. Τι δεν σημαίνει αμεροληψία... και τι σημαίνει δημοκρατία, σ. 
4-5 

— Διαφώτιση η... πανώλης [στρατιωτικό περιοδικό αποκαλύπτει την 
«εθνικήν διαφώτισιν» που γίνεται στο στρατό], σ. 4 

— Νικηφ. Αντωνόπουλος, Ο πόλεμος στο Βιετνάμ, παράλληλες ιστορίες, 
σ. 6 

— Π[αντελής] Μηνάς (επιμ.), Τα νιάτα του κόσμου, Η παιδεία στις ΗΠΑ 
και Βρετανία, σ. 6 

— Δ. Ριζιώτης, Το εγκολπιόδεντρο.,., σ. 7 
— Γιάννης Καλαϊτζής, Γελάτε ; Εκπτώσεις, σ. 7 
— Η νεολαία και η εθνική αναδημιουργία με την προοπτική του έτους 

2.000. Η ομιλία του κ. Ηλιού στη συνεστίαση της Δ. Ν. Λαμπράκη, σ. 8-
9 και 15 

— Αλκυόνη Παπαδάκη, Νίκου Μάργαρη Ιστορία  της  Μακρονήσου,  Οι πα-
λιοί «Παρθενώνες» και οι νέοι Κανελλόπουλοι, σ. 10-11 

— Από τον κόσμο της τέχνης, μη χάσετε τα... [μικρές καλλιτεχνικές  ειδή-
σεις], σ. 10 

— Τα σεμινάρια μουσικής στον Πειραιά, σ. 11 
— Νέοι καλλιτέχνες,  Πάνος Σαββόπουλος, σ. 11 
— Ν. Αντωνόπουλος, Ποδόσφαιρο, κλωτσοσκούφι στα πόδια των παρα-

γόντων, σ. 12 
— Ψίθυροι και ερωτηματικά για το Ολυμπιακό Στάδιο, σ. 13 
— Β[αγγέλης] Αλεπίδης, Με λένε Παύλο... [η περίπτωση ενός εργαζόμενου 

οκτάχρονου παιδιού] 
— Π., Μάθημα στην κουζίνα, Ήταν μια φορά ένα σχολείο...,  σ. 14 
— Νίκος, Συν και πλην [ειδησεογραφία], σ. 14 
— Ματιές [φωτογραφίες με σχόλια], σ. 16 

Αρ. φύλλου 35,28 Φεβρουαρίου 1967 
— [πολυθεματικό πρωτοσέλιδο] 
— 15 μέρες [μικρές καθημερινές ειδήσεις για τη νεολαία], σ. 2-3 
— Απάντηση σε νιανιαρίσματα. Η ανακοίνωση του ΚΣ της ΔΝΛ για το 

«εθνικόν ραδιόφωνο» και τον Νιάνια. «Το Έθνος πρέπει να μάθει να 
θεωρεί εθνικό ό, τι είναι αληθινό...» Δ. Σολωμός, σ. 3 



— Παναθηναϊκός : Πρωτάθλημα τέλος..., σ. 4 
— Στα πεταχτά [μικρές αθλητικές ειδήσεις], σ. 4 
— ΠΑΟ-ΒΥΖΑΣ: Νίκησε ο ισχυρότερος! (σε μέσα...), σ. 4 
— Γι' αυτή την κλοπή ποιος θα τους συλλάβει ; [διακοπή ποδοσφαιρικού 

αγώνα], σ. 4 
— Ν. Αντωνόπουλος, Η Αμερικανική ΚΥΠ διαφθείρει τη νεολαία, Στόχος 

της CIA το ελληνικό φοιτητικό κίνημα, σ. 5 
— Τ. Μίμης, Η συλλογική σύμβαση, ο αγώνας των εργαζομένων και η ΕΔΑ, 

σ.6 
— Από το λόγο του Μ. Γλέζου στη συνεστίαση της ΔΝΛ Θεσσαλονίκης, Το 

όραμα μιας νέας Ελλάδας φωτίζει τη δράση των νέων μας, σ. 6-7 
— Το Τριώδιο άνοιξε... Μικρές ιδέες για μεγάλους μασκαράδες [γελοιο-

γραφίες πολιτικών με σχόλια], σ. 8-9 
— Νίκος Παναγιώτου, Πολιτιστική Αναγέννηση. Μια συζήτηση για την 

πολιτική λογοτεχνία [Κ. Κοτζιάς, Στρ. Τσίρκας, Β. Βασιλικός], σ. 10-11 
— Από τον κόσμο της τέχνης, μη τα χάσετε [μικρές καλλιτεχνικές  ειδή-

σεις], σ. 10-11 
— Το πρόγραμμα [των κεντρικών εκδηλώσεων της δίμηνης εξόρμησης της 

ΔΝΛ], σ. 11 
— Νέοι καλλιτέχνες,  Τάσος Καρακατσάνης, σ. 11 
— Από τη δραστηριότητα των Λαμπράκηδων [φωτογραφίες από τη δρα-

στηριότητα των Λαμπράκηδων και σχόλια], σ. 12 
— Νικηφ. Αντωνόπουλος, Ισπανία, Φοιτητές και εργάτες κτυπούν την 

πόρτα της Δημοκρατίας, σ. 13 
— Κ[ούλης] Λειβ[αδίτης], Σιβιτανίδειος, Μια ερμαφρόδιτη σχολή, σ. 14 
— Νίκος, Συν και πλην [ειδησεογραφία], σ. 14 
— Τα γεγονότα του 15ήμερου, Ποιος δυσφημεί το NATO, σ. 15 
— Ιβάν Εφρέμοβ, Το  νεφέλωμα της  Ανδρομέδας [μυθιστόρημα], σ. 15 
— Ματιές [φωτογραφίες με σχόλια], σ. 16 

Αρ. φύλλου 36,20 Μαρτίου 1967 
— 25 Μαρτίου, αγώνας για Εθνική ανεξαρτησία - λαϊκή κυριαρχία. Χαρά 

στους που δεν πρόδωσαν - αλί στους που ορκίστηκαν 
— 15 μέρες [μικρές καθημερινές ειδήσεις για τη νεολαία], σ. 2-3 
— Εκπολιτιστική εξόρμηση της ΔΝΛ [σειρά διαλέξεων], σ. 2 
— Τα αποκαλυπτήρια μιας απάτης... Τάκης Γεωργίου... ο αλλοδαπός 

[σύλληψη μέλους της ΔΝΛ], σ. 3 
— Η απόφαση της Ε' Συνόδου του ΚΣ της ΔΝ Λαμπράκη. Μόνο με την πά-

λη του λαού και της νεολαίας θα διασφαλισθούν οι εκλογές, σ. 4 
— Ν[ικηφόρος] Α[ντωνόπουλος], Γαλλία, στροφή προς την Αριστερά, σ. 5 



— Παν. (επιμ.), Με τα νιάτα του κόσμου [διεθνείς ειδήσεις νεολαίας], σ. 5 
— Παναθηναϊκός : Η ανανέωση να αρχίσει από το συμβούλιο, σ. 6 
— Πρωτάθλημα μπάσκετ : ζήτημα προπονητών !.., σ. 6 
— Ν. Αντωνόπουλος, Νομική Σχολή. Το πραξικόπημα δεν πέρασε, σ. 7 
— Τάσος Βουρνάς, Μακρυγιάννης. Ο μεγάλος απροσκύνητος, σ. 8-9 
— Πολιτιστική αναγέννηση. Το πολιτικό τραγούδι, σ. 10 
— Από τον κόσμο της τέχνης [καλλιτεχνικά],  σ. 10-11 
— Νίκος Παναγιώτου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς. Σαίξπηρ, ο Έμπορος 

της Βενετίας, θίασος Τζ. Καρούσου, σ. 11 
— Νέοι καλλιτέχνες  : Πετρή Σαλπέα, σ. 11 
— ΑΠΝ (Πρακτορείο), ΕΣΣΔ : η ζωή της νεολαίας αντικείμενο έρευνας, σ. 12 
— Ελληνική μεταπολεμική μετανάστευση. Αυτοί που φεύγουν είναι οι νέ-

οι, σ. 13 
— Δ' Εθνικό Συμβούλιο της ΕΦΕΕ. Στόχοι του φοιτητικού  κινήματος,  σ. 14 
— Νίκος, Συν και πλην [ειδησεογραφία], σ. 14 
— Τα γεγονότα του 15ήμερου, Ένα «εκρηκτικό» δεκαπενθήμερο - Η πρό-

ταση Πασαλίδη εξουδετερώνει τις βόμβες της δεξιάς - Η Χούντα τρο-
μοκρατεί - ο λαός δεν τρομοκρατείται, σ. 15 

— Ιβάν Εφρέμοβ, Το  νεφέλωμα της  Ανδρομέδας [μυθιστόρημα], σ. 15 
— Ματιές [φωτογραφίες με σχόλια], σ. 16 

Αρ. φύλλου 37,6  Απριλίου 1967 
— Αφίσα, 42 χιλιόμετρα Μαραθώνας-Αθήνα 
— 15 μέρες [μικρές καθημερινές ειδήσεις για τη νεολαία], σ. 2-3 
— Κ. Λειβαδίτης, Βιομηχανία διώξεων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

σ. 3 
— Η Δημοκρατία στα χέρια του λαού και της νεολαίας, σ. 4 
— Κάτω η κυβέρνηση της EPE. Η ανακοίνωση της ΔΝΛ, σ. 4 
— Γ. Ματζουράνης - Ζ.Π.- Π.Μ., Σε όλο τον κόσμο. Η άνοιξη αρχίζει με 

τις πορείες Ειρήνης, σ. 5 
— Βιετνάμ. Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει, σ. 6 
— Οι Αμερικανοί δολοφονούν έναν λαό επειδή αρνείται την «προστασία» 

τους [Βιετνάμ], σ. 7 
— Ν. Αντωνόπουλος, Παιδεία : η καλύτερη άμυνα για τη χώρα. 16 Απριλί-

ου η Ε' Μαραθώνια Πορεία, σ. 8-9 
— Θαλής Δίζελος, Παρασκευή, 31 Μαρτίου, θέατρο «Κεντρικόν», το Νέο 

Κύμα είναι αντιπολεμικό, σ. 10-11 
— Από τον κόσμο της τέχνης [μικρές καλλιτεχνικές  ειδήσεις], σ. 10-11 
— Οι πρώτες εκδηλώσεις αντίστασης στο νέο πραξικόπημα [φωτογραφίες 

με σχόλια], σ. 12 



— Απ. Αποστολόπουλος, Μια αποκαλυπτική έρευνα της Γενιάς  μας. Νεο-
λαία και αθλητισμός, Α' εθνική ομάδα: η βιτρίνα, σ. 13 

— Οι φοιτητές της χώρας απάντησαν: η Ελλάδα δεν είναι Ισπανία [διαδη-
λώσεις φοιτητών], σ. 14 

— Τα γεγονότα του 15ήμερου, Κυβέρνηση Παρασκευόπουλου: μεταβατι-
κή προς... EPE. Ο Κανελλόπουλος - η Βουλή - κ α ι η αναλογική. Η μοι-
ρασιά του Καραγκιόζη: «Γράμματα χάνεις, κορώνα κερδίζω», σ. 1δ 

— Ματιές [φωτογραφίες με σχόλια], σ. 16 





ΟΙ ΛΑΜΠΡΑΚΗΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΓΗ 





ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ 
ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 

Θέλω Λαμπράκης να γινώ, μα λίγον  τα μπερδέβω, 
διότι δεν ξέρω  δηστηχώς  τι είδος  να φητέβω. 

Δια να μη δίδω  αφορμήν εις την EPE ή Κέντρον, 
θέλω ουδέτερον  φητόν ή κονοφόρον δέντρον. 

Εάν φιτέφσω  μιάν ελιά, θ ' αργεί  να βγάλει κλόνους, 
είνε  πολή ειρηνική, δίνει  κ'  αιχμάς άφθονους. 

Δάφνη θημίζει  Δήμαρχον, Μυρτιά  τον Θοδοράκη, 
Γαρυφαλιά  τον ηπουργόν κ'  η Κερασιά  Λαμπράκη. 

Μπόστ,  Αυγή 21.3.1965 

Το εγχείρημα για τη συστηματική προσέγγιση του φαινομένου «Λαμπρά-
κηδες», των μέσων της «σύντομης» δεκαετίας του 1960, θα ήταν ίσως ελλι-
πές χωρίς τις απαραίτητες αναδρομές στον ημερήσιο τύπο. Από την άπο-
ψη αυτή η Αυγή, καθημερινή εφημερίδα  του δημοκρατικού  λαού, συνιστά 
βασική πηγή πληροφοριών. Ως καθημερινό έντυπο του κόμματος της ΕΔΑ, 
του πολιτικού  χώρου του οποίου  οι Λαμπράκηδες αποτέλεσαν αναπόσπα-
στο τμήμα, η Αυγή προσφέρει ένα συγκροτημένο σώμα πληροφοριών ως 
προς την ίδρυση, την οργάνωση και τις δραστηριότητες της νεολαίας και 
των κινημάτων που την πλαισίωσαν, είτε πρόκειται για ειδήσεις ήσσονος 
σημασίας είτε για τη συμβολή της σε μεγάλα γεγονότα και κινητοποιήσεις. 

Η συστηματική αποδελτίωση που επιχειρήσαμε έχει ως ημερομηνία 
έναρξης τη στιγμή της δολοφονίας στη Θεσσαλονίκη του βουλευτή της 
ΕΔΑ, Γρηγόρη Λαμπράκη, τον Μάιο του 1963. Οι πρώτες καταγραφές προ-
βάλλουν τη μαζική συμμετοχή της νεολαίας στις συγκυρίες που θα οδηγή-
σουν στην άμεση ίδρυση της ΔΚΝΓΛ, του μετωπικού σχήματος το οποίο θα 
εκφράσει, παράλληλα με τη Ν.ΕΔΑ, τα νεανικά αιτήματα μέχρι τη συγχώ-
νευση των δύο οργανώσεων και τη συγκρότηση της ΔΝΛ. Αν και τα πράγ-
ματα στο πρώτο τους στάδιο μοιάζουν να είναι αμήχανα και ασαφή, το 
σύνθημα «κάθε νέος και Λαμπράκης», που ακούγεται για πρώτη φορά 
στην κηδεία του βουλευτή της ΕΔΑ και καταγράφεται στην εφημερίδα στις 
30 Μαΐου, αποτυπώνει τη δυναμική του αριστερού νεολαιίστικου κινήμα-
τος και τις αναζητήσεις για τη συγκρότηση της μετωπικής κίνησης της νεο-
λαίας. Τον Ιούνιο του 1963 η νέα κατάσταση έχει δρομολογηθεί: η εφημε-
ρίδα φιλοξενεί πλέον συστηματικά κάθε προσπάθεια για τη διεύρυνση, 



εξέλιξη και ενδυνάμωση της ΔΚΝΓΛ. Αντίστοιχα πλούσια πληροφόρηση 
καλύπτει, από το 1964, ζητήματα που αφορούν την εξάπλωσή της, τη συγ-
χώνευση της ΔΚΝΓΛ με τη Νεολαία ΕΔΑ, την ίδρυση της Δημοκρατικής Νε-
ολαίας Λαμπράκη και τις διαδρομές της νέας ενιαίας οργάνωσης στις «τα-
ραγμένες» πραγματικότητες της εποχής. Η αποδελτίωση της εφημερίδας 
ολοκληρώνεται τον Απρίλιο 1967, με την επιβολή της στρατιωτικής δικτα-
τορίας και το κλείσιμο της εφημερίδας. Συνολικά αριθμούνται 3.083 δελ-
τία. 

Η αναλυτική επεξεργασία των εγγραφών σε μια βάση δεδομένων, η 
ποιοτική και ποσοτική αποτίμησή τους φανερώνουν ότι η θεματική των 
άρθρων, όπως και η συχνότητά τους, συναρτώνται άμεσα με τις εκάστοτε 
κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες, αλλά και με εσωτερικά ζητήματα και διεκ-
δικήσεις του νεολαιίστικου κινήματος. Οι εγγραφές αναδεικνύουν τους 
όρους, την πορεία και δυναμική του συγκεκριμένου κινήματος, ενώ πα-
ράλληλα προβάλλουν τους σκοπούς και τις δραστηριότητες, αρχικά της 
ΔΚΝΓΛ και στη συνέχεια της ΔΝΛ. Ταυτόχρονα, αντανακλούν την πολιτική 
της εφημερίδας και δι' αυτής της Αριστεράς, απέναντι στις θέσεις, την πο-
λιτική πρόταση και την κοινωνική και πολιτιστική παρέμβαση της αριστε-
ρής νεολαίας. 

Εκτός από την τεκμηριωτική αξία και χρηστικότητα των παρεχόμενων 
πληροφοριών σε θέματα της νεολαίας που αποτυπώνονται ευκρινώς στην 
εφημερίδα, η ταξιθέτηση και χωροταξική διάταξη των ειδήσεων στα ημε-
ρήσια και κυριακάτικα φύλλα της Αυγής, όπως και η πυκνότητα και ο τύ-
πος των εγγραφών παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στη λογική αυτή 
αναζητήθηκαν τόσο οι συγκεκριμένες στήλες, μόνιμες ή περιστασιακές, 
που φιλοξενούν αντίστοιχες ειδήσεις και θέματα, όσο και ο τύπος των ει-
δήσεων και ο συγκεκριμένος, κάθε φορά, χώρος που αφιερώνει η εφημερί-
δα στα συγκεκριμένα ζητήματα της νεολαίας, καθώς και οι πυκνότητες 
των εγγραφών. 

ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ 

Η πρώτη αναφορά, όπως είναι φυσικό, αφορά την κύρια και μόνιμη στήλη 
που φιλοξένησε ειδήσεις της Νεολαίας και φέρει τον γενικό τίτλο Με  τη 
Γενιά  της  Δημοκρατίας.  Η στήλη καθιερώνεται στην Αυγή από τον Ιανου-
άριο του 1963 και εντοπίζεται συνήθως στην 5η ή στην 7η σελίδα της. Πρό-
κειται για σύντομες επισκοπήσεις που αναφέρονται γενικά σε θέματα νεο-
λαίας: εργασιακά, σπουδαστικά, εκπαιδευτικά, κοινωνικά και πολιτιστι-
κά. Αν και ανυπόγραφη, η στήλη, όπως προκύπτει από μαρτυρίες συντελε-
στών της εφημερίδας, χρεώθηκε βασικά σε δύο πρόσωπα. Την ευθύνη της, 



αρχικά, έφερε ο Μάρκος Δραγούμης. Τον διαδέχθηκε, το 1964, ο Νικηφό-
ρος Αντωνόπουλος. Πρόκειται για τη στήλη με τη μεγαλύτερη ειδησεογρα-
φική πυκνότητα. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών, από το 1963 έως 
το 1967 καταμετρήθηκαν 700 εγγραφές. Παράλληλα με τις μόνιμες αναφο-
ρές στην ΕΦΕΕ , στη Ν .ΕΔΑ , στη ΔΕΣΠΑ, στη ΔΑΣ, στη ΣΕΕΝΕ και σε άλ-
λους συνδικαλιστικούς φορείς και νεολαιίστικες οργανώσεις, η Γενιά  της 
Δημοκρατίας  φιλοξένησε ειδήσεις για τη συγκρότηση και τη γεωγραφική 
εξάπλωση των οργανώσεων της ΔΚΝΓΛ και στη συνέχεια της ΔΝΛ στην ελ-
ληνική επικράτεια, ξεδιπλώνοντας συστηματικά την εικόνα για την εξέλιξη 
τους. Κυρίως στον πρώτο χρόνο δημιουργίας της ΔΚΝΓΛ, η στήλη μάς πλη-
ροφορεί σταθερά για την ίδρυση και τα εγκαίνια λεσχών και γραφείων. 
Παράλληλα, πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως χοροί, εκθέσεις και διαλέξεις, 
συνυπάρχουν με πληροφορίες για την πολιτική δράση των Λαμπράκηδων 
και τη σχέση τους με άλλες δημοκρατικές οργανώσεις και νεολαίες. 

Παρά την πληθώρα των παρεχόμενων πληροφοριών, η διαδικασία της 
συγχώνευσης των δύο οργανώσεων δεν φαίνεται να απασχόλησε ιδιαίτερα 
τη συγκεκριμένη στήλη, όπως άλλωστε και γενικότερα την εφημερίδα. 
Αντίθετα, λίγους μήνες αργότερα, οι προσυνεδριακές διεργασίες στο πλαί-
σιο της προετοιμασίας του Ιδρυτικού Συνεδρίου της ΔΝΛ, προγραμματι-
σμένου για τα τέλη Μαρτίου 1965, καλύπτονται συστηματικά, ως μικρές 
και σύντομες ειδήσεις της Νεολαίας από όλη την Ελλάδα. Αξίζει να τονί-
σουμε ότι η Αυγή, την περίοδο αυτή, θέλοντας να συνεισφέρει στην προβο-
λή της Νεολαίας εν όψει του Συνεδρίου της, εγκαινιάζει μια ομώνυμη στή-
λη, την ειδική ρουμπρίκα Λαμπράκηδες,  που συνυπάρχει και «μοιράζε-
ται», ως αυτόνομος -αν και σε μη καθημερινή βάση- τίτλος, τις ειδήσεις με 
τη Γενιά  της  Δημοκρατίας  σε άλλη σελίδα της εφημερίδας. Για την περίοδο 
28.1-7.3.1965, καταχωρίζονται 35 εγγραφές. Και στις δύο ρουμπρίκες πα-
ρέχονται πληροφορίες για τις κατά τόπους οργανώσεις, τη σύσταση, τη 
λειτουργία και τις δραστηριότητές τους, καθώς και για τη γενικότερη απή-
χηση της νεοσυσταθείσας οργάνωσης στην ελληνική νεολαία όπως και για 
τις σχέσεις της ΔΝΛ με διεθνή κινήματα και πολιτικές νεολαίες στο εξωτε-
ρικό. 

Μετά την πρώτη αυτή περίοδο ειδησεογραφικής «έκρηξης», η δραστη-
ριότητα της ΔΝΛ συνεχίζει να καλύπτεται συστηματικά από τη Γενιά  της 
Δημοκρατίας,  συχνά λεπτομερώς και ως προς τις τοπικές οργανώσεις, μέ-
χρι τα «Ιουλιανά». Στις μέρες της συνταγματικής εκτροπής η στήλη, κατά 
έναν τρόπο, «σιωπά». Τα γεγονότα και η συμμετοχή των Λαμπράκηδων 
στις κινητοποιήσεις, η δολοφονία του Σ. Πέτρουλα, εμφανίζονται, ως έχο-
ντα μεγαλύτερη βαρύτητα, σε κεντρικότερα άρθρα και ρεπορτάζ της εφη-
μερίδας. Άλλωστε, κατά την περίοδο αυτή, η Γενιά  της  Δημοκρατίας  απου-



απουσιάζει εντελώς από κάποια φύλλα της εφημερίδας. Από τον Σεπτέμβριο 
του 1965 η στήλη ξαναβρίσκει τις κανονικότητές της, αν και στη διάρκεια 
του 1966 οι εγγραφές που αφορούν στους Λαμπράκηδες είναι εμφανώς 
μειωμένες -75 εγγραφές για το 1966. Οι διώξεις εναντίον της ΔΝΛ και η 
απειλή διάλυσης της οργάνωσης υποχρεώνουν προφανώς σε μια μετατόπι-
ση των ειδήσεων σε άλλους χώρους της Αυγής. Τον Φεβρουάριο του 1967 η 
Γενιά  της  Δημοκρατίας  παύει να αποτελεί καθημερινή στήλη της εφημερί-
δας. Σταματά να δημοσιεύεται οριστικά τον Μάρτιο του ίδιου χρόνου, αν 
και στην ίδια θέση της Αυγής, στη σελίδα 5, εξακολουθούν να προβάλλο-
νται ειδήσεις για φοιτητικές οργανώσεις και νεολαιίστικες δραστηριότητες. 
Ωστόσο, οι αναφορές στους Λαμπράκηδες είναι πια ελάχιστες. 

Καθημερινή πρακτικά στήλη, η Γενιά  της  Δημοκρατίας  παραχωρεί προ-
σωρινά τη θέση της, στο κυριακάτικο φύλλο της Αυγής, στη  διεθνή επισκό-
πηση για ζητήματα νεολαίας.  Στην περίοδο  Νοέμβριος  1964 - Σεπτέμ-
βριος 1965, 19 συνολικά εγγραφές καλύπτουν την πληροφόρηση για την 
Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικής Νεολαίας (ΠΟΔΝ) και τις διεθνείς 
σχέσεις της ΔΝΛ, καθώς και ειδήσεις από τα παγκόσμια κινήματα νεολαί-
ας. Οι ειδήσεις παρατίθενται κάτω από τον γενικό τίτλο Τα  Νιάτα  του Κό-
σμου (στον  αγώνα για ειρήνη-δημοκρατία-ανεξαρτησία)  και πρακτικά δι-
ευρύνουν γεωγραφικά και θεματολογικά τον τύπο των ειδήσεων και τις 
ανταποκρίσεις από την ελληνική επικράτεια που παρέχει η Γενιά  της  Δη-
μοκρατίας  στα  καθημερινά φύλλα. Τα διεθνή δρώμενα κυρίως στις χώρες 
του «υπαρκτού  σοσιαλισμού»,  οι «κομμουνιστικές νεολαίες» και ο συντο-
νισμός των δραστηριοτήτων τους, η συμμετοχή της Νεολαίας Λαμπράκη σε 
διεθνή δρώμενα συνοδεύονται από ευρύτερες πληροφορίες για τη νεολαία 
και τα κινήματά της στον Τρίτο Κόσμο, στη Λατινική Αμερική, στην Ανα-
τολική και Δυτική  Ευρώπη. 

Στην κατηγορία των ειδικών στηλών της Αυγής που αφιερώνονται 
αποκλειστικά στη Νεολαία εντάσσεται και το Εδώ Πειραιάς,  μια ειδική 
σελίδα που έχει ως βασικό συντάκτη, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τον Γ. Χ. 
Σαββίδη. Από τον Ιανουάριο του 1964, το Εδώ Πειραιάς  καθιερώνει αυ-
τόνομη επιμέρους στήλη στην αριστερή νεολαία με τον τίτλο Τα  νέα των 
Λαμπράκηδων.  Οι 54 συνολικά εγγραφές που εντοπίζονται έως τον Σε-
πτέμβριο του 1964 αποτυπώνουν τις δραστηριότητες  σε ένα συγκεκριμένο 
χώρο, αποκλειστικά στον Πειραιά και στην περιφέρειά του, καθιστώντας 
τη συγκεκριμένη ρουμπρίκα μοναδική, στο μέτρο που η πληροφόρηση 
εντοπίζεται σε/για μια συγκεκριμένη περιφέρεια. Παράλληλα ειδήσεις για 
τους Λαμπράκηδες φιλοξενεί και η στήλη Πολιτιστική  ζωή  και προβάλλει 
κυρίως το εκπολιτιστικό πρόγραμμα των Λαμπράκηδων στον Πειραιά, 
προκαλώντας προφανώς εναύσματα για τη μεγαλύτερη δυνατή ένταξη και 



κινητοποίηση των νέων από μια ευρύτερη περιοχή που δικαιολογημένα 
χαρακτηρίστηκε «προπύργιο» της κομμουνιστικής Αριστεράς. 

Η παρουσία των Λαμπράκηδων στις σελίδες της Αυγής δεν εξαντλείται 
στις εξειδικευμένες στήλες που αφιερώνονται στη Νεολαία. Η  φωνή της 
Αλήθειας, μετονομασμένη  σε Αλήθειες από τον Νοέμβριο του 1965, αποτε-
λεί μια από τις παλαιότερες ρουμπρίκες της εφημερίδας, στο μέτρο που 
δημοσιεύεται από το 1952 και συντάσσεται από τους βασικούς συντελε-
στές της εφημερίδας, όπως τον Ηρακλή Τζάθα, τον Θανάση Τσουπαρό-
πουλο, τον Ανδρέα Ξυφτίλη και, για ένα σύντομο διάστημα, τον Πότη Πα-
ρασκευόπουλο. Η στήλη προβάλλει κυρίως την άποψη των βασικών πολι-
τικών συντακτών της εφημερίδας για τους Λαμπράκηδες. Περιλαμβάνο-
νται, επίσης, σχόλια για τις αντιδράσεις που προκαλεί η παρουσία της ΔΝΛ 
στις άλλες πολιτικές παρατάξεις. Οι εγγραφές για τη ΔΝΛ στη στήλη αυτή 
αποκτούν μεγαλύτερη πυκνότητα στα τέλη 1965 και το 1966, όταν κλιμα-
κώνεται η νέα αστυνομική παρέμβαση και αυξάνονται οι διώξεις εναντίον 
της οργάνωσης. Από τις 159 συνολικά εγγραφές που αναφέρονται στους 
Λαμπράκηδες, οι 107 καλύπτουν τις έντονες διώξεις και την απειλή διάλυ-
σης της ΔΝΛ στη συγκεκριμένη περίοδο. 

Έμφαση στο κίνημα των Λαμπράκηδων αποδίδει και ο γνωστός Μπο-
στ, κατά κόσμον Μέντης Μποσταντζόγλου, ο οποίος συνεργάζεται με την 
εφημερίδα από τα μέσα του 1963. Έχοντας ουσιαστική σχέση μαζί τους, 
ως μέλος της Ιδρυτικής Επιτροπής της ΔΚΓΝΛ και του Εθνικού Συμβουλί-
ου της ΔΝΛ στη συνέχεια, συμπληρώνει την ειδησεογραφία, σχολιάζει μέσα 
από τα ευθυμογραφήματα και τις γελοιογραφίες του την επικαιρότητα και 
διακωμωδεί τις αντιδράσεις που κατά καιρούς προκαλεί η Νεολαία Λα-
μπράκη. Αριθμούνται συνολικά 69 εγγραφές [54 ευθυμογραφήματα + 1 5 
γελοιογραφίες] για τους Λαμπράκηδες. Από το 1964, με τις στήλες του Τι 
είδα  στην  Κύπρο,  Το  παραμύθι της  Αυστραλίας,  αλλά ιδιαίτερα το 1965, 
με τις Πρωινές  σκέψεις  ειρωνεύεται κυρίως τη στάση συγκεκριμένων πο-
λιτικών της Δεξιάς και τα δημοσιεύματα του αστικού τύπου που «κατακε-
ραυνώνουν» συστηματικά τη ΔΝΛ. Οι «αρουραίοι της Ομόνοιας» και τα 
«φλίπερ» της Ελένης Βλάχου, οι «μαύρες κάλτσες των Λαμπρακισσών 
που παρασύρουν τους αξιωματικούς» δίνουν αφορμή στο σατιρογράφο να 
αδράξει τα αιχμηρά στοιχεία της επικαιρότητας και να τα μετουσιώσει σε 
καυστική σάτιρα μέσω της ιδιάζουσας πένας του. Αντίστοιχη διάθεση κρι-
τικής έχουν και οι γελοιογραφίες του στα κυριακάτικα φύλλα της Αυγής. 
Σε 15 απ' αυτές «μετέχει» ή υπονοείται η Νεολαία Λαμπράκη και προβάλ-
λονται οι δραστηριότητές της. Τα δημοσιεύματα του Μποστ σταματούν 
τον Μάρτιο του 1966, όταν λήγει και η συνεργασία του με την εφημερίδα. 

Άλλες στήλες όπως οι Λόγοι-Αντίλογοι,  του Παρατηρητή  [Τάσου 



Βουρνά], Το  ημερολόγιο ενός απλού ανθρώπου  του Νίκου Παπαπερικλή, 
το Έμμετρο ξύπνημα  του Αυγερινού [Ασημάκη Γιαλαμά], τα Γυναικεία 
θέματα  της Διδώς Σωτηρίου αλλά και Το  Βήμα των αναγνωστών,  που δη-
μοσιεύει επιστολές των συνδρομητών και εν γένει των αναγνωστών της 
εφημερίδας, αναφέρονται επίσης στις ποικίλες πολιτικές και κοινωνικές 
δραστηριότητες της ΔΝΛ με μικρότερη συχνότητα.  Αντίστοιχα,  η βραχύβια 
στήλη Από το περιβόλι του Τύπου  - Τα  σχολιανά  των σχολίων  του κυρια-
κάτικου φύλλου σχολιάζει,  το 1963-1964, τα δημοσιεύματα του αστικού 
τύπου και τις φήμες που διαρρέουν κυρίως από την EPE. Στο σύνολό τους, 
οι προαναφερόμενες στήλες σχολιάζουν συγκυριακά τη δραστηριότητα 
της Νεολαίας και οι αναφορές που εντοπίζονται για τα συγκεκριμένα ζη-
τήματα δεν υπερβαίνουν συνολικά τις 70. Ωστόσο, η παρουσία της ΔΚΝΓΛ 
στην αρχή και της ΔΝΛ στη συνέχεια «ξεδιπλώνεται» στην εφημερίδα. Κα-
τανεμημένες σε 19 μόνιμες ή περιστασιακές στήλες της Αυγής, 1096 συνο-
λικά εγγραφές αποτύπωσαν μέρος της ειδησεογραφίας και σχόλια για την 
πολιτική και κοινωνική παρουσία των Λαμπράκηδων. 

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 

Πλην των μόνιμων στηλών ή των περιστασιακών εγγραφών κάτω από συ-
γκεκριμένες στήλες με ειδική ή γενική στόχευση, η πλειοψηφία των εγγρα-
φών για τους Λαμπράκηδες διατρέχουν το σώμα της εφημερίδας. Πρόκει-
ται για ειδήσεις, άρθρα επικαιρότητας, αφιερώματα αλλά και καταγγελίες 
που απασχολούν την Αυγή και φιλοξενούνται άλλοτε στα πρωτοσέλιδα 
και στα κυριακάτικα σαλόνια της, όπως και στο σύνολο των σελίδων της 
και, συχνά,  στα  οπισθόφυλλά της. Ιδιαίτερη θέση στην εφημερίδα κατα-
λαμβάνει, όπως είναι φυσικό, η συμμετοχή των Λαμπράκηδων σε μείζονα 
πολιτικά γεγονότα όπως τα Ιουλιανά, οι συγκεντρώσεις για το Κυπριακό, 
οι Μαραθώνιες Πορείες Ειρήνης. Προβάλλονται όμως ιδιαίτερα και καθ' 
αυτό θέματα της νεολαίας, όπως το Συνέδριο της ΔΝΛ, οι κοινωνικές και 
πολιτιστικές δραστηριότητες ή οι κινητοποιήσεις για την αποτροπή της 
διάλυσης της. Στην καθημερινότητα που ορίζεται από την τρέχουσα, κάθε 
φορά, πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα, οι πυκνότητες των εγγραφών 
δεν αποτυπώνουν μόνο την ένταση και τον αντίκτυπο των γεγονότων. Η 
ενημέρωση των αναγνωστών και επομένως η πυκνότητα και η χωροταξική 
διάταξη της πληροφόρησης υπακούει εξίσου στην ανάγκη πολιτικής δια-
χείρισης των γεγονότων και των ειδήσεων από την Αριστερά, όπως αυτή 
εξασφαλίζεται στις σελίδες του επίσημου καθημερινού της δημοσιογραφι-
κού οργάνου. 

Το σαλόνι της Αυγής επιφυλάσσει,  5 φορές, μια προνομιακή μεταχείριση 



ση στους Λαμπράκηδες. Από αυτές 4 αφιερώματα καλύπτουν την προσυ-
νεδριακή περίοδο και το Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ, ενώ στις 17 Ιουλίου 
του 1966, στην πρώτη επέτειο των Ιουλιανών, το σαλόνι της εφημερίδας 
αφιερώνεται στη Νεολαία και τον νέο «ήρωά» της, Σωτήρη Πέτρουλα. 

Αντίστοιχα, οι Λαμπράκηδες βρίσκουν θέση με αποκλειστικά άρθρα 
και ειδήσεις για τη δράση τους με 298 εγγραφές στα πρωτοσέλιδα της 
Αυγής. Η «πυκνή» σε γεγονότα χρονιά του 1965 κρατά και στα πρωτοσέ-
λιδα της εφημερίδας την πρωτοκαθεδρία ως προς τον αριθμό των δημοσι-
ευμάτων με 151 εγγραφές. Ωστόσο, τα άρθρα που αφιερώνονται στον κύ-
ριο -πηχυαίο- τίτλο του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας και αφορούν απο-
κλειστικά στους Λαμπράκηδες είναι μάλλον περιορισμένα σε σχέση με 
τον συνολικό αριθμό των παρεχόμενων πληροφοριών. Ενέχουν όμως ιδιαί-
τερη βαρύτητα. Στο σύνολο της περιόδου, εντοπίζονται μόνο 9 και από 
αυτά τα 7 αφορούν εγγραφές του 1965. Αντίθετα, συχνότερη είναι η εμ-
φάνιση της Νεολαίας στο ρόλο του συμπρωταγωνιστή μαζί με το κόμμα 
της ΕΔΑ και άλλους φορείς. Μετά το Ιδρυτικό Συνέδριο, άλλωστε, ο πολι-
τικός χαρακτήρας της ΔΝΛ προβάλλεται ιδιαίτερα σε μια προσπάθεια 
υπογράμμισης της αυτόνομης πολιτικής παρουσίας της όπως και του ιδι-
αίτερου ρόλου της στο πλαίσιο του ευρύτερου πολιτικού και κοινωνικού 
κινήματος της Αριστεράς. Στο πλαίσιο αυτό, η Νεολαία Λαμπράκη εμφα-
νίζεται με άλλους φορείς να απασχολεί σε 67 κύριους τίτλους τα πρωτοσέ-
λιδα της Αυγής. 

Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζονται τα Ιουλιανά, η συμμετοχή των Λα-
μπράκηδων στις 70 ημέρες κινητοποιήσεων εναντίον της συνταγματικής 
εκτροπής, αλλά και οι ειδήσεις και καταγγελίες που σχετίζονται με τις 
διώξεις νεολαίων και εν γένει με την ασκούμενη τρομοκρατία, οι οποίες 
απασχολούν την Αυγή, συχνά με πολλαπλές καταχωρίσεις σε κάθε φύλλο 
της. Η έκτακτη επικαιρότητα που δημιουργούν οι επιθέσεις σε λέσχες των 
Λαμπράκηδων, η τρομοκρατία που οι τελευταίοι υφίστανται, ατομικά ή 
ομαδικά, οι συλλήψεις και οι παραπομπές τους σε δίκες, οι καταγγελίες 
βουλευτών της ΕΔΑ για τις συγκεκριμένες πράξεις κυρίως την περίοδο 
1965-1966 καταχωρίζονται συνήθως στα οπισθόφυλλα και συνδυάζονται 
τις περισσότερες φορές με αντίστοιχες ειδήσεις και σχόλια για διώξεις 
στελεχών της ΕΔΑ και γενικότερα αριστερών πολιτών. Η ανάγκη πολιτικής 
κάλυψης της ΔΝΛ από το κόμμα, προ του κινδύνου διάλυσης της νεολαιί-
στικης οργάνωσης και της κλιμακούμενης έντασης, επικαλύπτει στις περι-
πτώσεις αυτές τη στρατηγική ανάδειξης της ΔΝΛ ως αυτόνομης πολιτικής 
οντότητας στο ευρύτερο πλαίσιο των κινητοποιήσεων και πολιτικών επι-
διώξεων της Αριστεράς. 

Καθώς οι πολιτικές στοχεύσεις που κάθε φορά εξυπηρετούνται είναι 



πολλαπλές, οι μεικτές εγγραφές που παρατηρούνται -όχι μόνο στα πρω-
τοσέλιδα ή τα οπισθόφυλλα, αλλά στο σύνολο της εφημερίδας- υπερτε-
ρούν των αποκλειστικών ειδήσεων και αναφορών που επιφυλάσσονται 
στην οργάνωση της Νεολαίας. Από τις 1.987 εγγραφές που καταμετρήθη-
καν εκτός των μόνιμων ή περιστασιακών στηλών της εφημερίδας, 1.245 
αφορούν μεικτές ειδήσεις και κοινές αναφορές και σχετίζονται κατά μεί-
ζονα λόγο με τις κοινοβουλευτικές αντιπαραθέσεις, τις προεκλογικές εκ-
στρατείες, τις μαζικές κινητοποιήσεις και απεργίες, τις πορείες ειρήνης και 
άλλους πολιτικούς στόχους της Αριστεράς στους οποίους μετέχει η ΔΚΝΓΛ 
και η ΔΝΛ στη συνέχεια, αλλά και με το νέο κύμα διώξεων. 

Αντίθετα, οι αποκλειστικές ειδήσεις με πρωταγωνιστές τους Λαμπρά-
κηδες αριθμούν 742 εγγραφές και επιμερίζονται σε καλέσματα και προ-
σκλήσεις συμμετοχής σε πολιτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ανακοι-
νώσεις, ψηφίσματα και διακηρύξεις των θεσμικών οργάνων των δύο νεο-
λαιίστικων οργανώσεων, αλλά και σε άρθρα κυρίως για το Συνέδριο και 
την προσυνεδριακή κίνηση, τις κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότη-
τες της νεολαίας και εν μέρει στην εκστρατεία που απάντησε στην προ-
σπάθεια διάλυσης της ΔΝΛ, κυρίως από τα τέλη του 1965. Μείζον πολιτικό 
γεγονός, το Ιδρυτικό Συνέδριο φαίνεται ότι αποτέλεσε την εξαίρεση στην 
κανονικότητα που προέκρινε την από κοινού παρουσίαση των Λαμπράκη-
δων με το κόμμα της ΕΔΑ και άλλους φορείς της Αριστεράς και της νεολαί-
ας. 525 συνολικά αυτόνομες εγγραφές καλύπτουν το τετράμηνο Δεκεμβρί-
ου 1964 - Μαρτίου 1965, στο πλαίσιο του οποίου εκτυλίχθηκαν οι προσυ-
νεδριακές διαδικασίες και οι εργασίες του. 

Στο τέλος αυτής της ενότητας, αξίζει να σημειωθούν τα ονόματα συντε-
λεστών και συνεργατών της Αυγής και προσωπικοτήτων της εποχής που 
ενυπόγραφα καταθέτουν ένα ή περισσότερα άρθρα για τη Νεολαία Λα-
μπράκη. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Μανώλης Αναγνωστάκης, Τεύκρος 
Ανθίας, Νικηφόρος Αντωνόπουλος, Κώστας Βάρναλης, Βασίλης Βασιλικός, 
Γιάννης Βούλτεψης, Τάσος Βουρνάς, Γ. Δημητρίου, Θαλής Δίζελος, Θόδω-
ρος Δογάνης, Ζήσης Ζωγράφος, Δημήτρης Θανασέκος, Γιάννης Θεοδωρά-
κης, Ρόζα Ιμβριώτη, Φρίξος Ιωαννίδης, Γιώργος Κουκάς, Γεωργούλας 
Μπέικος, Ρίτα Μπούμη-Παπά, Νίκος Παπαδημητρίου, Πότης Παρασκευό-
πουλος, Δημήτρης Ραυτόπουλος, Διδώ Σωτηρίου, οι γελοιογράφοι Γιάννης 
Καλαϊτζής και Λογό [Λογοθέτης], οι ευθυμογράφοι Ασημάκης Πανσέληνος 
και Μέντης Μποστατζόγλου [Μποστ] και άλλοι. Για το Συνέδριο της ΔΝΛ 
αποδελτιώσαμε, επίσης, τους χαιρετισμούς αλλά και κείμενα των Μάρκου 
Αυγέρη, Έλλης Αλεξίου, Κώστα Βάρναλη, Ηλία Ηλιού, Νίκου Κατηφόρη, 
Μάνου Κατράκη, Κώστα Κοτζιά, Τάσου Λειβαδίτη, Γιώργου Μανιάτη, 
ενώ τον Σεπτέμβριο του 1965 για το νομοσχέδιο για τη διάλυση της ΔΝΛ 



κινητοποιούνται πάλι άνθρωποι του πνεύματος όπως ο Μ. Αυγέρης, ο Κ. 
Βάρναλης, η Ρ. Ιμβριώτη, ο Μ. Κατράκης και ο Λ. Κουκούλας, οι νομικοί 
Τ. Εγκολφόπουλος, Δήμος Μέξης, Στρατής Σωμερίτης και άλλοι. 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Οι εγγραφές για τους Λαμπράκηδες στην Αυγή, οι οποίες συστηματοποή-
θηκαν σε μια εξαντλητική βάση δεδομένων, έχουν κατ' εξοχήν τεκμηριωτι-
κή σημασία. Η οικονομία χώρου και λόγοι λειτουργικοί οδήγησαν στην 
παρουσίαση του συνόλου των παρεχόμενων πληροφοριών που περιέχονται 
στη βάση δεδομένων, με τη μορφή καθημερινών ημερολογιακών καταγρα-
φών, σε ένα DVD που συνοδεύει την παρούσα έκδοση. Στο πλαίσιο του 
παρόντος κειμένου, ωστόσο, η αναλυτική παρουσίασή τους αναπληρώνε-
ται από τις στατιστικές επεξεργασίες που επέτρεψαν την ένταξη των εγ-
γραφών σε επιμέρους θεματικές ενότητες. 

Τα 3.083 δελτία κατανεμήθηκαν σε θεματικές ενότητες που σχηματο-
ποιούνται σε αντίστοιχα διαγράμματα. Τα θέματα που επιλέχθηκαν συ-
στοιχούν, όπως είναι αναμενόμενο, με τη λογική που υπαγορεύεται από 
τις δραστηριότητες της Νεολαίας και τις πραγματικότητες της εποχής. 
Παράλληλα, όμως, όπως οι εγγραφές έτσι και οι ταξινομήσεις τους δεν 
παύουν να αντανακλούν την πολιτική της εφημερίδας αλλά και του κόμ-
ματος της ΕΔΑ ως προς τη διαχείριση των ειδήσεων και την προβολή των 
ζητημάτων που απασχόλησαν τη ΔΚΝΓΛ και πρωτίστως τη ΔΝΛ. Από την 
άποψη αυτή, αν οι σιωπές που εντοπίστηκαν στα φύλλα της εφημερίδας 
δεν είναι εφικτό να παρουσιαστούν στατιστικά, οι πολλαπλές εγγραφές 
για το ίδιο θέμα, σε ζητήματα που σχετίζονται με το κίνημα της αριστερής 
νεολαίας και υπογραμμίζονται στο πλαίσιο της ιδεολογικής και πολιτικής 
στρατηγικής της Αριστεράς, θέτουν ανεξίτηλα το στίγμα της στρατευμένης 
πολιτικής εφημερίδας στην ποσοτική και θεματική αποτύπωση των δεδο-
μένων που προκύπτουν από τις σελίδες της. 

Αντίστοιχα, οφείλουμε να επισημάνουμε την εξωτερική παρέμβαση του 
ταξινόμου. Αν η ανάγνωση ενός δελτίου ενέχει εκ των πραγμάτων στοιχεία 
υποκειμενικότητας στην επιλογή της κατηγοριοποίησης του, η πολλαπλό-
τητα των θεμάτων που πολλές φορές θίγονται σε μια εγγραφή οδήγησε 
συχνά στη μη αποκλειστική καταχώριση κάποιων δελτίων σε μία μόνο θε-
ματική. Βεβαίως, ο βασικός άξονας της παρεχόμενης πληροφορίας ή του 
σχολίου επικαθόρισε τη θεματική ταξινόμηση, παραμένει όμως γεγονός 
ότι η πολλαπλή καταχώριση προκρίθηκε αναγκαστικά σε περιπτώσεις 
όπου οι εγγραφές αναδείκνυαν παράλληλους άξονες ή επιμερίζονταν σε 
διαφορετικές συνιστώσες. Ο συνολικός αριθμός ανήλθε έτσι σε 4.905 κα-



καταχωρίσεις,  οι οποίες επιτρέπουν την ασφαλέστερη κατηγοριοποίηση των 
εγγραφών στις 20 ενότητες. 

Στην ίδια λογική, οι θεματικές ενότητες, που επιλέχθηκαν, διαμορφώ-
θηκαν με βάση ενιαία κριτήρια τα οποία δηλώνονται σε σύντομο σημείω-
μα. Τα σημειώματα αυτά προτάσσονται κάθε φορά των διαγραμμάτων 
που παρουσιάζουν σχηματικά τις καμπύλες διακύμανσης των θεματικών 
καταχωρίσεων στα χρονικά όρια από τις 30 Μαΐου 1963 έως την 21η Απρι-
λίου 1967, μέχρι δηλαδή το τελευταίο φύλλο της Αυγής, που δεν κυκλοφό-
ρησε καθώς κατασχέθηκε στο τυπογραφείο. 

Ο πίνακας που ακολουθεί εμφανίζει την πυκνότητα των θεματικών κα-
ταχωρίσεων ανά έτος, ενώ, στη συνέχεια τα διαγράμματα αναδεικνύουν τη 
μηνιαία διακύμανση των ποσοτικών δεδομένων. 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΤΗ 
5/1963 1964 1965 1966 4/1967 Σύνολο 

1. Οργανωτική ανάπτυξη 
2. Πολιτική δράση 
3. Αγροτικά ζητήματα 
4. Εργατικά - Συνδικαλιστικά 
5. Κίνημα ειρήνης 
6. Εθνική Αντίσταση 
7. Εθνικές επέτειοι 
8. Κυπριακό 
9. Πολιτιστικές εκστρατείες 

10. Κοινωνική προσφορά 
11. Διεθνείς σχέσεις 
12. Διεθνής διαμαρτυρία 
13. Διώξεις - τρομοκρατία 
14. Καταστροφές - βανδαλισμοί 
15. Διάλυση οργανώσεων 
16. Αστικός τύπος 
17. Πολιτιστικά δρώμενα 
18. Μνημόσυνα 
19. Φοιτητικά - μαθητικά 
20. Νέες κοπέλλες - γυναικεία 

39 
83 
17 
3 
9 

10 
14 
1 
1 
0 
2 
0 

33 
1 
0 
1 

74 
11 

97 134 
225 535 

70 100 
23 40 
54 28 
70 29 
18 19 
92 24 
18 64 
19 28 
40 59 
12 74 
71 335 
6 68 

14 92 
15 91 

148 86 
29 55 
32 103 
15 35 

19 
243 

18 
15 
30 
9 

14 303 
110 1.196 

8 213 

8 
4 

14 
20 
26 
46 
45 

254 
60 

128 
44 
79 
20 
51 
6 

8 

3 
4 
3 
5 
1 

17 
2 
3 
2 

66 
12 

15 
21 
61 
2 

19 
4 

84 
125 
121 
64 

132 
120 
75 

150 
133 
759 
147 
249 
172 
448 
117 
213 

64 



1. Οργανωτική ανάπτυξη 
Στην κατηγορία ταξινομήθηκαν πληροφορίες για την ίδρυση λεσχών και 
τοπικών οργανώσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας, κυρίως 
στη Δυτική Γερμανία και στην Αυστραλία. Ταξινομήθηκαν επίσης οργανω-
τικού τύπου ειδήσεις, άρθρα και ανακοινώσεις που αφορούν τη συγχώνευ-
ση των δύο πολιτικών νεολαιών, της Ν.ΕΔΑ και της ΔΚΝΓΛ και το Ιδρυτικό 
Συνέδριο της ΔΝΛ. Στην ίδια κατηγορία καταχωρίσθηκαν ανακοινώσεις 
για συσκέψεις στελεχών της οργάνωσης και τη σύγκληση των συνόδων του 
Κεντρικού Συμβουλίου της. Συνολικά αριθμούνται 303 εγγραφές. 

2. Πολιτική  δράση 
Στη σύνθετη αυτή κατηγορία ταξινομήθηκαν δηλώσεις, πολιτικές ομιλίες, 
πληροφορίες και σχόλια που σχετίζονται με την εκφορά του πολιτικού λό-
γου της Νεολαίας και τις προγραμματικές διακηρύξεις της, καθώς και ει-
δήσεις για τη συμμετοχή και τη δράση στο πλαίσιο της πολιτικής επικαι-
ρότητας. Η συμμετοχή της στις προεκλογικές εκστρατείες και καταχωρί-
σεις για τη σχέση με την ΕΔΑ και τους άλλους φορείς της Αριστεράς, όπως 
και συνεντεύξεις τύπου του προέδρου της και ηγετικών στελεχών της, κα-
ταχωρίσθηκαν επίσης στην ίδια κατηγορία η οποία αριθμεί συνολικά 1.196 
εγγραφές. 



3. Αγροτικά ζητήματα 
Στην κατηγορία ταξινομήθηκαν εγγραφές που σχετίζονται με τις σχέσεις 
που εγκαθιδρύονται από τη Νεολαία στην ελληνική ύπαιθρο. Καταχωρίζο-
νται δραστηριότητες της ΔΚΝΓΛ και της ΔΝΛ σε χωριά αλλά και πληροφο-
ρίες σχετικά με τη διεξαγωγή του «αγροτικού σεμιναρίου» από τη ΔΝΛ, 
καθώς και αναφορές σε συναντήσεις και τοπικές κινήσεις, στις οποίες με-
τέχει η ΔΝΛ. Συνολικά αριθμούνται 213 εγγραφές. 



4. Εργατικά - συνδικαλιστικά  ζητήματα 
Ταξινομήθηκαν πληροφορίες για τους εργαζόμενους νέους και τη σχέση 
τους με τη ΔΚΝΓΛ και τη ΔΝΛ, καθώς και αναφορές για τη συμμετοχή των 
οργανώσεών τους σε απεργιακές κινητοποιήσεις και στις δραστηριότητες 
της ΣΕΕΝΕ. Αριθμούνται συνολικά 84 εγγραφές. 

5. Κίνημα  ειρήνης 
Ταξινομήθηκαν στοιχεία και αναφορές για τις κινητοποιήσεις, την προε-
τοιμασία και τη συμμετοχή των Λαμπράκηδων στις μαραθώνιες πορείες 
ειρήνης. Καταχωρίσθηκαν επίσης πληροφορίες για τις δραστηριότητες της 
ΔΝΛ σε συνεργασία με την «Κίνηση Νέων για την Ειρήνη και τον Πυρηνικό 
Αφοπλισμό Μπέτραντ Ράσσελ» και γενικά με το ελληνικό κίνημα για την 
ειρήνη. Συνολικά αριθμούνται 125 εγγραφές. 



6. Εθνική Αντίσταση 
Ταξινομήθηκαν εγγραφές για την Εθνική Αντίσταση. Μνημόσυνα και ομι-
λίες στις επετείους μαχών και ολοκαυτωμάτων, καταθέσεις στεφάνων σε 
τόπους εκτελέσεων και επισκέψεις σε «μαρτυρικούς» τόπους ή εκδηλώ-
σεις για την απελευθέρωση από τη γερμανική Κατοχή, καταγράφονται 
αναλυτικά, είτε διοργανώνονται από τους Λαμπράκηδες είτε αναφέρεται 
απλώς η συμμετοχή τους σε αυτές. Στην ίδια κατηγορία καταχωρίσθηκαν 
πληροφορίες και καταγγελίες της ΔΝΛ για την έκρηξη της νάρκης στον 
Γοργοπόταμο καθώς και οι εκδηλώσεις συμπαράστασης της νεολαίας στη 
δίκη για τα γεγονότα. Αριθμούνται συνολικά 121 εγγραφές. 



7.  Εκδηλώσεις  για τις εθνικές  επετείους 
Στην κατηγορία ταξινομήθηκαν αναφορές, ομιλίες και εκδηλώσεις για τις 
εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου, της 28ης Οκτωβρίου και κυρίως της 
3ης Σεπτεμβρίου, λόγω της συμβολικής σημασίας που απέκτησε ως ημέρα 
καθιέρωσης του ελληνικού συνταγματικού χάρτη. Οι ταξινομήσεις περι-
λαμβάνουν επίσης εγγραφές για εκδηλώσεις αφιερωμένες σε προσωπικό-
τητες όπως ο Μακρυγιάννης, λόγω του επετειακού χαρακτήρα τους, οι 
οποίες καταχωρίζονται στο σύνολό τους ανεξαρτήτως του φορέα που τις 
διοργάνωσε στο μέτρο που οι Λαμπράκηδες μετέχουν άλλοτε ως διοργα-
νωτές και άλλοτε ως προσκεκλημένοι ή συνδιοργανωτές. Συνολικά αριθ-
μούνται 64 εγγραφές. 

8. Κυπριακό 
Ταξινομήθηκαν ανακοινώσεις, δελτία τύπου, ομιλίες, καταγγελίες και γε-
νικά εγγραφές για τη στάση της ΔΚΝΓΛ και κυρίως της ΔΝΛ απέναντι στο 
Κυπριακό ζήτημα. Στην ίδια κατηγορία καταχωρίσθηκαν αναφορές, συνα-
ντήσεις και χαιρετισμοί της ΔΝΛ από τις επισκέψεις του Μακάριου στην 
Ελλάδα. Αριθμούνται συνολικά 132 εγγραφές. 



9. Πολιτιστικές  εκστρατείες 
Ταξινομήθηκαν ανακοινώσεις, αναφορές και στοιχεία για τα αποτελέσμα-
τα των πολιτιστικών εξορμήσεων της ΔΝΛ. Η συγκέντρωση βιβλίων και η 
συγκρότηση των βιβλιοθηκών της οργάνωσης, το χριστουγεννιάτικο «δώ-
ρο του παιδιού», καθώς και η τελευταία εκστρατεία πριν από την επιβολή 
της δικτατορίας για την «Εθνική Αναγέννηση» αποτελούν τους βασικούς 
άξονες που καθόρισαν την επιλογή των συγκεκριμένων εγγραφών. Αριθ-
μούνται συνολικά 120 εγγραφές. 

10. Κοινωνική  προσφορά 
Ταξινομήθηκαν ανακοινώσεις, πληροφορίες και σχόλια για τις κοινωνικές 
εξορμήσεις της Νεολαίας όπως η συγκέντρωση βοήθειας για τους σεισμό-
πληκτους, οι εκστρατείες αιμοδοσίας,οι δενδροφυτεύσεις, η αποκατάστα-
ση δημόσιων κτιρίων και οι εξωραϊσμοί ναών. Συνολικά αριθμούνται 75 
εγγραφές. 

Καθώς οι πολιτιστικές εκστρατείες και η κοινωνική βοήθεια λειτούργη-
σαν συμπληρωματικά η μια προς την άλλη και εγγράφονται στην κοινωνι-
κή δραστηριότητα των Λαμπράκηδων, κρίθηκε χρηστικότερη η παρουσία-
ση τους  στον  ίδιο  πίνακα.  (Η συνεχής  γραμμή του γραφήματος  αντιστοιχεί 
στις πολιτιστικές εκστρατείες και η διακεκομμένη στην κοινωνική προ-
σφορά) . 



11. Διεθνείς  σχέσεις 
Στην κατηγορία αυτή ταξινομήθηκαν πληροφορίες, σύντομες ειδήσεις, 
ανακοινώσεις και άρθρα για τη συμμετοχή της ΔΝΛ στα παγκόσμια συνέ-
δρια, στα διεθνή φεστιβάλ και στις κατασκηνώσεις που οργανώθηκαν από 
την ΠΟΔΝ ή άλλες πολιτικές νεολαίες. Καταχωρίσθηκαν επίσης στοιχεία 
για τις σχέσεις της ΔΝΛ με την κυπριακή ΕΔΟΝ και άλλες πολιτικές νεολαί-
ες, καθώς και αναφορές σε επισκέψεις αντιπροσωπειών, κυρίως της ΠΟΔΝ, 
στην Ελλάδα. Αριθμούνται συνολικά 150 εγγραφές. 



12. Διεθνής πολιτική διαμαρτυρία 
Ταξινομήθηκαν ενημερωτικά άρθρα και ανακοινώσεις, πληροφορίες για 
εκδηλώσεις και δηλώσεις συμπαράστασης της ΔΝΛ σε διεθνείς εκστρατείες 
όπως για τους Ισπανούς πολιτικούς κρατουμένους, τον πόλεμο στο Βιετ-
νάμ, τη δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα κ.ά. Εγγραφές για τη διεθνή 
εκστρατεία υπέρ της μη διάλυσης της ΔΝΛ καταχωρίσθηκαν επίσης στη 
συγκεκριμένη ενότητα, η οποία αριθμεί συνολικά 133 εγγραφές. 

13. Διώξεις  - τρομοκρατία 
Στην κατηγορία ταξινομήθηκαν αποκλειστικά εγγραφές για τις προσαγω-
γές, τις συλλήψεις, τις εκτοπίσεις και τις δίκες μελών και στελεχών της 
ΔΝΛ. Συνολικά αριθμούνται 759 εγγραφές. 

14. Καταστροφές  και βανδαλισμοί 
Στην κατηγορία ταξινομήθηκαν αποκλειστικά εγγραφές για τις επιθέσεις 
και τις καταστροφές που σημειώθηκαν σε λέσχες της ΔΚΝΓΛ και κυρίως 
της ΔΝΛ. Συνολικά αριθμούνται 147 εγγραφές. 



15. Διάλυση δημοκρατικών οργανώσεων 
Στην κατηγορία ταξινομήθηκαν εγγραφές που αφορούν τις απειλές για τη 
διάλυση οργανώσεων της νεολαίας και κυρίως τη συζήτηση και· τις καταγ-
γελίες για το νομοσχέδιο που προέβλεπε τη διάλυση της ΔΝΛ. Καταχωρί-
σθηκαν επίσης οι δηλώσεις συμπαράστασης που κατατίθενται στην Ελλά-
δα για τη μη διάλυση της οργάνωσης. Συνολικά αριθμούνται 249 εγγρα-
φές. 

Καθώς οι διώξεις, οι καταστροφές αλλά και η απειλή για τη διάλυση της 
ΔΝΛ αποτελούν όψεις του φαινομένου «τρομοκρατία», κρίθηκε χρηστικό-
τερη η παρουσίαση τους σε ενιαίο πίνακα. (Η συνεχής γραμμή του γραφή-
ματος αντιστοιχεί στις διώξεις, η στικτή στις καταστροφές-βανδαλισμούς 
και η διακεκομμένη στη διάλυση δημοκρατικών οργανώσεων). 

16. Αστικός  τύπος 
Ταξινομήθηκαν εγγραφές που σχετίζονται με κριτικές αναδημοσιεύσεις 
στην Αυγή τμημάτων άρθρων και κυρίως με σχόλια για άρθρα άλλων εφη-
μερίδων. Η λεκτική πολεμική που εγέρθηκε εναντίον  της ΔΝΛ αποτυπώνε-
ται στη  συγκεκριμένη  σειρά μέσα από τη διπλή προσπάθεια της διακωμώ-
δησης αλλά και της πολιτικής ανασκευής  της. Συνολικά αριθμούνται 172 
εγγραφές. 



17.  Πολιτιστικά  δρώμενα 
Στην κατηγορία ταξινομήθηκαν προσκλήσεις συμμετοχής, ανακοινώσεις, 
σύντομες ειδήσεις και απολογισμοί για τη διοργάνωση εκθέσεων, διαλέξε-
ων και ευρύτερων εκδηλώσεων από τη ΔΚΝΓΛ και τη ΔΝΛ. Εγγραφές για 
το κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίτας σε τοπικές οργανώσεις, για χορούς 
και συνεστιάσεις, όπως και πληροφορίες για εκδρομές και επισκέψεις που 
διοργανώθηκαν από Λαμπράκηδες, καταχωρίσθηκαν επίσης στη συγκε-
κριμένη κατηγορία, η οποία  αριθμεί συνολικά 448 εγγραφές. 



18. Μνημόσυνα 
Ταξινομήθηκαν εγγραφές για τα πολιτικά και θρησκευτικά μνημόσυνα και 
τα αφιερώματα στις δύο συμβολικές μορφές της αριστερής νεολαίας, στον 
Γρ. Λαμπράκη και στον Σ. Πέτρουλα. Αριθμούνται 117 εγγραφές. 

19. Φοιτητικό  και μαθητικό κίνημα 
Στη σύνθετη αυτή κατηγορία ταξινομήθηκαν εγγραφές που σχετίζονται με 
τις σχέσεις της ΔΝΛ με το φοιτητικό κίνημα και την ΕΦΕΕ αλλά και με τους 
μαθητές. Ταξινομήθηκαν επίσης εγγραφές που αφορούν διαμαρτυρίες για 
ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Αριθμούνται συνολικά 213 εγγραφές. 



20. Νέες  κοπέλες  - γυναικείο  κίνημα 
Ταξινομήθηκαν εγγραφές που αναδεικνύουν την πολιτική της ΔΝΛ σε σχέ-
ση με το γυναικείο κίνημα. Καταχωρίσθηκαν επίσης προσκλήσεις, ανακοι-
νώσεις και πληροφορίες για τις δραστηριότητες που ασκούν οι νέες κοπέ-
λες στο πλαίσιο της οργάνωσης. Αριθμούνται συνολικά 64 δελτία. 



ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 





Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 
ΚΑΙ Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ: ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ 

Αρκετά χρόνια μετά τη βραχύβια διαδρομή της Δημοκρατικής Νεολαίας 
Λαμπράκη, κάποια βασικά ερωτήματα μπορούν να διατυπωθούν με την 
άνεση που διαφυλάσσει η απάντηση τους από τους ίδιους τους άμεσα 
εμπλεκόμενους. Απευθυνόμενα στους πρωταγωνιστές της —γιατί, ευτυ-
χώς, δεν είναι ακόμη αργά- τα ερωτήματα αυτά επιτρέπουν τη σκιαγρά-
φηση της πολιτικής και κοινωνικής φυσιογνωμίας της ΔΝΛ και του στελεχι-
κού της δυναμικού, ενώ ταυτόχρονα, μέσα από τον ικανό αριθμό και την 
πολλαπλότητα των απαντήσεων, προσφέρουν τη δυνατότητα για εσωτερι-
κό διάλογο των ερωτώμενων με τη μνήμη. Πώς σκιαγραφούν οι ίδιοι, μέσα 
από τις απαντήσεις τους, τη φυσιογνωμία της οργάνωσης, στη διαμόρφω-
ση της οποίας έθεσαν καθοριστικά το προσωπικό τους στίγμα ; Πώς τοπο-
θετούνται σήμερα απέναντι σε κομβικά ζητήματα ως προς τη συγκράτηση 
και λειτουργία της; Πώς ανακαλούν, μέσα από την αυτοβιογραφική τους 
κατάθεση, την προσωπική τους διαδρομή στα νεολαιίστικα κινήματα της 
δεκαετίας του 1960 και, δι' αυτών, τους όρους συμμετοχής τους στη ΔΝΛ; 

Ένα ερωτηματολόγιο με 55 σημεία λειτούργησε ως οδηγύς συζήτησης 
με τα εν ζωή μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επι-
τροπής της ΔΝΛ. Ως ασφαλής πηγή για την επιλογή προκρίθηκε ο δημοσι-
ευμένος, στα πρακτικά του Ιδρυτικού Συνεδρίου της ΔΝΛ, ονομαστικός 
κατάλογος που περιλαμβάνει τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου, με ονο-
μαστικές αναφορές στα μέλη της Γραμματείας και του Προεδρείου του, 
καθώς και τα 3 μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Στα 60 αυτά ονόματα, 
προστέθηκαν 2 επιπλέον πρόσωπα, τα οποία -λόγω της θέσης που απέ-
κτησαν στην πυραμίδα της οργάνωσης- έγιναν αυτοδικαίως μέλη του 
Προεδρείου της, από τις αρχές του 1966. Προέκυψε έτσι ένας ονομαστικός 
κατάλογος 62 ατόμων, ο οποίος ενδέχεται, και παρά τις διασταυρώσεις 
που επιχειρήθηκαν, να μην εξαντλεί -εξαιτίας των μετακινήσεων προς το 
κόμμα της ΕΔΑ αλλά και των αποχωρήσεων—τις ανακατατάξεις που ση-
μειώθηκαν στο καθοδηγητικό σώμα της οργάνωσης. Ο κατάλογος αυτός 
παραμένει, ωστόσο, ο πλέον αντιπροσωπευτικός, στο μέτρο που η ανανέ-
ωση των μελών του Κεντρικού Συμβουλίου δεν θεσμοθετήθηκε από κάποιο 
επόμενο όργανο ή σώμα της ΔΝΛ αλλά έγινε άτυπα και σταδιακά, περιο-
ριζόμενη, σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες, στο επίπεδο των ατομικών, ανά 



περίσταση, προσκλήσεων για συμμετοχή στις συνόδους του Κεντρικού 
Συμβουλίου. Το βραχύβιο, άλλωστε, της οργάνωσης δεν άφησε, παρά την 
παρατηρούμενη κινητικότητα, ιδιαίτερα περιθώρια για σημαντικές ανα-
κατατάξεις και μεταβολές. 

Από τα 62 άτομα που επιλέχθηκαν, οι 13 έχουν αποβιώσει. Η μέθοδος 
της συνέντευξης, με προσωπική ή τηλεφωνική επικοινωνία, ακολουθήθηκε 
για τα 49 εν ζωή μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής. Από αυτούς, 48 ανταποκρίθηκαν θετικά στην προσπάθειά 
μας. Για τους 13 νεκρούς, τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από συγ-
γενικά -κατά κύριο λόγο- και φιλικά τους πρόσωπα, ενώ σε κάποιες περι-
πτώσεις χρησιμοποιήθηκαν πρόσθετα βοηθήματα, όπως αυτοβιογραφικά 
κείμενα και βιβλία. 

Στην πρώτη φάση της έρευνας, που έγινε το χειμώνα του 2003, ο Τάσος 
Σακελλαρόπουλος πήρε 12 συνεντεύξεις, ενώ ο Στέφανος Στεφάνου και ο 
Κώστας Τσουράκης μερίμνησαν για τη συμπλήρωση 11 ερωτηματολογίων. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, την πρώτη συνέντευξη ακολούθησε μια δεύτερη 
συμπληρωματική επικοινωνία και συζήτηση, ενώ το τελικό κείμενο της 
προσωπικής κατάθεσης ελέγχθηκε από κάθε ερωτώμενο χωριστά και εξα-
σφαλίστηκε η έγκριση της τελικής δημοσίευσης. Το ερωτηματολόγιο, οι 
ονομαστικές καταστάσεις των ερωτώμενων, όπως και τα τελικά αυτοβιο-
γραφικά τους κείμενα παρατίθενται στη συνέχεια του παρόντος σημειώ-
ματος. Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, όπως και τα in extensio κείμε-
να των συνεντεύξεων έχουν κατατεθεί στα ΑΣΚΙ. 



ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΝΛ 

Ο ονομαστικός  κατάλογος  των μελών του Κεντρικού Συμβουλίου και της Εξελε-
γκτικής Επιτροπής της ΔΝΛ και οι επαγγελματικές  ιδιότητές  τους παρατίθενται 
όπως ακριβώς δημοσιεύτηκαν  στον τόμο Το  Πρώτο  Ιδρυτικό  Συνέδριο  της  Δημο-
κρατικής  Νεολαίας  Λαμπράκη,  Αθήνα 1965. Τα ονόματα  των μελών του Κεντρικού 
Συμβουλίου που εκλέχθηκαν στο Ιδρυτικό Συνέδριο και διετέλεσαν  μέλη του Προ-
εδρείου και της Γραμματείας  του ή τα αναπληρωματικά  μέλη του Προεδρείου επι-
σημαίνονται  στον παρόντα  κατάλογο  με τις ακόλουθες ενδείξεις : 

* * μέλη του Προεδρείου του Κεντρικού Συμβουλίου 
* * * μέλη της Γραμματείας  του Προεδρείου 

* αναπληρωματικά  μέλη του Προεδρείου 

Τακτικά  μέλη του Κεντρικού  Συμβουλίου  της  ΔΝΛ  : 
1. Βελ[λ]όπουλος Γιάννης, δικηγόρος 
2. Γεωργίου Τάκης, εργάτης 
3. Γιαννακός Γιάννης, εργάτης 
4. Γιάννου Δημήτρης, φοιτητής 
5. Γιωτόπουλος Γιώργος, ιδ. υπάλληλος ** 
6. Ζαννή Ηρώ, λογίστρια * 
7. Ζερβός Θεοτόκης,φοιτητής 
8. Θεοδωράκης Μίκης, συνθέτης-βουλευτής *** 
9. Θεοδωρίδης Μπάμπης, φοιτητής ** 

10. Καζέλης Θεόδωρος, αγρότης 
11. Καλαφάτης Θανάσης, φοιτητής 
12. Καράμπελας Τάκης, εργάτης 
13. Καραχάλιος Δημήτρης, δικηγόρος 
14. Καρμίρης Δημήτρης, εργάτης 
15. Κοι[υ]λάφης Γεράσιμος, μηχανικός 
16. Κοκλάνης Θεόδωρος, εργάτης ** 
17. Κουτσούνης Δημήτρης, εργάτης 
18. Κωτούλας Βασίλης, εργάτης 
19. Λάιος Αλέκος, λογιστής 
20. Λεντάκης Ανδρέας, φοιτητής ** 
21. Μανωλάκος Αριστείδης, φοιτητής ** 
22. Μαυρομμάτης Δημοσθένης, δικηγόρος 



23. Μίσσιος Χρόνης, εργάτης ** 
24. Μπανιάς Γιάννης, φοιτητής ** 
25. Μπενάς Τάκης, ιδ. υπάλληλος *** 
26. Πάγκαλος Θεόδωρος, φοιτ. εξωτερικού 
27. Παναγιώτου Γιάννης, φοιτητής 
28. Παπαθανασίου Πέτρος, δικηγόρος. 
29. Παπούλιας Άγγελος,φοιτητής 
30. Πετρόπουλος Γιάννης, εργάτης μηχανουργός * 
31. Ρεκλείτης Χρήστος, εργάτης 
32. Σεπετίδης Μιχάλης, ιδ. υπάλληλος * 
33. Σόφης Αλέκος, αγρότης * 
34. Στεφάνου Στέφανος, αγρότης *** 
35. Στρατής Γιάννης, καθηγητής 
36. Τρίκκας Τάσος, δικηγόρος *** 
37. Τσίλογλου Λευτέρης, φοιτητής 
38. Τσουκνίδας Θανάσης, λογιστής 
39. Τσουράκης Κώστας, λογιστής * 
40. Φαρσάρης Μιχάλης, δικηγόρος 
41. Φυτράκης Σπύρος, σπουδαστής 
42. Χαλβατζής Λαοκράτης, εργάτης 
43. Χατζηζήσης Βασίλης, επαγγελματίας 
44. Χριστοφιλόπουλος Γιώργος, φοιτητής *** 
45. Ψημμένος Χαρίλαος, αγρότης 

Αναπληρωματικά  μέλη του Κεντρικού  Συμβουλίου  : 
1. Βέλλιος Άρης, σπουδαστής εξωτερικού 
2. Βι[υ]σόκαλη Βάσω, βοηθός λογιστή 
3. Γκατζής [Νίκος], εργάτης 
4. Γρηγοριάδης Γιάννης, φοιτητής 
5. Κουβάτσος Νικόλαος, εργάτης 
6. Λεβέντης Ναούμ, εργάτης 
7. Μπετσιμέας Γεράσιμος, αγρότης 
8. Μπουρμπούλης Βαγγέλης, επαγγελματίας 
9. Σχορέλης Τάσος, ιδ. υπάλληλος 

10. Χονδροκούκη Ζαχαρούλα, φοιτήτρια 
11. Τσεμεκίδης Δημήτρης, αγρότης 
12. Χρυσάφης Γιάννης, επιπλοποιός 

Μέλη  της  Εξελεγκτικής  Επιτροπής  : 
1. Ανδρεάδης Σπύρος, λογιστής 



2. Μουτσίου Ευδοξία, λογίστρια 
3. Μπερτσ[ι]άς Νίκος, λογιστής 

Με  ανάθεση στο  Κεντρικό  Συμβούλιο  μετά το Συνέδριο  : 
1. Κοβάνης Μπάμπης, τυπογράφος 
2. Μανωλάκος Μίμης, φοιτητής 

Τακτικά μέλη 45 + 2 
Αναπληρωματικά μέλη 12 
Εξελεγκτική Επιτροπή 3 
Σύνολο 62 

Θετικές ανταποκρίσεις σε τηλεφωνική επικοινωνία ή σε προσωπική συ-
νέντευξη : 48 

Θετικές ανταποκρίσεις συγγενικών ή φιλικών προσώπων για τη συ-
μπλήρωση βιογραφικών στοιχείων των νεκρών: 13 

Άρνηση απάντησης: Τσεμεκίδης Δημήτρης, Καλαμωτό Ζαγκλιβερίου 
νομού Θεσσαλονίκης 

Γενικό  σύνολο : 61 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

Α. Προσωπικά  δεδομένα 

Επώνυμο : 
1. Όνομα: 

2. Πατρώνυμο: 

3. Όνομα συζύγου : 

4. Γένος: 

5. Επάγγελμα: 

6. Διεύθυνση: 

7. Τηλέφωνο: 

8. Αριθμός παιδιών : 

9. Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 

10. Καταγωγή: 

11. Τόπος διαμονής : 

12. Σπουδές: 

Βασικές Περίοδος Τόπος 

Ανώτερες Περίοδος Τόπος Σχολή 

Ανώτατες Περίοδος Τόπος Σχολή 
Β. Ιστορικό  οικογένειας 

Στοιχεία  πατέρα  : 
14. Ονοματεπώνυμο : 

15. Ημερομηνία γέννησης : 

16. Ημερομηνία θανάτου : 

17. Αίτια θανάτου : 
18. Καταγωγή: 

19. Διαμονή: 



20. Επάγγελμα: 

21. Συμμετοχή στην αντίσταση : 
Τόπος Οργάνωση Ιδιότητα 

22. Διώξεις-εξορίες-φυλακές: 

Στοιχεία  μητέρας 
23. Ονοματεπώνυμο: 

24. Ημερομηνία γέννησης : 

25. Ημερομηνία θανάτου : 

26. Αίτια θανάτου : 

27. Καταγωγή: 

28. Διαμονή: 

29. Επάγγελμα: 
30. Συμμετοχή στην αντίσταση : 
Τόπος Οργάνωση Ιδιότητα 

31. Διώξεις - εξορίες - φυλακές : 

32. Αντιστασιακή δράση άλλων συγγενικών προσώπων : 

33. Διώξεις - εξορίες - φυλακές άλλων συγγενικών προσώπων: 

34. Πολιτική ένταξη της οικογένειας στα μετεμφυλιοπολεμικά χρόνια 
και βαθμός κομματικής ένταξης (φίλος - μέλος - στέλεχος της ΕΔΑ 
ή άλλου κόμματος) : 

Γ.  Προσωπική  πολιτική  δραστηριότητα 

35. Πολιτική προέλευση : 36. Μαζικός χώρος : 
Ν .ΕΔΑ Εργαζόμενη νεολαία 
ΔΚΝΓΛ Κίνημα ειρήνης 
ΑΛΛΟ Φοιτητικό κίνημα 

Εθνοτοπικός σύλλογος 
Άλλο 

Τόπος : Χρόνος : 

37. Πως αντιμετωπίσατε τη συγχώνευση ; 
Θετικά Με επιφυλάξεις Αρνητικά 

38. Τόπος και χρόνος πολιτικής δραστηριότητας : 



39. Δραστηριότητα σε λέσχες και βιβλιοθήκες της ΔΝΛ : 
40. Δραστηριότητα σε σχέση με τον τύπο της εποχής 

Ανάγνωση Συνδρομή Συμμετοχή Βοήθεια 
στη σύνταξη στην κυκλοφορία 

Η  Γενιά  μας 
Δρόμοι της Ειρήνης 
Τετράδια  Δημοκρατίας 
Πανσπουδαστική 
Σπουδαστικός  Κόσμος 
Αυγή 

Δημοκρατική Αλλαγή 
Ελεύθερα Συνδικάτα 
Επιθεώρηση Τέχνης 
Ελληνική Αριστερά 

41. Πόσα περίπου μέλη είχε η οργάνωση με την οποία ασχοληθήκατε; 

42. Ποιές τοπικές ή/και περιφερειακές εκδηλώσεις θυμάστε ; 

43. Συμμετοχή σε φοιτητικούς / εθνοτοπικούς / εργατικούς / συνδικα-
λιστικούς / αγροτοσυνεταιριστικούς συλλόγους, κινήσεις και πα-
ρατάξεις : 

44. Άλλες δραστηριότητες : 

45. Πώς αντιμετωπίζατε τις εξωραϊστικές εξορμήσεις και τις εκδηλώ-
σεις κοινωνικής αλληλεγγύης της ΔΝΛ ; 

46. Πώς βλέπατε τότε τα άλλα ρεύματα της Αριστεράς που σχηματί-
ζονται εκείνη την εποχή ; 

47. Διαφωνία από τη ΔΝΛ - απομάκρυνση - ένταξη σε άλλο φορέα: 

48. Είχατε σχέση επαγγελματικού στελέχους με τη Νεολαία ή το κόμ-
μα της ΕΔΑ ; Ανήκατε σε «κομματική τριάδα» ; 

49. Συλλήψεις, δίκες, εκτοπίσεις στη διάρκεια της πολιτικής σας δρά-
σης στη ΔΝΛ : 

50. Παρατηρήσεις: 

Δ. Δικτατορία 
51. Συνεχίσατε, και με ποιον τρόπο, την πολιτική σας δραστηριότητα ; 

52. Εξωτερικό - Αντιδικτατορικές κινήσεις: 



53. Παρανομία - Αντιδικτατορικός αγώνας : 

54. Εκτόπιση - Φυλακές : 

55. Πού και πώς πληροφορηθήκατε τη διάσπαση του ΚΚΕ, το 1968 ; 

Ε. Μεταπολίτευση 

56. Χώρος πολιτικής εκπροσώπησης. Τι ψηφίσατε στις εκλογές του 
1974, του 1981 και του Νοεμβρίου 1989; 



ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 
ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΣ 

Σπύρος  Ανδρεάδης 
Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
Λ' συνέντευξη στην Ι.Π.,7.7.2007. Επαναληπτική, 7.09.2007. 
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1925. Εργάστηκε ως λογιστής. Είναι παντρε-
μένος με την Έλλη Νεράντζη, δασκάλα από τον Πειραιά. Από το 1962 κα-
τοικεί στο Παλαιό Φάληρο. 

Ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές σπουδές του στην Ιωνίδειο Πρότυπο 
Σχολή του Πειραιά, το 1942. Γράφτηκε μέσα στον Πόλεμο στο Χημικό 
Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά δεν παρακολούθησε σχεδόν κα-
θόλου . Από τα δώδεκα χρόνια του έπαιζε μπάσκετ και στα δεκαπέντε του 
εντάχθηκε στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Ταλαντούχος σε ένα άθλη-
μα που δεν ήταν ακόμα ιδιαίτερα λαοφιλές, έγινε ταχύτατα γνωστός ως ο 
«Πίπης του Ολυμπιακού». 

Πατέρας του ήταν ο Άγγελος Ανδρεάδης, καπετάνιος του εμπορικού 
ναυτικού. Γεννήθηκε στη Χίο το 1890 και, ακολουθώντας την οικογενειακή 
παράδοση, έγινε ναυτικός. Πέθανε το 1946 σε ένα μοναστήρι στην Ιρλαν-
δία όπου νοσηλευόταν, άρρωστος, από τα χρόνια του Πολέμου. 

Μητέρα του ήταν η Αθηνά το γένος Τελή, που γεννήθηκε στη Χίο το 
1900 και πέθανε από ατύχημα στον Πειραιά το 1933, αφήνοντας ορφανά 
τα 5 αγόρια της. 

Η οικογένεια είχε βενιζελικές καταβολές. «Ο πατέρας μου ήταν φιλε-
λεύθερος, θυμάται, αν και νομίζω ότι, λόγω της θάλασσας, δεν ψήφισε πο-
τέ!» Τη ναυτική παράδοση ακολούθησαν τα τρία μεγαλύτερα αγόρια της 
οικογένειας. Οι δύο μικρότεροι, ο Γιώργος και ο Σπύρος, προτίμησαν να 
σπουδάσουν και να «γίνουν στεριανοί». 

Ο Σπύρος Ανδρεάδης εντάχτηκε στο ΕΑΜ Νέων στις αρχές του 1942 
στον Πειραιά, σ' ένα κλίμα που προσδιορίστηκε από τις αναζητήσεις των 
νέων για «οργανωμένη απάντηση στον κατακτητή» και ακολούθησε πρα-
κτικά παράλληλες διαδρομές με το συμμαθητή και φίλο του, Τάκη Μπενά. 
Μέλος της ΕΠΟΝ, από το 1943, συνδύασε τις παράνομες πολιτικές δρα-
στηριότητες με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. «Δεν σταμάτησα ποτέ να 
παίζω μπάσκετ, διευκρινίζει. Έπαιζα ακόμα και μέσα στη φυλακή... Απ' 



όπου κι αν πέρασα οργάνωνα ομάδα». Υποστηρίζει, άλλωστε, πως η δημι-
ουργία του Αθλητικού Τμήματος, από το 1942, στο ΕΑΜ Νέων και στη συ-
νέχεια στην ΕΠΟΝ, οφείλεται στη δική του επιμονή. 

Το 1944, στις παραμονές της Απελευθέρωσης συνελήφθη από τα Τάγ-
ματα Ασφαλείας και κρατήθηκε στις Φυλακές Χατζηκώστα για ένα μήνα. 
Τους απέλυσαν οι Γερμανοί τις ώρες που εγκατέλειπαν την Αθήνα. «Πι-
στεύαμε ότι μας παίρνουν για εκτέλεση, θυμάται. Δεν πιστεύαμε στα μά-
τια μας τη διπλή απελευθέρωση». 

Συνέχισε τις παράλληλες δραστηριότητές του, στα χρόνια 1945-1947, 
δημιουργώντας οργανώσεις στα σωματεία και υπερασπίζοντας στο ΚΣ το 
ρόλο του αθλητισμού «ως ύψιστης εκδήλωσης για τη νεολαία». «Είχαμε, 
θυμάται, δύο τύπων οργανώσεις, μια, 'υπόγεια', για τις διοικήσεις και άλ-
λη , μαζική, για τους αθλητές». 

Τον Μάιο του 1948, συλλαμβάνεται με την κατηγορία της «στρατολό-
γησης νέων από τον Ολυμπιακό» και καταδικάζεται από έκτακτο στρατο-
δικείο στον Πειραιά σε θάνατο. «Εκτελέστηκαν οι Δοματόγλου και Μπου-
ζικάκος, για τους οποίους η απόφαση ελήφθη παμψηφεί. Εγώ, με 4 προς 1, 
ήμουν τυχερός. Πήρα το καράβι για τις φυλακές: Κέρκυρα για 6 χρόνια, 
Αίγινα, Καλάμι, Αβέρωφ». Απολύθηκε το 1959, μετά από αναθεωρητικό 
δικαστήριο, αφού συμπλήρωσε «12 χρόνια κράτησης παρά ένα μήνα». 

Μετά την αποφυλάκιση του, μετείχε ως εκπρόσωπος της Νεολαίας στο 
Α' Σύνεδριο της ΕΔΑ, τον Δεκέμβριο του 1959, και εκλέχθηκε μέλος του ΚΣ 
της Ν.ΕΔΑ. Ανέλαβε το άτυπο Αθλητικό Τμήμα της, υπεύθυνος για την 
Αθήνα και τον Πειραιά, και ταυτόχρονα άρχισε να εργάζεται ως λογιστής, 
γιατί είχε παρακολουθήσει αντίστοιχα μαθήματα στη φυλακή. «Θεωρήσα-
με τη Ν.ΕΔΑ ως συνέχεια της ΕΠΟΝ, λέει. Σε επίπεδο αθλητισμού, προσπα-
θήσαμε να φτιάξουμε ερείσματα σε όλα τα μεγάλα σωματεία και στις 
αθλητικές ομοσπονδίες. Όσα επιχειρήσαμε στην ΕΠΟΝ, τα συνεχίσαμε στη 
Ν.ΕΔΑ». 

Διευκρινίζει ότι η δημιουργία της ΔΚΓΝΛ δεν επηρέασε ιδιαίτερα τον 
αθλητικό τομέα, αντιμετώπισε, ωστόσο, θετικά τη συγχώνευση της Ν.ΕΔΑ 
και της ΔΚΝΓΛ γιατί «θα μαζικοποιούσε τις οργανώσεις». Τον Μάρτιο του 
1965, έλαβε μέρος στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ ως αντιπρόσωπος του 
Πειραιά και εκλέχθηκε μέλος της Εξελεγκτικής Επιτρο7ΐής της. Παράλληλα 
διατήρησε την «υπόγεια οργάνωση» στις διοικήσεις των αθλητικών σωμα-
τείων και στις ομοσπονδίες. «Σε κάποια σωματεία είχαμε 2-3 δικούς μας 
στις διοικήσεις, θυμάται, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ αλλά και 
σε άλλα αθλήματα και σε ομοσπονδίες όπως στην Ομοσπονδία της Επιτρα-
πέζιας Αντισφαίρισης (πιγκ-πογκ). Προσπαθούσαμε έτσι να περάσουμε τις 
δικές μας προτάσεις για τον αθλητισμό και δεν τα καταφέραμε άσχημα». 



Η μνήμη του επικεντρώνεται σε δύο εκδηλώσεις από την πολιτική του 
θητεία. Η πρώτη αφορά ένα ποδοσφαιρικό αγώνα της ΕΠΟΝ στο κατάμε-
στο ποδηλατοδρόμιο του Πειραιά, το 1945. «Σε καμιά άλλη εκδήλωση δεν 
μαζέψαμε τόσα νιάτα». Η δεύτερη αφορά τη συμμετοχή του στη Σπαρτα-
κιάδα της Πράγας, το 1965. 

Θυμάται ότι δεν είχε διαφωνίες με το ΚΣ της ΔΝΛ, «γιατί για τον αθλη-
τισμό δεν ενδιαφερόντουσαν ιδιαίτερα». Δηλώνει επίσης ότι δεν λειτούρ-
γησε ως «στήριγμα» του ΚΚΕ στη ΔΝΛ. Η σχέση του με το κόμμα είχε αρ-
χίσει να αλλάζει από το 1961, όταν αρνήθηκε να αποδεχτεί, μετά από πιέ-
σεις της συζύγου του, υποτροφία για σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας 
στην Ε Σ Σ Δ . 

Στη δικτατορία συνελήφθη τον Μάιο του 1967. Κρατήθηκε επί ένα μήνα 
και ανακρίθηκε στη Γενική Ασφάλεια Αθηνών. Με τη μεσολάβηση συγγε-
νών, αφέθηκε ελεύθερος με την υποχρέωση να δίνει «παρών» στο αστυνο-
μικό τμήμα της περιοχής του. 

Στη μεταπολίτευση παρέμεινε φίλος και ψηφοφόρος του ΚΚΕ Εσωτερι-
κού και των άλλων σχημάτων της ανανεωτικής Αριστεράς. 

Άρης Βέλλιος 

Αναπληρωματικό μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου,  16.7.2007. Α' συνέντευξη στην Ι.Π., 19.7.2007. Επα-
ναληπτική,  14.9.2007. 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1935 και κατοικεί στη Νέα Ερυθραία από το 
1973. Εργάστηκε ως σχεδιαστής αρχιτεκτονικού σχεδίου. Ήταν παντρεμέ-
νος με την Αργυρώ Γκαμίλη και απέκτησαν δύο παιδιά. 

Ολοκλήρωσε το δημοτικό σχολείο στα Κάτω Πατήσια και τις γυμνασια-
κές του σπουδές στη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή, από την οποία  αποφοί-
τησε  το 1953. Έδωσε εξετάσεις στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών αλλά απέτυχε. Στη συνέχεια, έφυγε για το Γκράτς της Αυστρίας, 
όπου σπούδασε  στη  Σχολή Χημικών Μηχανικών από το 1955 έως το i960, 
οπότε απελάθηκε στην Ελλάδα. Επέστρεψε στο Γκρατς το 1965 και απε-
λάθηκε για δεύτερη φορά το 1968, χωρίς να έχει πάρει το πτυχίο του. 

Πατέρας του ήταν ο Θόδωρος Βέλλιος, 1896-1953, Αρβανίτης την κα-
ταγωγή από τη Θήβα. Έκανε εμπόριο φρούτων στην παλιά Λαχαναγορά 
της Αθήνας, στην Ιερά Οδό. «Ήταν δεξιός και ψήφιζε Λαϊκό Κόμμα μέχρι 
το θάνατο του γιου του. Μετά συμπαρατάχθηκε με την Αριστερά». 

Μητέρα του ήταν η Ανδρονίκη, το γένος Τάκου, με αρβανίτικη επίσης 
καταγωγή. Γεννήθηκε στη Θήβα το 1913 και πέθανε στην Αθήνα το 2001. 

Οι γονείς δεν είχαν συμμετοχή στην Αντίσταση. Όμως οι δύο ετεροθαλείς 



λείς -από πρώτο γάμο του πατέρα- αδελφοί του ερωτώμενου βρέθηκαν 
«στο μάτι του κυκλώνα». Ο πρωτότοκος Σπύρος, με δράση στην ΕΠΟΝ, 
στρατεύτηκε το 1947 και υπηρέτησε ως κληρωτός στον Γράμμο πολεμώ-
ντας εναντίον του ΔΣΕ. Ο δευτερότοκος, Σωτήρης, με θητεία στον εφεδρι-
κό ΕΛΑΣ Αθήνας και στην ΟΠΛΑ, με το ψευδώνυμο Στράτος, εξαφανίστη-
κε μετά την υποχώρηση στα Δεκεμβριανά. Αργότερα, η οικογένεια πληρο-
φορήθηκε ότι σκοτώθηκε από συμμορία ενόπλων στην περιοχή του Βόλου. 
«Η πορεία του επηρέασε όλη την οικογένεια, καταθέτει ο αδελφός του. Γί-
ναμε όλοι αριστεροί, αλλά είχαμε και συνεχείς οχλήσεις από την αστυνο-
μία. Ούτε διαβατήριο δεν μπορούσαμε να πάρουμε...». 

Ο Άρης Βέλλιος δηλώνει ότι ήταν αριστερός από τα μαθητικά του χρό-
νια, αλλά ότι στη Βαρβάκειο ήταν απομονωμένος. «Το κλίμα στο σχολείο 
ήταν φοβερό, θυμάται. Δεν επρόκειτο μόνο για συντηρητικούς δεξιούς. Οι 
περισσότεροι μαθητές ήταν φανατικοί. Κατεβαίνανε σε ομάδες στη δεύτε-
ρη δίκη Μπελογιάννη και διαδηλώνανε με συνθήματα υπέρ της θανατικής 
καταδίκης όλων των κατηγορουμένων και υπέρ της άμεσης εκτέλεσης δι' 
απαγχονισμού ». 

Φοιτητής στο Γκράτς έρχεται σε επαφή με την Αριστερά. «Είχαμε πάει, 
το 1959, στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας, στη Βιέννη, εγώ με τον Μάκη 
Χωριανόπουλο και τον Γιάννη Μπανιά. Ήμασταν ήδη ένας πυρήνας, αλλά 
στη Βιέννη γίναμε μέλη του ΚΚΕ και αποκτήσαμε σύνδεση με το ΚΚ Αυ-
στρίας. Η απάντηση των ελληνικών αρχών ήταν ακαριαία. Από το Προξε-
νείο αρνήθηκαν να μας ανανεώσουν το διαβατήριο και οι Αυστριακοί ανα-
γκάστηκαν να μας στείλουν πίσω. Οι κυπατζήδες είχαν κάνει τη δουλειά 
τους...». 

Επέστρεψε στην Αθήνα με τον Γιάννη Μπανιά, ενώ ο Μάκης Χωριανό-
πουλος κατάφερε να πάει στη Γερμανία. Κατατάχθηκε στο στρατό το κα-
λοκαίρι του 1961 και υπηρέτησε επί 24 μήνες τη θητεία του στην Καβάλα 
και στη Νέα Ιωνία του Βόλου σε μια μονάδα «με χασικλήδες». «Ακόμη 
και φαντάρος με ολιγοήμερη άδεια έτρεχα στις διαδηλώσεις», σχολιάζει 
για την περίοδο του 1-1-4 και του 15% για την παιδεία. 

Μετά την απόλυση του, το 1963, ασχολείται ενεργά με τη ΔΚΝΓΛ και 
ιδιαίτερα με το περιοδικό Τετράδια  της  Δημοκρατίας,  ως υπεύθυνος ύλης, 
πρακτικά ως εκδότης. «Επί 24ωρης βάσης ήμουν στο περιοδικό, θυμάται. 
Ήμουν 'κομματόσκυλο' και δεν μπορώ να αυτοχαρακτηριστώ ως 'ανανεω-
τικός'. Ποιος ήταν 'ανανεωτικός' εκείνα τα χρόνια; Έβλεπα όμως και λίγο 
δίπλα μου και νομίζω ότι συντέλεσα στην ποιότητα του περιοδικού», κα-
ταθέτει και συνεχίζει: «Στα γραφεία είχαμε τον Σωτήρη Τουτούνα, παλιό 
στέλεχος του ΚΚΕ και μας βοηθούσε. Ήταν ένα είδος ινστρούκτορα με 
γνώσεις και σοφία ζωής. Βοηθούσε και ο Μίμης Δεσποτίδης, πάντα αιρετικός 



κός ως προς τη γραμμή. Είχε όμως ιδέες και τον ακούγαμε...». 
Ως αντιπρόσωπος της ΔΚΝΓΛ, αντιμετωπίζει θετικά τη συγχώνευση της 

με τη Ν.ΕΔΑ --«με υπακοή» όπως λέει χαρακτηριστικά- και συμμετέχει 
στο Ιδρυτικό της ΔΝΛ, από το οποίο εκλέγεται αναπληρωματικό μέλος του 
Κεντρικού Συμβουλίου.  Η θητεία του στο ΚΣ δεν διήρκεσε πολύ. Επέ-
στρεψε στο Γκράτς πριν από τα «Ιουλιανά», ενώ, από τον Μάρτιο του 
1965, το τελευταίο τεύχος των Τετραδίων  της  Δημοκρατίας  είχε  αναλάβει ο 
Αριστείδης Μανωλάκος. 

«Στο Γκράτς ξαναμπήκα στην οργάνωση του ΚΚΕ, θυμάται, γιατί στην 
Αυστρία υπήρχαν μόνο οργανώσεις του ΚΚΕ. Έπρεπε να γίνει η δικτατο-
ρία για να προσπαθήσει η ΕΔΑ να δημιουργήσει δικές της οργανώσεις ή 
'λέσχες φίλων της ΕΔΑ', όπως υπήρχαν στη Δυτική Γερμανία, διευκρινίζει, 
αλλά αυτά είναι μια άλλη ιστορία». 

Πλην των Τετραδίων  της  Δημοκρατίας,  δηλώνει ότι διάβαζε τα έντυπα: 
Η  Γενιά  μας, Πανσπουδαστική,  Η  Αυγή, Δημοκρατική  Αλλαγή, Επιθεώρηση 
Τέχνης  και Ελληνική Αριστερά. 

Αναφέρεται στους φοιτητικούς συλλόγους της Βιέννης —«πιο δημοκρα-
τικός»-και του Γκράτς -«συντηρητικός και με άγριο κυνηγητό » -κα ι στα 
προβλήματα που δημιουργούσε η έλλειψη φοιτητικής ομοσπονδίας των 
Ελλήνων στην Αυστρία. Αναφέρεται επίσης σε μια «συνάντηση σε επίπεδο 
γραμματέων της ΔΚΝΓΛ και της Ν .ΕΔΑ» που έγινε στα γραφεία της Κίνη-
σης, στο πλαίσιο της συγχώνευσης. «Ο Μίκης έβγαλε έναν πύρινο λόγο το-
νίζοντας ότι εμείς είμαστε η πρωτοπορία γιατί είμαστε κομμουνιστική νε-
ολαία. Πήρε το λόγο ο Μπενάς και προσπαθούσε να μαζέψει τα περί ΚΚΕ 
και νεολαίας. Αλλά τελικά αυτός ήταν ο Μίκης. Τα πήγαινε όλα στον ου-
ρανό ή τα πέταγε στον Καιάδα...». 

Στην ερώτηση για τη σχέση του με τα άλλα ρεύματα της Αριστεράς κα-
ταθέτει ότι είχε καλή προσωπική σχέση με τον Γιάννη Χοντζέα. «Ήταν κα-
λός συνομιλητής και μορφωμένος άνθρωπος». «Είχα επίσης κάποιες συζη-
τήσεις με τον Πέτρουλα, θυμάται. Αποτέλεσμα: Ο άγγελος-προστάτης της 
κομματικής γραμμής, Μπενάς, με θεωρεί κινεζόφιλο». 

Στο Γκράτς, μέχρι τη νέα άρνηση διαβατηρίου το 1968, δραστηριοποι-
ήθηκε στον αντιδικτατορικό αγώνα. Απελάθηκε στη Σουηδία, όπου παρέ-
μεινε από τον Οκτώβριο του 1969 έως τον Μάρτιο του 1973. «Στη Στοκ-
χόλμη, δεν πήγα ούτε στο ΠΑΜ, ούτε στο ΠΑΚ, ούτε στους 'Κολιγιάννη-
δες'», λέει δείχνοντας και τις αμοιβαίες αποστάσεις που παίρνει μετά τη 
διάσπαση του ΚΚΕ. «Παρέμεινα ελεύθερος σκοπευτής». «Με το που πά-
τησα στο  σπίτι  το 1973, έφτασε η Ασφάλεια. Με κάλεσαν στο  Τμήμα  στη 
Νέα Ιωνία. Με άφησαν τονίζοντάς μου ότι με παρακολουθούν». 

Στη μεταπολίτευση παρέμεινε ανένταχτος στο πλαίσιο της Ανανεωτικής 



κής Αριστεράς. «Είμαι σταθερά ψηφοφόρος της, δηλώνει, αλλά έχω ψηφί-
σει και ΚΚΕ δύο φορές». 

Γιάννης  Βελλόπουλος 
Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Α' συνέντευξη στην Ι .Π. , 16.7.2007. Επαναληπτική, 24.9.2007. 

Γεννήθηκε το 1936 στην Πάτρα όπου εργάζεται ως δικηγόρος. Είναι δια-
ζευγμένος και έχει τρία παιδιά. 

Τελείωσε τις βασικές του σπουδές (δημοτικό και γυμνάσιο) στην Πά-
τρα και πέρασε με επιτυχείς εξετάσεις στη Νομική Σχολή του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών. Αποφοίτησε το 1962, μετά το τέλος της στρατιωτικής του 
θητείας. 

Πατέρας του ήταν ο Ανδρέας Βελλόπουλος, που γεννήθηκε στην Πάτρα 
το 1908. Πέθανε σε ηλικία 32 ετών, από φυματίωση, «που θέριζε εκείνη την 
εποχή», τις παραμονές της έκρηξης του Ελληνο-ιταλικού Πολέμου, το 
1940. 

Μητέρα του είναι η Αγγελική, το γένος Ανδρικοπούλου, που γεννήθηκε 
το 1908 στην Πάτρα όπου ζει μέχρι σήμερα. Μετά το θάνατο του συζύγου 
της και τη φυλάκιση του πατέρα της, αναγκάστηκε να εργαστεί για την 
επιβίωση και τη μόρφωση των δύο παιδιών της, εργάτρια, από το 1945 έως 
το 1960, στο εργοστάσιο «Πειραϊκή-Πατραϊκή». Ο πατέρας της, Βλάσσης 
Ανδρικόπουλος, αξιωματικός του στρατού έλαβε μέρος στη Μικρασιατική 
εκστρατεία και στον Ελληνο-ιταλικό Πόλεμο. Ανήκε στην πτέρυγα των 
βενιζελικών αξιωματικών και είχε διατελέσει φρούραρχος Πατρών. «Μετά 
την κατάρρευση του αλβανικού μετώπου και τη συνθηκολόγηση, βγήκε 
στο βουνό ως αρχηγός του αντάρτικου και ως στρατιωτικός διοικητής του 
ΕΛΑΣ Αχαΐας  από το 1943. Ο γερο-Βλάσσης έδωσε συνολικά 17 μάχες 
εναντίον των Ιταλών και Γερμανών και, λόγω της φήμης του, διατήρησε τη 
θέση του στον ΕΛΑΣ, παρά την σχετική περιθωριοποίηση του μετά την κά-
θοδο του Άρη Βελουχιώτη στην Πελοπόννησο». Το 1945 συνελήφθη ως 
«δωσίλογος» και καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλάκιση. Εξέτισε το μεγα-
λύτερο μέρος της ποινής του στις Φυλακές Πατρών και Ναυπλίου και απο-
φυλακίστηκε το 1952. 

Με φιλελεύθερες καταβολές, η οικογένεια ανήκε στην ευρύτερη -μη 
κομμουνιστική- Αριστερά. Μάλιστα, ο αδελφός του πατέρα, Βασίλειος 
Βελλόπουλος, δικηγόρος, συμμετείχε ως εκπρόσωπος της ομάδας του Ιω-
άννη Σοφιανόπουλου στο ψηφοδέλτιο της «Δημοκρατικής Παράταξης» 
στην Πάτρα, στις εκλογές του Μαρτίου 1950, καθώς και στις διεργασίες 
για τη συγκρότηση της ΕΔΑ. «Αποχώρησε, όταν οι κομμουνιστές προχώρησαν 



ρησαν σε εσωτερικές προγραφές στο μετωπικό σχήμα της Αριστεράς» κα-
ταθέτει ο ανιψιός του. Από το 1951, πάντως, η οικογένεια -όπως και ο 
παππούς-υποστήριζαν την ΕΔΑ. 

Ο Γιάννης Βελλόπουλος δηλώνει ότι ενστερνίστηκε τις μαρξιστικές ιδέ-
ες στα παιδικά και εφηβικά του χρόνια, «αντιμέτωπος με τον καθημερινό 
μόχθο των ανθρώπων στο εργοστάσιο», όπου συχνά συνόδευε τη μητέρα 
του. Μαθητής στο εξατάξιο γυμνάσιο, πρωτοστάτησε στις εκδηλώσεις για 
το Κυπριακό και προπηλακίστηκε από καθηγητή για τη στάση του. Φοι-
τητής στη Νομική Σχολή της Αθήνας, έγινε μέλος της ΔΕΣΠΑ αλλά δεν 
εντάχθηκε στην Αριστερά. «Συμμετείχα σε διάφορα συνδικαλιστικά σχή-
ματα των φιλελευθέρων, αλλά κράτησα πάντα μια στάση στα αριστερά», 
θυμάται. 

Η πολιτική δραστηριότητά του αρχίζει, μετά το τέλος της στρατιωτικής 
θητείας στο Κέντρο Τεθωρακισμένων και την επιστροφή στην Πάτρα, στα 
τέλη του 1962, όταν ως καθηγητής γαλλικής αρχίζει να καθοδηγεί τους μα-
θητές για τις κινητοποιήσεις στα σχολεία για το 15% στην παιδεία. «Έγι-
να ινστρούχτορας των νέων, χωρίς να έχω οργανωθεί στη Ν.ΕΔΑ. Ήμουν 
όμως συνεργαζόμενος». 

Ιδρυτικό μέλος της ΔΚΝΓΛ από το καλοκαίρι του 1963, έγινε γραμματέ-
ας της Κίνησης στην Αχαΐα.  Με την ιδιότητά του αυτή συμμετείχε ως αντι-
πρόσωπος στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ και εκλέχθηκε στο ΚΣ. «Ήμουν 
επιφυλακτικός για τη συγχώνευση, θυμάται. Πίστευα ότι η Κίνηση Λα-
μπράκη έπρεπε να παραμείνει απερίσπαστη στις δραστηριότητές της και 
να μη συγχωνευθεί με μια κομμουνιστική νεολαία. Οι νέοι ήθελαν να αυτε-
νεργήσουν , χωρίς προστάτες. Πίστευαν με πάθος στις αξίες της δημοκρα-
τίας, της ειρήνης, στα πολιτικά δικαιώματα, στον πολιτισμό. Είχαν μέσα 
τους μια επαναστατικότητα αλλά ήταν αμόλυντοι...». 

Παρά τις διαφωνίες, ως μέλος του ΚΣ της ΔΝΛ, αναλαμβάνει από την 
άνοιξη του 1965, το Γραφείο της οργάνωσης στην Αχαΐα  και καθοδηγεί 
τους νομούς της Αιτωλοακαρνανίας και συχνά τα Επτάνησα. Δηλώνει ότι 
δεν απέκτησε επαγγελματική σχέση με τη ΔΝΛ και ότι, «τελικά, η πολιτική 
του δραστηριότητα απέβη εις βάρος της επαγγελματικής σταδιοδρομίας 
του, ως δικηγόρου». Τον Οκτώβριο του 1966 παραιτήθηκε από τη θέση 
του γραμματέα, στην οποία τον διαδέχτηκε ο Ορέστης Σκαλτσάς. Οι λόγοι 
που οδήγησαν στην παραίτηση ήταν πολιτικοί. Τα επιχειρήματα που επι-
στρατεύει στηρίζονται στην ισχυροποίηση της θέσης των κομμουνιστών 
στην ΕΔΑ και στη Νεολαία και στα επακόλουθα της συγκεκριμένης πολιτι-
κής που καλλιέργησε φράξιες και διαφορετικές ταχύτητες στα ηγετικά κυ-
ρίως κλιμάκια. «Από τις ημέρες του Ιδρυτικού Συνεδρίου, υποστηρίζει, 
δεν άντεχα τη συντροφική καμαρίλα». 



Σε όσα η μνήμη συγκρατεί περιλαμβάνονται εικόνες από τις δυο λέσχες 
στην Πάτρα, την κεντρική και την άλλη στα προσφυγικά, όπως και τις εκδη-
λώσεις στο Αίγιο, την Αχαγιά, τα Καλάβρυτα. Με κάποιο δισταγμό αποτιμά 
τη δύναμη της ΔΝΛ στο νομό σε 400-500 άτομα. «Κατέφθανε και ο Μίκης με 
τις κουρσάρες, λέει ειρωνικά, και τα παιδιά σκοτώνονταν να τον υποδε-
χτούν». Αναφέρεται επίσης στον τρόπο λειτουργίας του Γραφείου που κα-
θιέρωσε ο ίδιος στην Πάτρα καθ' υπέρβαση του Καταστατικού. «Το γρα-
φείο είχε 29 μέλη, όλοι με υποχρέωση λόγου και δικαίωμα ψήφου. Ήταν κά-
τι σαν συμβουλευτικό όργανο και 7-9 άτομα αποτελούσαν το εκτελεστικό». 

Στο ερώτημα για τα άλλα ρεύματα της Αριστεράς, αναφέρεται στην 
παρουσία «μαοϊκών» και στις διαγραφές που έγιναν στην οργάνωση της 
Πάτρας. «10-15 άτομα, κάποιοι απ' αυτούς που ήταν και στο Γραφείο, το 
ρίξανε τότε στη θεωρία... Σήμερα είναι όλοι τους δεξιοί...». 

Δηλώνει ότι διάβαζε μανιωδώς τον τύπο και τις περιοδικές εκδόσεις 
της Αριστεράς και της Νεολαίας : Η  Αυγή, Η  Γενιά  μας, Δρόμοι της  Ειρή-
νης, Τετράδια  της  Δημοκρατίας,  Πανσπουδαστική,  Δημοκρατική  Αλλαγή, 
Επιθεώρηση  Τέχνης,  Ελληνική Αριστερά.  Ο ίδιος αρθρογραφούσε σε τοπι-
κές εφημερίδες. 

Συνελήφθη στις 24 Απριλίου 1967. Κρατήθηκε στην Ασφάλεια Πάτρας 
και σε «θαλάμους που είχαν διαμορφώσει σε κάποια σχολεία». Οδηγήθη-
κε στα Γιούρα από όπου απολύθηκε μετά από δίμηνη παραμονή. Από το 
1968 έως το 1970, εκτοπίστηκε για 3 χρόνια στον Γλαύκο. 

Σ τ η μ ε τ α π ο λ ί τ ε υ σ η  κ ινήθηκε γ ι α ένα δ ι ά σ τ η μ α  στο χώρο της ΕΔΑ υ π ό 
τον Ηλία  Η λ ι ο ύ , τον οποίο  « ε κ τ ι μ ο ύ σ ε α π ε ρ ι ό ρ ι σ τ α » .  Σ ή μ ε ρ α , δ ι ε κ δ ι κ ώ -
ντας την « ι δ ι ό τ υ π η και μοναχ ική α ρ ι σ τ ε ρ ο σ ύ ν η »  τ ο υ , δηλώνε ι ότ ι συνυ-
πήρξε  κα ι α κ ό μ η συνυπάρχε ι στον ΣΥΝ μ ε τους κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ έ ς ,  π α ρ ά τα 
όσα τ ο υ καταλόγ ισαν  και τους κ α τ α λ ό γ ι σ ε . 

Βάσω Βυσόκαλη 
Α ν α π λ η ρ ω μ α τ ι κ ό  μ έ λ ο ς τ ο υ Κ ε ν τ ρ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 
Α' συνέντευξη στον Τ . Σ . , 2004. Επαναληπτική  στην Ι.Π., 8.7.2007. 
Γ ε ν ν ή θ η κ ε το 1939 στ ις Σ έ ρ ρ ε ς . Ε ίνα ι  π α ν τ ρ ε μ έ ν η  μ ε τον Τ ά κ η Γ ε ω ρ γ ί ο υ 
κ α ι έχουν ένα γ ι ό . Ε ρ γ ά ζ ε τ α ι  κ ε ρ α μ ί σ τ ρ ι α  κα ι σ ή μ ε ρ α κ α τ ο ι κ ε ί  στ ις Σ έ ρ -
ρ ε ς . Έ ζ η σ ε στην Αθήνα α π ό το 1966 έ ω ς το 1 9 8 5 . 

Αποφοίτησε από το εξατάξιο γυμνάσιο στις Σέρρες το 1958 και στη 
συνέχεια σπούδασε κατασκευαστικό σχέδιο και γραφιστική στη Θεσσαλο-
νίκη στις σχολές «Ευκλείδης». Στη διάρκεια της δικτατορίας, μετά την 
απόλυση της από την εξορία, σπούδασε κεραμική στην Αθήνα από το 1971 
έως το 1974. 



Πατέρας της ήταν ο Βασίλης Βυσόκαλης, 1901-1980, με σλαβικές ρίζες, 
που έζησε και πέθανε στις Σέρρες. Ήταν καπνεργάτης, «βαθμολογητής 
στα καπνά» και συνδικαλιστής. Έγινε κομμουνιστής μετά την επιστροφή 
του από το μικρασιατικό μέτωπο και την καταστροφή της Σμύρνης. Στη 
διάρκεια της Κατοχής έδρασε στην περιοχή Σερρών και φυλακίστηκε για 
τη δράση του στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου. Γνώρισε, για χρόνια, πιέ-
σεις και εκβιασμούς εκ μέρους των αρχών τόσο στον εργασιακό του χώρο, 
όσο και ως προς τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων για τις σπου-
δές των παιδιών του. 

Μητέρα της ήταν η Ελευθερία, 1912-1991, το γένος Καραγιάννη. Προ-
σφυγοπούλα από την Προύσα, εγκαταστάθηκε στα παιδικά της χρόνια 
στη Ζίχνη Σερρών. 

Η οικογένεια ανήκε στην Αριστερά και πολιτικά εκφράστηκε μέσω της 
ΕΔΑ. 

Η Βάσω Βυσόκαλη εντάχθηκε στη ΔΚΝΓΛ, στις Σέρρες, όπου είχε επι-
στρέψει μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της στη Θεσσαλονίκη. Όπως 
δηλώνει, η απόφαση για τη στράτευση της είχε διπλό περιεχόμενο. Είχε συ-
γκλονιστεί από τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη αλλά και ένιωθε την 
ανάγκη να αντιδράσει στην έντονη καταπίεση και στον έλεγχο της αστυνο-
μίας που βίωνε στις Σέρρες και που είχε ζήσει στη διάρκεια των σπουδών 
της στη Θεσσαλονίκη. «Μπήκα ως ταύρος εν υαλοπωλείω», θυμάται και 
επισημαίνει ότι «ποτέ άλλοτε δεν δούλεψε στη ζωή της τόσο σκληρά». 

Από τη θέση του γραμματέα της ΔΚΝΓΛ Σερρών αντιμετώπισε θετικά 
τη συγχώνευση της Ν.ΕΔΑ με τη ΔΚΝΓΛ. Μετείχε ως αντιπρόσωπος στο 
Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ και εκλέχτηκε αναπληρωματικό μέλος του ΚΣ 
υποκύπτοντας, όπως θυμάται, στην πρόταση του Μίκη Θεοδωράκη που 
επέμενε ότι στο ΚΣ πρέπει να μετέχει μια κοπέλα από τη Μακεδονία. Σή-
μερα εκτιμά ότι η συγχώνευση ήταν λάθος. «Έπρεπε να κρατήσουμε την 
οργάνωση στις δύο ράγες, λέει. Η Κίνηση είχε τη νέα γλώσσα και τις ιδέες. 
Η κομματική νεολαία είχε την πείρα της οργάνωσης και στο κατέβασμα 
της γραμμής». 

Στο πλαίσιο της ΔΝΛ ανέλαβε καθήκοντα γραμματέα της ΔΝΛ στην πό-
λη. Έτρεχε όμως συνέχεια και στην ύπαιθρο «υποκαθιστώντας τον γραμ-
ματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής, Τάκη Κιοσσέ». Την άνοιξη του 1966 
εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα και εγκατέλειψε την ενεργό δράση. 
Πλην της αλλαγής οικογενειακού πλαισίου -παντρεύτηκε τον Τάκη Γεωρ-
γ ίου- θεωρεί ότι η απομάκρυνση της οφείλεται στην υποχώρηση του αρχι-
κού ενθουσιασμού. «Είχε αρχίσει να ξεφτίζει το όραμα», λέει χαρακτηρι-
στικά. «Έτσι το ένιωθα. Η φωτιά που σιγόκαιγε μέσα μου, και είχε ξαφνι-
κά φουντώσει, άρχισε να σιγοσβήνει». 



Η μνήμη της συγκρατεί την ευαισθητοποίηση και το μεράκι των νέων 
και κυρίως των εργαζόμενων νέων στο κτίσιμο και στην οργάνωση των λε-
σχών, στη δημιουργία της βιβλιοθήκης, στην ομάδα σκακιού και σε ακροά-
σεις μουσικής κατά τις συγκεντρώσεις μελών και φίλων και κορυφώνεται 
στο κάψιμο της Λέσχης Σερρών τον Νοέμβριο του 1965. «Κάψανε και πε-
τάξανε τα βιβλία, θυμάται, βγάλανε τα μάτια και σχίσανε τις αφίσες που 
είχα φιλοτεχνήσει,  σπάσανε τους δίσκους και τα σκάκια και βάλανε εκρη-
κτικούς μηχανισμούς στο πατάρι. Μετά την ανατίναξη επί 10 ημέρες καλέ-
σανε όσα παιδιά είχαν περάσει από τη λέσχη -όχι μόνο όσους σύχναζαν-
στην ασφάλεια για εκφοβισμό. Όμως η λέσχη ξανάγινε, την ξαναστήσα-
με...». Και συνεχίζει: «δυο δυο με ακολουθούσαν οι αστυνομικοί. Τους 
κοίταζα κατάματα και κατέβαζαν τα μάτια». 

Δηλώνει ότι διάβαζε τον αριστερό τύπο της εποχής : Η  Γενιά  μας, Δρό-
μοι της  Ειρήνης, Τετράδια  της  Δημοκρατίας,  Πανσπουδαστική,  Η  Αυγή, 
Επιθεώρηση  Τέχνης,  και επισημαίνει ότι, παρά τις διάφορες προτάσεις, 
στις Σέρρες δεν εκδόθηκε ιδιαίτερο έντυπο της ΔΝΛ. 

Στη δικτατορία, δεν πέρασε στην παρανομία. Την συνέλαβαν το Πάσχα 
του 1968, με εντολή που δόθηκε από την Ασφάλεια Σερρών. Κρατήθηκε 
στη Γενική Ασφάλεια για ενάμιση μήνα από τους Μάλλιο και Μπάμπαλη. 
Μεταφέρθηκε στα Γιούρα και τον Αύγουστο του 1968 στην Αλικαρνασσό. 
Την άνοιξη του 1970 απολύθηκε. 

Δεν αναμείχθηκε στις ιδεολογικο-πολιτικές συζητήσεις που γίνονταν 
στην εξορία μετά τη διάσπαση του ΚΚΕ. 

Από το 1974 ανήκει πολιτικά στο χώρο της ευρύτερης Αριστεράς. 

Τάκης  (Παναγιώτης)  Γεωργίου 
Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Α' συνέντευξη στον Τ.Σ., 2004. Επαναληπτικές στην Ι.Π.,29 και 30.7.2007. 
Γεννήθηκε το 1935 στη Καλλιράχη της Θάσου. Εργάστηκε ως ιδιωτικός 
υπάλληλος και εγκαταστάθηκε οριστικά στις Σέρρες από το 1983. Είναι 
παντρεμένος με τη Βάσω Βυσόκαλη με την οποία γνωρίστηκαν στο Ιδρυτι-
κό Συνέδριο της ΔΝΛ και έχουν ένα γιο. 

Πατέρας του ήταν ο Γιώργης Γεωργίου που γεννήθηκε στη Θάσο, το 
1908, και φονεύθηκε στην Αλεξανδρούπολη το Πάσχα του 1957, δύο σχε-
δόν χρόνια μετά την απόδραση του από τις φυλακές των Βούρλων. Εργά-
στηκε ως καπνεργάτης. Από το 1928 που υπηρέτησε τη θητεία του στο 
Ναυτικό, έγινε κομμουνιστής και σταδιακά αναδείχτηκε σε στέλεχος του 
κομματικού μηχανισμού. Συνελήφθη το 1936, στις πρώτες ημέρες της δι-
κτατορίας του Μεταξά και εκτοπίστηκε στην Ανάφη, από όπου δραπέτευσε 



σε με λίγους συντρόφους του, ύστερα από τρεις μήνες. Συνελήφθη εκ νέου 
και κρατήθηκε στο στρατόπεδο της Ακροναυπλίας και παραδόθηκε στους 
Γερμανούς, από τις ελληνικές αρχές, το 1941. Μεταφέρθηκε στο Χαϊδάρι 
από όπου δραπέτευσε στο τέλος του 1943. «Βγήκε στο βουνό» και εντά-
χθηκε αμέσως στον ΕΛΑΣ, όπου υπηρέτησε ως λοχαγός. Στην απελευθέ-
ρωση της χώρας, -πήγε με κομματική εντολή στην Καβάλα ως διοικητής της 
Πολιτοφυλακής στην εαμοκρατούμενη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
μέχρι τον Φεβρουάριο του 1945. Μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας, κρύβε-
ται στο Σουφλί, λόγω των διώξεων και το φθινόπωρο του 1945, παράνο-
μος, με κομματική εντολή, εγκαθίσταται με την οικογένειά του στην Αθή-
να, στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, στον Βύθουλα, με πλαστά 
στοιχεία και ταυτότητα εμφανιζόμενος ως λαδέμπορος. Το σπίτι όπου 
ζουν μετατρέπεται σε γιάφκα του κομματικού μηχανισμού και δημιουρ-
γείται υπόγεια κρύπτη, η οποία εξοπλίζεται πλήρως για τις ανάγκες ενός 
παράνομου τυπογραφείου. Η έκδοση του παράνομου Ριζοσπάστη  της πε-
ριόδου 1947-1952 εξασφαλίζεται από το μηχανισμό που συντήρησε ο 
Γιώργης Γεωργίου. Το 1953,φοβούμενος ότι κινδυνεύει να εντοπισθεί, με-
τακινείται με την οικογένειά του σε διάφορες γιάφκες. Καταλήγει στην 
περιοχή Αγίας Φωτεινής στη Νέα Σμύρνη, αναμένοντας τα χαρτιά που θα 
επιτρέψουν τη μετακίνηση του ιδίου και των οικείων του στο εξωτερικό. 
Συλλαμβάνεται στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1953 και καταδικάζεται σε 7 
χρόνια φυλάκιση λόγω έλλειψης ενοχοποιητικών στοιχείων. Το 1955 απέ-
δρασε από τις φυλακές Βούρλων με 27 συντρόφους του και, μετά από 2 
χρόνια, στην παρανομία, δολοφονείται στην Ασφάλεια Αλεξανδρούπολης, 
«από τον ίδιο το Ρακιντζή», όπως καταθέτει ο γιος του. 

Μητέρα του ήταν η Μαρία, το γένος Τσιπλάκη, από τη Θάσο. Γεννήθηκε 
το 1912, ήταν ορφανή και εργάστηκε ως καπνεργάτρια από τα 8 της χρό-
νια. Έφυγε από τη Θάσο το 1944 μαζί με τα δύο παιδιά της και ακολούθη-
σε τον άντρα της και τις επιλογές του μέχρι το 1953, οπότε συνελήφθη μα-
ζί του στη γιάφκα της Νέας Σμύρνης. Καταδικάστηκε και κρατήθηκε στις 
Φυλακές Αβέρωφ από το 1953 έως το 1955. Απολύθηκε και υποχρεώθηκε 
από τις αρχές, μετά την απόδραση του άντρα της από τα Βούρλα, να επι-
στρέψει στη Θάσο μαζί με τα παιδιά τα οποία, στο δίχρονο περίπου διά-
στημα της φυλάκισης της, είχαν σταλεί στις Σχολές της Λέρου για αναμόρ-
φωση. 

Ο Τάκης Γεωργίου, έφυγε από τη Θάσο, για πρώτη φορά το 1944 όταν 
ο πατέρας τούς κάλεσε στην Καβάλα και εκεί ξεκίνησε το δημοτικό σχο-
λείο σε ηλικία 9 ετών. Μέχρι το 1953, ακολούθησε μια πορεία ζωής συνυ-
φασμένη με τις πατρικές περιπέτειες, φοιτώντας, όπως και η κατά τρία 
χρόνια μεγαλύτερη αδελφή του, σε διαφορετικά σχολεία ανάλογα με τον 



τόπο διαμονής και αποδεχόμενος τους περιορισμούς και τις δεσμεύσεις 
της ζωής στην παρανομία. 

Μετά την «αναμόρφωση» στις Σχολές της Λέρου και την αποφυλάκι-
ση της μητέρας του, ήρθε στην Αθήνα το 1955 και συνέδραμε στην προε-
τοιμασία της απόδρασης του πατέρα του από τις φυλακές των Βούρλων. 
Ακολούθησε η υποχρεωτική εγκατάσταση στη Θάσο από τα τέλη του 
1955 μέχρι το 1956. Στις αρχές του 1957, όντας στην Καβάλα, εξορίστηκε 
για τρεις μήνες στα Κύθηρα και στη συνέχεια στον Αϊ-Στράτη μέχρι το 
1960. Στο Γύθειο πληροφορήθηκε από τον τύπο το θάνατο του πατέρα 
του. 

Αν το 1956 η επίσκεψη του στα γραφεία της ΕΔΑ στην Καβάλα θεωρού-
νταν πρόβλημα -^<μην έρχεσαι, μας εκθέτεις, εσείς είστε κομμουνιστές...», 
του έλεγε ο βουλευτής της ΕΔΑ στο νομό, Άγγελος Λασκαρίδης-, το 1960, 
όταν απολύθηκε από τον Αϊ-Στράτη, η κατάσταση ήταν διαφορετική. «Με 
προχωράγανε με το ζόρι! Εγώ ήξερα ότι τα στελέχη προχωράνε με τη δου-
λειά και την αφοσίωση τους...», λέει. 

Στο Γραφείο Πόλης στην Αθήνα της Ν.ΕΔΑ ανέλαβε από το 1960 με τον 
Μήτσο Ραγιαδάκο τους μηχανουργούς. Το 1962 έγινε επαγγελματικό στέ-
λεχος και το 1964 εντάχθηκε στο ΚΚΕ. Την ίδια χρονιά, μετά τη δημιουρ-
γία της ΔΚΝΓΛ, τον έστειλαν στην Καβάλα. Δηλώνει ότι αρχικά αρνήθηκε 
την αναβάθμιση. «Εκεί που φάγανε τον πατέρα μου, με στέλνετε! Θα φά-
νε και μένα!»ήταν η πρώτη του αντίδραση. «Ο Μπενάς επέμενε. Μου έθε-
σε μάλιστα θέμα κομματικής πειθαρχίας». 

«Με έδρα την Καβάλα, έγινα Τσαπάγεφ !, θυμάται αυτοσαρκαζόμενος. 
Έστηνα οργανώσεις και λέσχες χωρίς να έχω ιδέα πώς γίνεται η δουλειά... 
Μέχρι στη Βύσσα κάναμε λέσχη, εκεί όπου οι άντρες πάνε στο καφενείο με 
τις ποδιές!» 

Το 1964,ήταν ο μόνος αντιπρόσωπος της Ν.ΕΔΑ που έλαβε μέρος στην 
Α' Οργανωτική Συνδιάσκεψη της ΕΔΑ. Την ίδια εποχή, δέχεται τη συγχώ-
νευση των δύο νεολαιών χωρίς ενδοιασμούς. «Θα υπήρχε τουλάχιστον ενι-
αία οργάνωση», ήταν το βασικό του επιχείρημα. Συμμετείχε στο Ιδρυτικό 
Συνέδριο της ΔΝΛ και εκλέχθηκε μέλος του ΚΣ. 

Στο νέο πλαίσιο ανέλαβε, αυτή τη φορά εκ μέρους της ΔΝΛ, τη θέση του 
γραμματέα στο Γραφείο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συνελήφθη 
στις αρχές του 1966 στην Καβάλα και εξορίστηκε στα Κύθηρα, ως αλλο-
δαπός, γιατί η ιθαγένεια είχε αφαιρεθεί από την οικογένεια στα χρόνια του 
εμφυλίου πολέμου, θεωρώντας ότι είχαν διαφύγει παράνομα στο εξωτερι-
κό. Από τα Κύθηρα μεταφέρθηκε για 15 ημέρες στην Καβάλα όπου εκκρε-
μούσε μια δίκη του. Δεν επέστρεψε στην εξορία, παρέμεινε στην Αθήνα 
λόγω των έντονων κινητοποιήσεων των βουλευτών της ΕΔΑ. Συνελήφθη 



ξανά στις αρχές Οκτωβρίου του 1966 και ξαναστάλθηκε στα Κύθηρα. Εκεί 
τον βρήκε η δικτατορία. 

Δηλώνει ότι διάβαζε συστηματικά τον αριστερό τύπο της εποχής: Η 
Γενιά  μας, Δρόμοι της  Ειρήνης, Τετράδια  Δημοκρατίας,  Πανσπουδαστική, 
Σπουδαστικό  Κόσμο,  Η  Αυγή, Δημοκρατική  Αλλαγή, Επιθεώρηση  Τέχνης, 
Ελληνική Αριστερά. 

Απέναντι στα άλλα αριστερά ρεύματα της εποχής, θυμάται ότι κρα-
τούσε επιφυλακτική στάση. Υποστηρίζει όμως ότι, για τα προβλήματα, 
υπεύθυνοι δεν ήταν μόνο οι άλλοι. «Κι εμείς είχαμε γίνει σαν τους Γιαχω-
βάδες. Δεν βλέπαμε τα ζητήματα που υπήρχαν... τα τραβάγαμε όλα στα 
απόλυτα όρια». 

Σ' αυτή τη βάση τοποθετεί και τη διαφωνία του με την ηγεσία της ΔΝΛ. 
«Ο Μπενάς κατέβαζε πλάνα από τον Κολιγιάννη. Πόσες λέσχες έχουμε; 
Τριάντα, ήταν η απάντηση. Καλά, πρέπει να γίνουν 45. Και δεν βλέπαμε 
ότι υπήρχαν και λέσχες που κλείναν... Και δεν κουβεντιάζαμε γιατί συμ-
βαίνει αυτό και πώς μπορεί να διορθωθεί. Η κατάσταση σταδιακά είχε αρ-
χίσει να φθίνει». 

Τις διαφωνίες του με τις κομματικές ηγεσίες -όχι μόνο της ΔΝΛ αλλά 
και της ΕΔΑ και κυρίως του ΚΚΕ- και με τον τρόπο λειτουργίας Νεολαίας 
και Κόμματος, τις συνειδητοποίησε από το 1966 όντας εξόριστος στα Κύ-
θηρα. «Σκεφτόμουν ότι στα κεντρικά όργανα την πατάγαμε και δεν λέγα-
με ανοιχτά τη γνώμη μας, γιατί γνωρίζαμε ότι η γραμμή, ούτως ή άλλως, 
θα περάσει. Εγώ το δεχόμουν γιατί ήμουν κομμουνιστής, οι άλλοι όμως;» 

Με την επιβολή της δικτατορίας κρατήθηκε στα Κύθηρα σε απομόνωση 
για 13 ημέρες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γύθειο όπου φυλακίστη-
κε και, όπως λέει, «έφαγε το ξύλο της αρκούδας». Στη συνέχεια μεταφέρ-
θηκε στα Γιούρα και μετά στο Παρθένι της Λέρου. Απολύθηκε στο  τέλος 
του 1970 και κλήθηκε να υπηρετήσει τη στρατιωτική θητεία του την οποία 
απέφυγε καταθέτοντας ιατρικά πιστοποιητικά. 

Μετά τη διάσπαση του ΚΚΕ, που τη θεωρεί αναμενόμενη, στο στρατό-
πεδο εξόριστων αποτέλεσε «συστατικό στοιχείο του 'Χάους'», όπως τους 
χαρακτήρισε ο Άγγελος Διαμαντόπουλος. 

Μετά τη δικτατορία παραμένει ανένταχτος αριστερός. 

Γιάννης  Γιαννακός 
Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Α' συνέντευξη στην Ι.Π., 10.9.2007. Επαναληπτική, 18.9.2007. Παραχώρηση φωτο-
γραφικού υλικού. 

Γεννήθηκε στη Βέροια το 1942. Μετανάστης στη Δυτική Γερμανία και συ-



συγκεκριμένα στο Ανόβερο από το 1960, εργάστηκε σε διάφορες εργατικές 
δουλειές και στη συνέχεια, επί 30 χρόνια, σε τυπογραφείο. Είναι παντρε-
μένος με την Κανή Σταμπολίδου και έχουν δύο παιδιά. Έχει συνταξιοδο-
τηθεί και κατοικεί ακόμη στο Ανόβερο. 

Πατέρας του ήταν ο Γιώργος Γιαννακός από τα Άρματα Κονίτσης, οι-
κοδόμος περιπλανώμενος με συνεργείο κτιστών κυρίως στην περιφέρεια 
Ημαθίας. Πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο και στη διάρκεια της Αντίστα-
σης έγινε πολιτικός καθοδηγητής του ΕΑΜ στο Βαθύ Ημαθίας. Καταδιω-
κώμενος μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας, εντάχθηκε στις γραμμές του 
ΔΣΕ. Αφού παρακολούθησε τη Σχολή Αξιωματικών του ΔΣΕ, στον Γράμμο, 
υπηρέτησε στο τάγμα του Σοφιανού. Συνελήφθη, στις αρχές του 1949 από 
τον κυβερνητικό Στρατό και, σύμφωνα με όσα καταθέτει ο γιος του, κατα-
κρεουργήθηκε στα Άγραφα. «Από τα 6 αδέλφια του πατέρα μου, οι περισ-
σότεροι ήταν δεξιοί και πολέμησαν στον εμφύλιο με τον εθνικό στρατό», 
θυμάται ο ερωτώμενος. «Κάποιος μάλιστα θείος μου, όταν τον επισκέ-
φτηκα σε ένα ταξίδι μου, μου έδειξε το μετάλλιο 'ευσήμων υπηρεσιών εις 
τον εθνικόν αγώνα εναντίον του κομμουνιστο-συμμοριτισμού' που είχε 
αναρτήσει στον τοίχο του σπιτιού του! Πάγωσα... Σκέφτηκα τον πατέρα 
μου που σχεδόν δεν τον γνώρισα». 

Μητέρα του ήταν η Ροδή, το γένος Καραγιάννη, 1921-2006, από το Δί-
στρατο Ιωαννίνων. Συνελήφθη στα τέλη του 1947 και κρατήθηκε στις φυ-
λακές Φιξ στα Γιάννενα, με την κατηγορία της παροχής βοήθειας σε 
αντάρτες του ΔΣΕ για τη διενέργεια σαμποτάζ. Αθωώθηκε από το έκτακτο 
στρατοδικείο το 1949 και, μετά την αποφυλάκιση της, παρέμεινε στα 
Γιάννενα, όπου εργάστηκε ως οικιακή βοηθός. 

Ο Γιάννης Γιαννακός, όπως και ο μικρότερος αδελφός του, ανήκει στις 
σειρές των παιδιών που «έθεσε υπό την σκέπην του το Ίδρυμα της Βασι-
λίσσης» στις διάφορες παιδοπόλεις τις οποίες οργάνωσε σε όλη την Ελλά-
δα. Από το 1948 έως το 1956, παρέμεινε στο Ορφανοτροφείο «Άγιος Αλέ-
ξανδρος» που λειτούργησε ως παιδόπολη στο Ζηρό Φιλιππιάδας και στη 
συνέχεια, την περίοδο 1956-1959, και πάλι «δαπάναις της βασιλίσσης 
Φρειδερίκης», παρακολούθησε μαθήματα υφαντουργικής στη Βαλλιάνειο 
Επαγγελματική Σχολή, στο Ληξούρι της Κεφαλλονιάς. «Δε χρωστώ ευ-
γνωμοσύνη σε κανένα, διευκρινίζει. Κάποιος άνθρωπος θα μας αναλάμβα-
νε όταν πιάσαν και τη μάνα μας... Από τα 2.000 περίπου παιδιά που πέ-
ρασαν από το Ζηρό, μόνο ένα το στείλαν στο γυμνάσιο για να μάθει γράμ-
ματα. Κι αυτό γιατί δεν μπορούσε να μάθει τέχνη... Τους άλλους θέλαν να 
μας κάνουν ειδικευμένους τεχνίτες και κηπουρούς! Αντίθετα, όσοι από τα 
χωριά μας βρέθηκαν στους παιδικούς σταθμούς στην Ανατολική Ευρώπη, 
όλοι γύρισαν σπουδασμένοι και... με καλές σπουδές». 



Η ένταξή του στην Αριστερά δεν ήλθε ως συνέχεια οικογενειακής πα-
ράδοσης, όπως υποστηρίζει, αλλά από τη «συνειδητοποίηση του άδικου 
και της απουσίας κοινωνικής δικαιοσύνης» και τη χρονολογεί από την 
πρώτη φάση της παραμονής του στη Δυτική Γερμανία, το 1961. «Το ΚΚΕ 
είχε παράνομες οργανώσεις στη Γερμανία, αλλά αυτό, το 1961, δεν το 
γνώριζα. Φίλοι από τη δουλειά μού έδιναν βιβλία και άρχισα το διάβασμα. 
Θυμάμαι το Ζερμινάλ  του Ζολά. Άρχισα να γνωρίζω τον κόσμο όπως ήταν 
πραγματικά. Είδα φωτογραφίες της ναζιστικής νεολαίας και σκέφτηκα τη 
δική μας κατάσταση και το φασισμό. Όταν είχαν γίνει τα εγκαίνια στο 
φράγμα του Λούρου, είχαμε παραταχθεί τα παιδιά του ιδρύματος με στο-
λές αλά Χίτλερ. Τραγουδούσαμε εμβατήρια και ζητωκραυγάζαμε...». 

Το 1962 επιστρέφει στην Ελλάδα και υπηρετεί τη στρατιωτική του θη-
τεία για ένα χρόνο, στο Γουδί, στο σώμα ειδικού πολέμου. Απολύεται τον 
Οκτώβριο του 1963 και μένει στα Γιάννενα μέχρι τον Απρίλιο του 1964, 
οπότε επιστρέφει οριστικά στο Ανόβερο. Η εκεί εγκατάσταση του συμπί-
πτει χρονικά με την παρουσία και της ΔΚΝΓΛ, που αποκτά τμήματα νέων 
στις πόλεις όπου υπήρχε ελληνικό στοιχείο, μετανάστες και φοιτητές, στη 
Δυτική Γερμανία, αλλά και της ΕΔΑ, που αναλαμβάνει τη σκυτάλη από το 
ΚΚΕ για τη δημιουργία ευρύτερων οργανώσεων, «λέσχες φίλων της ΕΔΑ», 
στις ελληνικές κοινότητες των μεταναστών. 

Πρωταγωνιστής στη συγκρότηση της Κίνησης Λαμπράκη στο Ανόβερο, 
γραμματέας της, εκλέγεται αντιπρόσωπος των οργανώσεων της Δυτικής 
Γερμανίας και συμμετέχει στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ. «Ήρθα στην 
Αθήνα και φιλοξενήθηκα στο  σπίτι  του Γιάννη Μπανιά για το συνέδριο. 
Γνώρισα τη μητέρα του, τον αδελφό του και τα παιδιά που συμμετείχαν 
στο συνέδριο. Τους έβλεπα όλους για πρώτη φορά. Τους περισσότερους 
δεν τους ξαναείδα, γιατί δεν ξανακατέβηκα στην Ελλάδα. Άλλωστε στη 
διάρκεια της δικτατορίας μού αφαίρεσαν την ιθαγένεια και έτσι άργησα 
πολύ να επιστρέψω...». 

Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΔΝΛ, εκλεγμένος από το Ιδρυτι-
κό Συνέδριο της, επιστρέφει στο Ανόβερο και συμμετέχει στο Γραφείο Δυ-
τικής Γερμανίας-Δυτικού Βερολίνου της ΔΝΛ που συγκροτήθηκε τότε. 
«Στις κοινότητες δεν μας ψήφιζαν μόνο οι αριστεροί, θυμάται. Η έντονη 
κοινωνική και πολιτιστική μας δράση οδήγησε στις γραμμές μας πρόσωπα 
που δεν είχαν σχέση με την Αριστερά». 

Από τις δραστηριότητες των Λαμπράκηδων στη Γερμανία, η μνήμη του 
συγκρατεί διάφορες εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις, επισκέψεις 
βουλευτών της ΕΔΑ και του Μίκη Θεοδωράκη στο Ανόβερο. Επικεντρώνε-
ται στη δωρεά από τους Λαμπράκηδες, ενός σχολικού βαν στην ελληνική 
κοινότητα για τις μετακινήσεις των παιδιών των μεταναστών που φοιτούσαν 



σαν στο ελληνικό σχολείο. «Αρνήθηκαν τη δωρεά μετά την παρέμβαση του 
ελληνικού προξενείου», θυμάται. Ωστόσο, κυρίαρχες παραμένουν και 
στιγμές της δικτατορίας -όπως οι έρανοι για συμπαράσταση στους πολι-
τικούς κρατούμενους και κινητοποιήσεις- που συχνά διαπλέκονται με τις 
προδικτατορικές εμπειρίες. 

Καταθέτει ότι δεν χρημάτισε ποτέ επαγγελματικό στέλεχος και διευ-
κρινίζει ότι δεν αντιμετώπισε με τους άλλους συντρόφους του προβλήματα 
στο σχεδιασμό της πολιτικής παρέμβασης της ΔΝΛ στη Γερμανία, τουλάχι-
στον μέχρι την περίοδο της διάσπασης του ΚΚΕ, το 1968. Εξηγεί έτσι την 
απουσία του από την Παγγερμανική Συνδιάσκεψη της ΔΝΛ, τον Μάρτιο 
του 1967, ως εντελώς συμπτωματική. 

«Τα προβλήματα άρχισαν μετά τη διάσπαση και κυρίως μετά τα γεγο-
νότα της Τσεχοσλοβακίας,  τον Αύγουστο του 1968. Εγώ προσωπικά 'ανα-
κάλυψα', τότε, το ΚΚΕ. Είχα μια ρομαντική αντίληψη και όσα συνέβησαν 
μου φάνηκαν ουρανοκατέβατα. Δεν ήξερα πώς να το χειριστώ. Άλλωστε, 
στη Γερμανία, το Γραφείο Εσωτερικού είχε τη δύναμη. Από τα 21 μέλη του 
Γραφείου της ΕΔΑ Γερμανίας, μόνο ένας συντάχθηκε με το ΚΚΕ. Όταν 
όμως, μετά την Τσεχοσλοβακία, ήρθε ο Μπριλλάκης και μας μίλησε για τις 
ελευθερίες του τσέχικου λαού που καταπάτησαν οι Σοβιετικοί και για την 
άδικη εισβολή, ταράχτηκα. Δεν είναι δυνατόν να κατηγορεί την ΕΣΣΔ, είπα 
μέσα μου. Μπορεί να μην ήμουν ψυλλιασμένος, όμως για μένα ήταν σαφές. 
Δεν θα συμμαχήσω ποτέ με τον καπιταλισμό και δεν θα χτυπήσω το σοσια-
λισμό με τίποτα, ακόμη κι αν υπάρχει πράγματι πρόβλημα. Έτσι έφτασα 
στην επιλογή. Από το σημείο εκείνο άρχισε ο πόλεμος. Πέταγα στα σκουπί-
δια τα έντυπα που μου έστελνε ο Πέτρος Κουναλάκης να μοιράσω στους 
'φίλους' στο Ανόβερο και έθεσα έντονα το θέμα για την εκπροσώπηση της 
ΔΝΛ στα όργανα της ΠΟΔΝ στη  Βουδαπέστη, από εμένα και όχι από τον 
Θόδωρο Πάγκαλο. Στη συνέχεια, έδωσα μάχη υποστηρίζοντας την αίτηση 
της ΚΝΕ για την ένταξή της στη ΠΟΔΝ. Και μπορώ να πω ότι συνέβαλα, πα-
ρά τις ελληνικές αντιρρήσεις, στη διεθνή νομιμοποίηση της». 

Τις επιλογές του αυτές, ο Γιάννης Γιαννακός εξηγεί ότι τις διατήρησε, όχι 
μόνο μέσα στη δικτατορία, όταν βρέθηκε σε αντίπαλα στρατόπεδα με τους 
περισσότερους παλιούς συντρόφους του, αλλά και στα μεταπολιτευτικά 
χρόνια και μέχρι σήμερα, παραμένοντας πιστός στις γραμμές του ΚΚΕ. 

Δημήτρης  Γιάννου 

Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τον ίδιο, 19.9.2007. Συνέντευξη στην Ι.Π., 
20.9.2007. Επαναληπτική, 15.10.2007. 



Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Έζησε στην Αθήνα και στην Κολωνία της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Είναι εγκατεστημένος, από 
το 1985, στη Θεσσαλονίκη, όπου εργάζεται ως καθηγητής μουσικολογίας 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. 

Απόφοιτος της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής στην Αθήνα, το 1964 πέ-
ρασε με εξετάσεις στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πή-
ρε πτυχίο ιστορίας-αρχαιολογίας  το 1972. Την ίδια χρονιά αποφοίτησε 
από το Ωδείο Αθηνών, από το οποίο  έλαβε δίπλωμα βιόλας και ολοκλήρω-
σε τις σπουδές του στα ανώτερα θεωρητικά με τον Γ. Α. Παπαϊωάννου. 
Από το 1972 έως το 1980 συνέχισε σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Κολω-
νίας, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, στη μουσικολογία, 
γλωσσολογία και φιλοσοφία. Το 1980 ανακηρύχθηκε διδάκτορας της Φι-
λοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κολωνίας με διδακτορική διατριβή 
στη μουσικολογία. 

Πατέρας του ήταν ο Αντώνης Γιάννου, 1903-2004, από το Δίδυμο 
Αργολίδας. Εργάστηκε ως υπάλληλος στην Εθνική Τράπεζα από το 1924 
και στην Τράπεζα της Ελλάδος από το 1928, όταν αυτή ιδρύθηκε και στε-
λεχώθηκε αρχικά με προσωπικό από την Εθνική Τράπεζα. Στη διάρκεια 
της Κατοχής συμμετείχε ενεργά στο αντιστασιακό κίνημα των δημοσίων 
υπαλλήλων. Πρόεδρος του Συνεταιρισμού των Υπαλλήλων της Τράπεζας 
της Ελλάδος, δραστηριοποιήθηκε στο μαζικό κίνημα. Το 1947 απολύθηκε 
από την Τράπεζα και εξορίστηκε στην Ικαρία. Μεταφέρθηκε ως υπόδικος 
στις φυλακές Αβέρωφ και κρατήθηκε μέχρι το 1951. 

Μητέρα του είναι η Μίνα Γιάννου, το γένος Τουρναβίτου, που γεννήθη-
κε το 1916 στην Αθήνα, όπου κατοικεί μέχρι σήμερα. Απόφοιτος της Ανω-
τάτης Εμπορικής, εργάστηκε ως υπάλληλος στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
Στα χρόνια της γερμανικής Κατοχής ανέπτυξε αντιστασιακή δράση στο 
πλαίσιο του ΕΑΜ και στο ΚΚΕ. Για τη δράση της απολύθηκε από την Τρά-
πεζα και εξορίστηκε το 1948 στη Χίο, στο Τρίκερι και στη Μακρόνησο. 
Καταδικάστηκε σε πολυετή φυλάκιση από έκτακτο στρατοδικείο και κρα-
τήθηκε στις φυλακές Αβέρωφ και Κάστορος, από όπου αποφυλακίστηκε 
το 1953, μετά την αθώωση της από αναθεωρητικό πολιτικό δικαστήριο. 
Ηγετικό στέλεχος της ΕΔΑ και του ΚΚΕ, η Μίνα Γιάννου διετέλεσε μέλος 
της ΚΕ του ΚΚΕ και της EE της ΕΔΑ. Εκλέχθηκε βουλευτής Αθήνας το 1961 
με την ΕΔΑ. Στη δικτατορία συνελήφθη και εξορίστηκε στη Γυάρο, ενώ στη 
μεταπολίτευση διετέλεσε βουλευτής και μέλος του ΠΓ του ΚΚΕ. 

Με εξαίρεση τους γονείς που είχαν ενεργό δράση στην κομμουνιστική 
Αριστερά, στην υπόλοιπη οικογένεια, και ειδικά από την πλευρά της μη-
τέρας, υπήρχε μια στάση που έφτανε από την ως επί το πλείστον  παθητική 
συμπάθεια προς την Αριστερά μέχρι και το συντηρητισμό και την επιρροή 



από εκκλησιαστικούς κύκλους. «Ακόμα όμως και στις περιπτώσεις που 
δεν συμφωνούσαν με τις επιλογές των γονιών μου, τους στήριξαν ως οικο-
γένεια και με μεγάλωσαν με πολλή φροντίδα όσο έλειπαν οι γονείς μου 
στις φυλακές και στις εξορίες», καταθέτει ο Δημήτρης Γιάννου. 

Η προσωπική του πολιτική δραστηριότητα άρχισε στα χρόνια των γυ-
μνασιακών σπουδών του με την ένταξη στη Νεολαία της ΕΔΑ, το 1962. 
«Συμμετείχα ενεργά ως μαθητής στο κίνημα του 15% και αργότερα στα 
Κυπριακά του 1963 και 1964», θυμάται και διευκρινίζει ότι η πολιτική 
δραστηριοποίηση του δεν προέκυψε ούτε βιώθηκε ως «οικογενειακή υπο-
χρέωση». «Μετά τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη και τη δημιουργία 
της Δημοκρατικής Κίνησης Νέων 'Γρηγόρης Λαμπράκης', είχα ως μέλος της 
Νεολαίας της ΕΔΑ ενεργό ανάμειξη στις δραστηριότητές της». Στη φάση 
αυτή, που προηγείται της συγκρότησης της ΔΝΛ, συμμετέχει στο ημι-πα-
ράνομο Μαθητικό Τμήμα της Ν.ΕΔΑ, στην οργάνωση των ημερήσιων σχο-
λείων της πρωτεύουσας. «Μας συνέλαβαν την εποχή των κινητοποιήσεων 
για το 15%, με ένα συμμαθητή μου και με έναν φοιτητή έξω από το 18ο 
Γυμνάσιο Θηλέων, όπου προσπαθούσαμε να πείσουμε τις μαθήτριες να 
συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις, και μας οδήγησαν στο 16ο Αστυνομι-
κό Τμήμα. Το φοιτητή, τον κράτησαν στο τμήμα, εμάς όμως, αφού μας 
τρομοκράτησαν παίρνοντας τα αποτυπώματά μας και τα άλλα συναφή, 
μας είπαν να φύγουμε συμβουλεύοντάς μας να μην παρασυρόμαστε σε τέ-
τοιες ενέργειες. Με τον ενθουσιασμό της ηλικίας, τους είπα ότι 'έχουμε συ-
νείδηση του τι κάνουμε'. Ύστερα απ' αυτό μας κράτησαν κι εμάς μερικές 
ώρες και μας άφησαν ελεύθερους το απόγευμα. Το ενδιαφέρον στην όλη 
ιστορία βρίσκεται στον επίλογο της. Τις επόμενες μέρες κυκλοφόρησε στα 
σχολεία μια ανώνυμη προκήρυξη, προφανώς ασφαλίτικης προέλευσης, 
όπου μεταξύ άλλων γραφόταν: 'ο γιος της Γιάννου και ο γιος της Θανασέ-
κου -των δύο γυναικών βουλευτών της ΕΔΑ- κάνουν ποδόγυρο έξω από 
τα γυμνάσια θηλέων της Αθήνας'». 

Φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, από το φθινόπωρο του 1964, συμ-
μετέχει στην «οργάνωση βάσης της ΔΝΛ της Φιλοσοφικής Σχολής» και κα-
ταθέτει ότι αντιμετώπισε θετικά τη συγχώνευση της Ν.ΕΔΑ και της ΔΚΝΓΛ. 
Γνώριζε ότι σε κύκλους της Σπουδάζουσας της Νεολαίας της ΕΔΑ υπήρχαν 
αντιρρήσεις γι' αυτή τη συγχώνευση, αλλά στο περιβάλλον της οργάνωσης 
που βρέθηκε ο ίδιος δεν συνάντησε μείζονες επιπτώσεις αυτών των αντιρ-
ρήσεων. 

Συμμετέχει στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ και εκλέγεται τακτικό μέ-
λος του Κεντρικού Συμβουλίου της. Παραμένοντας τυπικά στη Σπουδά-
ζουσα , εντάσσεται στον κεντρικό μηχανισμό της Επιτροπής Πόλης Αθήνας 
και ασχολείται με τα ζητήματα διαφώτισης. «Οργανώναμε στις συνοικίες 



της Αθήνας κύκλους μαθημάτων με σκοπό την εκλαΐκευση  θεμάτων όπως 
ανάλυση της πολιτικής της ΕΔΑ, το διεθνές κίνημα Ειρήνης, ο αφοπλισμός 
ή το Κυπριακό». 

Στα τέλη Φεβρουαρίου 1966 και για ένα περίπου χρόνο, μέχρι τον αντί-
στοιχο μήνα του 1967, ανέλαβε υπεύθυνος σύνταξης της εφημερίδας Παν-
σπουδαστική,  αντικαθιστώντας τον Ανδρέα Λεντάκη που εκτοπίστηκε 
εκείνη την περίοδο στην Άνδρο και στη συνέχεια στη Μήλο. 

Από τη διαδρομή του στο νεολαιίστικο κίνημα της δεκαετίας του '60, η 
μνήμη του επικεντρώνεται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Η πρώτη 
αναφέρεται στη «Μαθητική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα» (ΜΕΚΑ) που 
ιδρύθηκε με πρωτοβουλιακή δράση της ΔΝΛ από ομάδες μαθητών των γυ-
μνασίων της Αθήνας και στην οποία συμμετείχε και ο Παναγιώτης Γκαρ-
γκάνας, γιος βουλευτή της EPE (τέλη του 1963 με αρχές του 1964). Η δεύτε-
ρη εστιάζεται στα «Ιουλιανά», στην ημέρα δολοφονίας του Σωτήρη Πέ-
τρουλα και στον τραυματισμό του Ανδρέα Λεντάκη στην ίδια διαδήλωση. 
Η τελευταία αφορά τη θητεία του στην Πανσπουδαστική.  «Όταν ανέλαβα 
την ευθύνη της έκδοσης, είχε τελειώσει η προθεσμία κατάθεσης υποψηφιο-
τήτων για τον 'Β' Ποιητικό Διαγωνισμό' για τον οποίο είχε οριστεί η Κριτική 
Επιτροπή από τους Νίκο Γκάτσο, Νικηφόρο Βρεττάκο και Γιάννη Ρίτσο». 
Σκιαγραφεί τις τρεις προσωπικότητες όπως τους γνώρισε στις διάφορες 
συναντήσεις που είχε μαζί τους. Οι τεχνικές δυσκολίες που υπήρξαν για τη 
σύσκεψη της Κριτικής Επιτροπής, προκειμένου να βγουν τα αποτελέσματα, 
αντιμετωπίστηκαν χάρη στην προσφορά κάποιου φίλου εκείνης της εποχής 
να διαθέσει το διαμέρισμά του γι' αυτό το σκοπό. Το εξαιρετικά ευχάριστο 
ήταν ότι και τα τρία μέλη της Κριτικής Επιτροπής, ανεξάρτητα το ένα από 
το άλλο, είχαν  τις  ίδιες ακριβώς επιλογές για το πρώτο και το δεύτερο βρα-
βείο. Και το τρίτο δόθηκε ομόφωνα, αλλά ύστερα από συζήτηση μεταξύ 
των μελών της Κριτικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια της σύσκεψης. 

Εκτός από την ενεργό συμμετοχή στη διάδοση και στη σύνταξη της 
Πανσπουδαστικής,  θυμάται: «Από τα μαθητικά μου χρόνια στο γυμνάσιο 
διάβαζα τακτικά τον ημερήσιο τύπο (κυρίως και καθημερινά την Αυγή, αλ-
λά ευκαιριακά και διάφορες άλλες ημερήσιες εφημερίδες της εποχής), άλ-
λα περιοδικά έντυπα κυρίως της Αριστεράς (τακτικά την Επιθεώρηση  Τέ-
χνης,  τους Δρόμους της  Ειρήνης,  τα Τετράδια  της  Δημοκρατίας,  την Παν-
σπουδαστική,  ευκαιριακά διάφορα άλλα -και εκτός  αυτών της Αριστεράς, 
π.χ. Εποχές)». 

Στην ερώτηση  για τη στάση του απέναντι στα άλλα ρεύματα της Αρι-
στεράς καταθέτει ότι ήταν «υπέρμαχος στο μέτωπο εναντίον των αριστε-
ριστών, ειδικά απέναντι στην Αναγέννηση'. Αυτό ήταν, άλλωστε, το κλίμα 
της εποχής». 



Ως προς τις σχέσεις του με την ηγεσία της ΔΝΛ και τη διαμόρφωση της 
πολιτικής της παρέμβασης, καταθέτει ότι δεν είχε διαφωνίες και εξηγεί ότι 
η ενασχόληση του με τα ζητήματα της διαφώτισης και στη συνέχεια με την 
εφημερίδα δεν τον έφερε αντιμέτωπο με ζητήματα χάραξης της πολιτικής 
της οργάνωσης. Από τη θητεία του στην εφημερίδα, αντίστοιχα, καταθέτει 
ότι «δεν υπήρχαν παρεμβάσεις της ηγεσίας της ΔΝΛ». 

Αναφέρει ότι, στη διάρκεια της πολιτικής δράσης του στη ΔΝΛ, δεν έγι-
νε επαγγελματικό στέλεχος της οργάνωσης, ούτε σκέφτηκε ποτέ του κάτι 
τέτοιο. 

Καταθέτει επίσης ότι, με εξαίρεση τη σύλληψη του στη  διάρκεια των 
κινητοποιήσεων για το 15%, δεν αντιμετώπισε «σοβαρότερες μορφές πο-
λιτικού διωγμού, παραπομπή σε δίκη ή άλλα». 

Δεν συνελήφθη αμέσως την ημέρα του πραξικοπήματος της 21ης Απρι-
λίου 1967. Όπως περιγράφει ο ίδιος, «βγήκα στην παρανομία για οκτώ 
περίπου μήνες. Σ' αυτό το χρονικό διάστημα έκανα αρκετές αλλά αποτυ-
χημένες προσπάθειες να έλθω σε επαφή με τις οργανωμένες δυνάμεις 
αντιδικτατορικής αντίστασης εδαΐτικης  (με τη σημασία που είχε η λέξη 
πριν από την δικτατορία και κατά τους πρώτους μήνες της) προέλευσης. 
Έτσι δεν ανέπτυξα και καμιά μορφή συγκεκριμένης αντιδικτατορικής 
δραστηριότητας. Στις 8 Δεκεμβρίου 1967 με συνέλαβαν, μαζί με τη μητέρα 
μου, στο παράνομο σπίτι όπου ζούσαμε, αστυνομικοί της Γενικής Ασφά-
λειας (μεταξύ αυτών οι Μάλλιος και Μπάμπαλης) και κρατήθηκα μέχρι τις 
22 Δεκεμβρίου 1967 στο κτήριο της Γενικής Ασφάλειας στην οδό Μπου-
μπουλίνας. Κατά τη διάρκεια της κράτησης μου δεν υπέστην κάποια μορ-
φή σωματικής ή ψυχικής καταπίεσης, πέραν αυτής που συνεπαγόταν η 
κράτηση καθεαυτή. Αφέθηκα ελεύθερος στις 22 Δεκεμβρίου 1967 και 
έκτοτε δεν είχα σχεδόν καμιά ενεργό συμμετοχή στην αντιδικτατορική 
αντίσταση. Το 1972 πήγα νόμιμα για σπουδές στο  εξωτερικό». 

Στο μεγαλύτερο μέρος της πρώτης περιόδου της μεταπολίτευσης ζούσε 
στο εξωτερικό. 

Γιώργος  Γιωτόπουλος,  1924-2003 
Μέλος του Προεδρείου του Κεντρικού Συμβουλίου 
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου με τη μεσολάβηση του Κ. Τσουράκη, 2003. Α' συ-
νέντευξη της Ι.Π. με τον ανιψιό του Νίκο Πιπιτσούλη, 21.7.2007. Επαναληπτική 
3.8.2007. Συμπληρωματικές πληροφορίες από τον Κώστα Τσουράκη, 21.7.2007 
και τον Στ. Στεφάνου 27.10.2007. Ως βοήθημα χρησιμοποιήθηκαν τα δημοσιευμένα 
αυτοβιογραφικά βιβλία του. Παραχώρηση αρχειακών τεκμηρίων και φωτογραφι-
κού υλικού από τον Ν. Πιπιτσούλη. 



Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1924, όπου έζησε μέχρι το θάνατο του, το 2003. 
Πέθανε από ασθένεια του νευρικού συστήματος. Δεν έκανε δική του οικο-
γένεια. Εργάστηκε ως ιδιωτικός υπάλληλος. 

Αποφοίτησε από μέση εμπορική σχολή του Πειραιά το 1944. 
Πατέρας του ήταν ο Χρήστος Γιωτόπουλος, 1887-1944. Είχε γεννηθεί 

στη Μουσουνίτσα Φθιώτιδας και, σε νεανική ηλικία, εγκαταστάθηκε στον 
Πειραιά, όπου διατηρούσε γαλακτοπωλείο. Ήταν βασιλικός και ψήφιζε 
συντηρητικά. Πέθανε από πνευμονία το 1944. 

Μητέρα του ήταν η Αικατερίνη, 1886-1976, το γένος Πέτρου. Καταγό-
ταν από το Λιδωρίκι και έζησε στον Πειραιά, όπου δημιούργησε πολύτε-
κνη οικογένεια με έξι παιδιά. 

Σύμφωνα με όσα καταθέτει ο ανιψιός του, ο Γιώργος Γιωτόπουλος 
εντάχθηκε, στα μαθητικά του χρόνια, στη Φιλική Εταιρεία Νέων και μέσω 
αυτής στην ΕΠΟΝ, το 1943. Μέλος του Συμβουλίου της ΕΠΟΝ στην Εμπο-
ρική Σχολή και γραμματέας της, με το ψευδώνυμο Χρήστος -που τον συ-
νόδευσε στην αγωνιστική του ζωή-, συμμετείχε στο Συμβούλιο του Μαθη-
τικού Τομέα της ΕΠΟΝ Πειραιά, του οποίου, στη συνέχεια, διετέλεσε 
γραμματέας, μέχρι το πέρασμά του στην παρανομία την άνοιξη του 1948. 

Μεσολαβεί η φυλάκισή του, το 1942, στις Φυλακές Χατζηκώστα, όπως 
και η ένταξη του, το 1944, στο ΚΚΕ και η παράλληλη με την ΕΠΟΝ δραστη-
ριότητά του στον τομέα διαφώτισης της 4ης Κομματικής Οργάνωσης Βά-
σης του ΚΚΕ στον Πειραιά. 

Μέλος του Προεδρείου της ΕΠΟΝ Πειραιά, στη «σκληρή παρανομία της 
πόλης», συνελήφθη τον Ιούλιο του 1948 και, ως υπόδικος, μεταφέρθηκε 
στις Φυλακές Βούρλων και στις Στρατιωτικές Φυλακές Αθηνών στη Μα-
κρόνησο. Δικάστηκε από στρατοδικείο, τον Μάιο του 1949, για τον προ-
σηλυτισμό μαθητών, στην «υπόθεση των 16 επονιτών του Πειραιά» και 
καταδικάστηκε σε θάνατο. Απέφυγε την εκτέλεση με την αναστολή των 
θανατικών καταδικών και περιπλανήθηκε σε διάφορες φυλακές Αβέρωφ, 
Κεφαλλονιάς, Πάτρας, Μεσολογγίου απ' άπου αποφυλακίστηκε τα Χρι-
στούγεννα του 1954. 

Το 1956 εκτοπίστηκε για «ένα έτος» στον Αϊ-Στράτη. Αν και το καθε-
στώς των εκτοπίσεών του συνεχίστηκε, πρακτικά, μέχρι το 1962, ως «αδει-
ούχος» για μεγάλα διαστήματα, δραστηριοποιήθηκε πολιτικά. Αρνούμε-
νος να ασχοληθεί με την παράνομη δουλειά του ΚΚΕ, παρά την κομματική 
πρόταση που του έγινε, προτίμησε, όπως υπογραμμίζει και στα βιβλία 
του, «να επενδύσει στη νομιμότητα» που εξέφραζε η ΕΔΑ. 

Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Ν.ΕΔΑ και γραμματέας της στον 
Πειραιά, από τις αρχές του 1960, συνέβαλε ουσιαστικά στην ανασυγκρό-
τηση και διεύρυνση της, γιατί «η δουλειά στη Νεολαία ήταν πάντα ο μεγά-



μεγάλος του έρωτας». «Ήταν ο καθοδηγητής με την αυστηρή έννοια που είχε ο 
ρόλος εκείνη την εποχή. Αλλά ταυτόχρονα ο ίσος μεταξύ ίσων, στην οργά-
νωση, στην παρέα, στην πλάκα. Εξέπεμπε ήθος, χωρίς ηθικολογίες, ενθάρ-
ρυνε και βοηθούσε για την ατομική πρόοδο του καθενός, χωρίς να φοβάται 
και χωρίς να ζηλεύει...», γράφει ο Κ. Τσουράκης, προλογίζοντας το βιβλίο 
του Εμπειρίες  που καίνε...,  «και το προσυπογράφουν, όπως συμπληρώνει 
ο Στ. Στεφάνου, όσοι σύντροφοι τον γνωρίσανε από κοντά στην 'πολύπα-
γκτη' ζωή του». Αντιπρόσωπος στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ, εκλέχθηκε 
μέλος του Προεδρείου του Κεντρικού Συμβουλίου της. 

Από τις αρχές του 1966, παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα της 
ΔΝΛ Πειραιά και ασχολήθηκε με την ΕΔΑ. 

Παράνομος στη δικτατορία, συνελήφθη στα μέσα του 1967, στη Μά-
ντρα Αττικής, και εκτοπίστηκε για πέντε χρόνια στο Παρθένι της Λέρου, 
στον Ωρωπό και στη Σαμοθράκη. Απολύθηκε με την «αμνηστία» τον Δε-
κέμβριο του 1971. 

Στη μεταπολίτευση έγινε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΔΑ και 
συμμετείχε στις εκλογές του 1977 ως υποψήφιος της Συμμαχίας. Το 1989, 
πέρασε στη Δημοκρατική Συμπαράταξη και έγινε ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ. 

Νίκος  Γκατζής 
Αναπληρωματικό μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Α' συνέντευξη στην Ι.Π., 26.8.2007. Επαναληπτική, 2.9.2007. 
Γεννήθηκε στην Ευξεινούπολη Αλμυρού το 1939. Από το 1945 εγκαταστά-
θηκε με την οικογένειά του στον Βόλο. Το επάγγελμά του είναι εργολά-
βος-κατασκευαστής, αλλά παράλληλα ασχολείται με την πολιτική. Από το 
1996, έχει εκλεγεί, επί τέσσερις συνεχόμενες θητείες, βουλευτής Μαγνη-
σίας με τα χρώματα του ΚΚΕ. Είναι παντρεμένος με την Ευαγγελία Αγρο-
κώστα, πολιτικό μηχανικό, και έχουν δύο παιδιά. 

Τελείωσε το δημοτικό σχολείο και τρεις τάξεις του γυμνασίου στη Νέα 
Ιωνία και στη συνέχεια φοίτησε για τα τρία επόμενα χρόνια στο νυχτερινό 
γυμνάσιο του Βόλου γιατί έπρεπε παράλληλα να εργαστεί. Το 1958 έδωσε 
εξετάσεις στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, κατατάχθηκε στους 
επιλαχόντες αλλά δεν έγινε δεκτός και εξηγεί ότι δεν επιχείρησε να ξανα-
δώσει εξετάσεις για οικονομικούς λόγους. 

Πατέρας του ήταν ο Φίλιππος Γκατζής, 1903-1943, καπνεργάτης από 
τον Αλμυρό Βόλου. Από αφηγήσεις γνωρίζει ότι ήταν μέλος του ΚΚΕ πριν 
από τον πόλεμο και ότι είχε κρατηθεί και εξοριστεί για την πολιτική του 
δράση. Ενταγμένος στην εαμική Αντίσταση, στα χρόνια της Κατοχής, συ-
νελήφθη μαζί με 80 άτομα, για σαμποτάζ στο ιταλικό αεροδρόμιο που 



υπήρχε στην περιοχή Αλμυρού. Μετά τη μεταφορά τους στην Αθήνα, απο-
φασίστηκε η αποστολή τους σε γερμανικό στρατόπεδο συγκέντρωσης, 
«στο Νταχάου ή σε κάποιο αντίστοιχο», επισημαίνει ο γιος του. «Ξέρετε 
πώς συνέβαινε σε αυτές τις περιπτώσεις, διευκρινίζει. Τοποθετούσαν τους 
αιχμαλώτους στα μπροστινά βαγόνια των τρένων, γιατί υπήρχε ο φόβος 
επιθέσεων και των σαμποτάζ. Αυτό ακριβώς συνέβη και τότε. Ο πατέρας 
μου ήταν ένας από τους 86 νεκρούς -οι περισσότεροι ήταν Αλμυριώτες-
που σκοτώθηκαν στην ανατίναξη της σιδηροδρομικής γραμμής στη σήραγ-
γα του Κούρνοβου που επιχείρησε ο ΕΛΑΣ τον Ιούνιο του 1943». 

Μητέρα του ήταν η Δροσούλα, 1907-1973, το γένος Τσιπεκιρούδη, πρό-
σφυγας από τη Φιλιππούπολη της Ανατολικής Ρωμυλίας. «Η μάνα είχε τε-
λειώσει το Σχολαρχείο,  θυμάται, αλλά έζησε τα 4 από τα 6 παιδιά που της 
έμειναν μετά τις κακουχίες,  με το βελόνι. Κυριολεκτώ με το βελόνι και με 
τη βελόνα, γιατί ήταν μοδίστρα αλλά έκανε και ενέσεις για να συμπληρώ-
νει το μεροκάματο». Μέλος του ΚΚΕ, συνελήφθη για πρώτη φορά το 1947, 
αλλά αφέθηκε γιατί δεν υπήρχαν στοιχεία εις βάρος της. Συνελήφθη ξανά 
το 1949 και καταδικάστηκε σε θάνατο από έκτακτο στρατοδικείο. «Ζήτη-
σε και πήγα μαζί της στη φυλακή την παραμονή της εκτέλεσής της. Ήμουν 
10 χρόνων, το στερνοπαίδι της... Την επομένη, η εκτέλεση δεν έγινε! Είχε 
προηγηθεί η ομιλία του Βισίνσκυ στον OHE, που προκάλεσε την αναστολή 
των εκτελέσεων στην Ελλάδα. Η ποινή μετατράπηκε σε ισόβια και τελικά 
η μητέρα μου αποφυλακίστηκε, το 1953, με δεκαετή αναστολή». 

Ο πρωτότοκος γιος της οικογένειας, Χρήστος, δεν είχε την ίδια τύχη. 
«Βγήκε στο βουνό» στην περιοχή Αλμυρού, το 1947, και ανήκει στη σειρά 
των αγνοούμενων του ΔΣΕ. «Στην αρχή θεωρούσαμε ότι ήταν πολιτικός 
πρόσφυγας, τον αναζητήσαμε μάλιστα μέσω του Ερυθρού Σταυρού. 
Αργότερα, μάθαμε από το Κόμμα ότι πρέπει να σκοτώθηκε σε επιχειρή-
σεις στα βουνά της Όθρης». 

Ο Νίκος Γκατζής δηλώνει ότι «ταυτίζεται απόλυτα με τα ιδανικά του 
κόμματος με τα οποία ταυτίστηκε και η οικογένειά του». Διαμορφωμένος 
σε κομμουνιστικό περιβάλλον, επωμίστηκε νωρίς το βάρος των διώξεων 
και των απωλειών και συνειδητοποίησε το μέγεθος των ανισοτήτων. Μα-
θητής στο νυχτερινό γυμνάσιο, εργάζεται ταυτόχρονα στην «Κεραμοποιία 
Φιλιππαίου και Σια» που ήταν απέναντι από το σπίτι του. «Εργαζόμουν 
σαν τεχνίτης στο καμίνι για τα τούβλα. Μου είχε δείξει τις τεχνικές ο μά-
στορας και τα έπιασα αμέσως. Έτσι έκανα κι εγώ τη δουλειά. Έπαιρνα 
όμως 35 δραχμές αντί για 82 που έδιναν στον τεχνίτη. Ήταν καλοί άνθρω-
ποι, αλλά θέλαν να δουλεύουμε και υπερωρίες χωρίς πληρωμή και αυτό 
δημιουργούσε σε μένα πρόσθετα προβλήματα γιατί είχα και το σχολείο. 
Στην επιτροπή συνάντησης με την εργοδοσία, που σχηματίσαμε με τους 



άλλους εργάτες, συμμετείχα κι εγώ. Ο Φιλιππαίος μού μίλησε πολύ άσχη-
μα. Τα βρόντηξα κι έφυγα. Μετά ήρθε στο σπίτι και μου μίλησε. Ξαναγύ-
ρισα με 55 δραχμές και με τη δυνατότητα να δουλεύω τις υπερωρίες ανά-
λογα με τις υποχρεώσεις μου στο σχολείο. Όταν πια με έβλεπε να μπαίνω 
στο εργοστάσιο, έλεγε περιπαικτικά: 'Νά και ο κύριος Μακρής...' αποδί-
δοντάς μου το όνομα του γνωστού τότε συνδικαλιστή». 

Στην Αθήνα από το 1958, για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο ΕΜΠ και 
μέχρι το τέλος του 1960, εργάζεται στην αρχή ως πωλητής βιβλίων και στη 
συνέχεια στην οικοδομή. «Έμενα στον Κολωνό, μαζί με άλλους Βολιώ-
τες», θυμάται. Ταυτόχρονα δραστηριοποιείται στη ΣΕΕΝΕ και στη Ν.ΕΔΑ. 
«Δεν πήγα στο ΔΣΚ, ούτε μπήκα σε άλλη οργάνωση. Στο Βόλο ήμουν στο 
σωματείο κεραμοποιών αλλά στην Αθήνα η ΣΕΕΝΕ απορροφούσε τις δρα-
στηριότητες των εργαζόμενων νέων». 

Στρατεύτηκε το 1961 και υπηρέτησε για ένα χρόνο τη θητεία του, στο 
Τάγμα Τεθωρακισμένων στην Κατερίνη. «Όπλο δεν έπιασα, σχολιάζει. 
Ξεκίνησα από τις τουαλέτες, τη γνωστή 'Καλλιόπη', πέρασα από τα μαγει-
ρεία και απολύθηκα ως γραφιάς». 

Επανεγκαταστάθηκε στον Βόλο, το 1962, μετά την απόλυση του από το 
στρατό και έγινε εργολάβος μωσαϊκών. «Την τέχνη την είχα μάθει στην 
Αθήνα, όταν δούλεψα στις οικοδομές. Με τη μεσολάβηση ενός συγγενικού 
προσώπου του πατέρα μου, πήρα κι ένα δάνειο από την Τράπεζα. Έτσι 
αγόρασα τα μηχανήματα κι έγινα εργολάβος». Η πολιτική του στράτευση 
βαίνει παράλληλα με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες. «Ήμουν 
στην οργάνωση της Ν.ΕΔΑ στη Νέα Ιωνία, της οποίας έγινα γραμματέας. 
Το καλοκαίρι του 1963, έγινα προσωρινά γραμματέας και της ΔΚΝΓΛ. Με-
τά πέρασα στο Γραφείο της Ν.ΕΔΑ για το νομό Μαγνησίας». 

Θετικά διακείμενος για τη συγχώνευση των δύο νεολαιών, Ν.ΕΔΑ και 
ΔΚΝΓΛ, συμμετέχει ως αντιπρόσωπος Μαγνησίας στο Ιδρυτικό Συνέδριο 
της ΔΝΛ, τον Μάρτιο του 1965, εκλέγεται αναπληρωματικό μέλος του Κε-
ντρικού Συμβουλίου και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του γραμματέα της 
ΔΝΛ στο νομό Μαγνησίας. Στη θέση αυτή τον βρήκε η δικτατορία. 

«Είχαμε πολύ καλή οργάνωση στο νομό. Δεν ήταν μόνο εξαιτίας της 
παράδοσης του εργατικού κινήματος και της Αριστεράς που υπήρχε στην 
πόλη. Είχαμε τότε σαν νέοι και ιδανικά. Φτιάξαμε οργανώσεις της Νεο-
λαίας ακόμα και μέσα σε εργοστάσια όπως στην καπνοβιομηχανία του 
Ματσάγκου και στα κλωστοϋφαντουργεία του Παπαγεωργίου. Και στους 
οικοδόμους είχαμε μεγάλη δύναμη. Όταν έγινε η δικτατορία και αναγκα-
στήκαμε να κάψουμε το αρχείο -στο Βόλο οι συλλήψεις άργησαν να γί-
νουν—ήμασταν περίπου 300 άτομα». 

Αναφέρεται σε εκδηλώσεις στην Κεντρική Λέσχη της ΔΝΛ στον Βόλο, σε 



εξορμήσεις και περιοδείες στα χωριά όπου είχαν οργανώσει «μικρά γρα-
φεία», σε εκδρομές που διοργάνωναν και κυρίως στις ομιλίες και κινητο-
ποιήσεις για τα Ιουλιανά. «Γυρίσαμε όλη τη Μαγνησία σε μια έντονη πο-
λιτική εξόρμηση. Στη Ζαγορά, στη Μιτζέλα, στη Σούρπη όπου είχαμε δύ-
ναμη μας υποδέχονταν θερμά. Αλλού μας παίρναν και με τις πέτρες... Εί-
ναι τόσα πολλά, λέει, που μας κρατάνε ακόμη σε υπερένταση». 

Δηλώνει ότι στη Μαγνησία δεν υπήρχαν ακόμη άλλες τάσεις και ρεύμα-
τα της Αριστεράς αλλά και ότι εν γένει η στάση του απέναντι τους καθορι-
ζόταν από την κομματική γραμμή. Τονίζει, επίσης, ότι δεν είχε διαφωνίες 
ούτε ως προς τους άξονες της πολιτικής της ΔΝΛ, ούτε με πρόσωπα της 
ηγεσίας της. «Ο Μίκης, ο Χριστοφιλόπουλος, ο Μπενάς, ο Μίσσιος, όποτε 
ερχόντουσαν σε περιοδείες, έφευγαν ευχαριστημένοι». Δεν απέκτησε 
επαγγελματική σχέση με τη Νεολαία, γιατί «σήμερα ακόμη πιστεύει στην 
προσφορά που δεν μπορεί να έχει αντίκρισμα». Από το 1965, έγινε κομ-
ματικό στήριγμα στη ΔΝΛ μετά από πρόταση του Γιώργου Κουτσίκου, 
γραμματέα της ΕΔΑ. «7 άτομα ήμασταν και συνεδριάσαμε όλες κι όλες 2 
φορές. Μετά φαίνεται ότι ατόνησε αυτή η υπόθεση. Έτσι βρεθήκαμε 
απροετοίμαστοι και ως προς τη δικτατορία». 

Διάβαζε τον καθημερινό τύπο της Αριστεράς και τα έντυπα της Νεο-
λαίας, όπως και τον Νέο  Κόσμο  που του εγχειρίστηκε για πρώτη  φορά το 
1965, όταν του ανακοινώθηκε ότι έγινε μέλος του ΚΚΕ. 

Συνελήφθη και δικάστηκε για «παράνομο έρανο» εξαιτίας της λαχειο-
φόρου αγοράς που διοργάνωσαν σε χορό της ΔΝΛ. «Πήρα το βάρος πάνω 
μου, θυμάται, γιατί όλα αυτά τα κάναν για τον εκφοβισμό των παιδιών, 
για να τα τρομοκρατήσουν και να τα απομακρύνουν. Καταδικάστηκα από 
το εφετείο σε τρία χρόνια με αναστολή». 

Στη δικτατορία, κατέφυγε στην Αθήνα όπου θεώρησε ότι μπορεί να 
κρυφτεί καλύτερα. Χωρίς σύνδεση με παράνομο δίκτυο, φιλοξενήθηκε στην 
Κοκκινιά και συνελήφθη στις 18 Μαΐου 1967. «Με δώσαν κάποιοι Βολιώτες 
που συνάντησα στον Πειραιά», λέει. Κρατήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα 
Αγίας Σοφίας και στη Γενική Ασφάλεια για 17 ημέρες. «Με κράτησαν και 
10-15 ημέρες στο Μεταγωγών, για να κλείσουν οι πληγές στα πόδια και στην 
πλάτη μου. Εκεί με βοήθησαν οι συγκρατούμενοί μου να σταθώ στα πόδια 
μου. Αγνωστοι άνθρωποι... πού να ξέρω τα ονόματά τους. Πάντα ήθελα να 
τους ευχαριστήσω». Εξορίστηκε και ακολούθησε τη διαδρομή Γιούρα, Λακκί 
της Λέρου, Ωρωπός, Γιούρα και ξανά Λακκί από όπου απολύθηκε την άνοι-
ξη του 1970. Έμεινε στην Αθήνα και συνδέθηκε με το ΚΚΕ. 

«Το μόνο κριτήριο που έβαλα για τον εαυτό μου, το 1968, ήταν η στάση 
της Σοβιετικής Ένωσης», απαντά στην ερώτηση για τη θέση του απέναντι 
στη διάσπαση του ΚΚΕ. «"Οποιον στηρίξει το ΚΚΣΕ' σκεφτόμουν,  γιατί τα 



ιδεολογικά προβλήματα αναδείχτηκαν αργότερα. Στήριξαν τη 12η [ολομέ-
λεια] και με αυτή τάχθηκα». 

Στη μεταπολίτευση, δραστηριοποιείται ενεργά στην Κομματική Οργά-
νωση Αθήνας του ΚΚΕ ώς το 1977, οπότε μετακομίζει στον Βόλο και 
εντάσσεται στην Κομματική Οργάνωση Μαγνησίας. Από το 1982 εκλέχθη-
κε για τέσσερις τετραετίες δημοτικός σύμβουλος Βόλου και το 1996 εκλέ-
γεται για πρώτη φορά βουλευτής Μαγνησίας του ΚΚΕ. 

Γιάννης  Γρηγοριάδης 
Αναπληρωματικό μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Α' συνέντευξη στην Ι.Π., 1.7.2007. Επαναληπτική,  17.9.2007. Παραχώρηση εντύ-
πων και φωτογραφικού υλικού. 

Γεννήθηκε στην Κατερίνη το 1940. Εκεί ζει και σήμερα, μετά την αναχώρη-
ση του, το 1981, από την Αθήνα, όπου έζησε οχτώ χρόνια. Εργάστηκε ως 
καθηγητής των μαθηματικών στο δημόσιο. Είναι παντρεμένος με την Ελέ-
νη Στεφανίδη από τη Μαυροθάλασσα Σερρών, με την οποία γνωρίστηκαν 
στην παρανομία τον πρώτο χρόνο της δικτατορίας. Έχουν δύο παιδιά. 

Έβγαλε το δημοτικό και το γυμνάσιο στην Κατερίνη, τα χρόνια 1947-1959 
και στη συνέχεια πέρασε με εξετάσεις στο Μαθηματικό Τμήμα του Αριστο-
τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όταν έγινε δικτατορία διέκοψε τις 
σπουδές του, ενώ βρισκόταν στο τέλος των πτυχιακών εξετάσεων και εξαι-
τίας της δράσης του διαγράφηκε από τη Σχολή. Πήρε το πτυχίο του το 1977. 

Προέρχεται από φτωχή αγροτική οικογένεια και είναι ο πρώτος από τα 
τέσσερα παιδιά των γονιών του. Πατέρας του είναι ο Γιώργος Γρηγοριά-
δης, που γεννήθηκε το 1917 στη Σοβιετική Ένωση. Ήταν αγρότης, ποντια-
κής καταγωγής, εγκαταστάθηκε στην Κατερίνη το 1929 και έκτοτε ζει εκεί. 
Την εποχή της Εθνικής Αντίστασης συμμετείχε στην οργάνωση της Εθνικής 
Αλληλεγγύης στην περιοχή. Στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου επιστρα-
τεύτηκε από τον ΔΣΕ, τραυματίστηκε το 1948 στα Πιέρια, συνελήφθη από 
τον κυβερνητικό στρατό και μεταφέρθηκε σε στρατόπεδο στην Κοζάνη. 

Μητέρα του είναι η Όλγα Παντελιάδου, ποντιακής επίσης καταγωγής. 
Γεννήθηκε το 1922 στη Σοβιετική Ένωση και ήρθε στην Κατερίνη 9 ετών. 
Από το 1940 μέχρι το 1949 ήταν οργανωμένη στην παράνομη οργάνωση 
τροφοδοσίας του ΕΑΜ και του ΚΚΕ. 

Ο μεγάλος αδελφός του πατέρα του, Βάνιας, συμμετείχε στον ΕΛΑΣ 
και στον ΔΣΕ και σκοτώθηκε στα Πιέρια το 1948. Ο άλλος αδερφός του 
πατέρα, Παύλος, και αυτός επιστρατευμένος από τον ΔΣΕ, έζησε μετά το 
τέλος του εμφυλίου πολέμου στην Τασκένδη ως πολιτικός πρόσφυγας και 
επαναπατρίστηκε το 1979. 



Οι δύο δίδυμοι αδελφοί της μητέρας του, Μπάμπης και Κώστας Παντε-
λιάδης, «σύνδεσαν κι αυτοί τη ζωή τους με τους αγώνες του ΚΚΕ». Ο 
Μπάμπης ήταν ελεύθερος σκοπευτής του ΔΣΕ στην Κατερίνη. Συνελήφθη 
το καλοκαίρι του 1949 και καταδικάστηκε σε θάνατο από το έκτακτο 
στρατοδικείο Θεσσαλονίκης. Εκτελέστηκε έξω από τις φυλακές Επταπυρ-
γίου , στις 29 Αυγούστου 1949. Ο Κώστας εξορίστηκε στη Μακρόνησο, από 
το 1946 μέχρι το 1952. 

«Ενώ οι παππούδες μου ήταν βενιζελικής πολιτικής προέλευσης -όπως 
οι περισσότεροι πόντιοι πρόσφυγες της εποχής-, σχολιάζει ο ερωτώμενος, 
οι γονείς μου και προπάντων οι θείοι μου μπήκαν στο κομμουνιστικό κίνη-
μα και στην ΕΔΑ, χωρίς να γίνουν ποτέ στελέχη και χωρίς να μας ενθαρρύ-
νουν να μπούμε κι εμείς στο αριστερό κίνημα». 

Ο Γιάννης Γρηγοριάδης εντάχθηκε στη Νεολαία της ΕΔΑ στις αρχές του 
δεύτερου έτους των σπουδών του. Ήταν γραμματέας της οργάνωσης των 
φοιτητών της Φυσικομαθηματικής Σχολής και αργότερα μέλος του Γρα-
φείου της Σπουδαστικής Οργάνωσης της Ν.ΕΔΑ στο Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης. Ανέπτυξε «έντονη συνδικαλιστική δράση από τη 
θέση του Γραμματέα του Συλλόγου Φοιτητών της Φυσικομαθηματικής 
Σχολής» και, όπως θυμάται, «συμμετείχε σχεδόν σε όλα τα πανσπουδα-
στικά συνέδρια της ΕΦΕΕ, στην Αθήνα». 

Πήρε ενεργό μέρος στα γεγονότα που συνέβησαν πριν, κατά τη διάρ-
κεια και μετά τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Στη συνέχεια συνέ-
βαλε στην ίδρυση της ΔΚΝΓΛ στη Θεσσαλονίκη και στην Κατερίνη και 
έδρασε ποικιλότροπα και στις δύο πόλεις. 

Καταθέτει ότι είχε επιφυλάξεις για τη συγχώνευση της Ν.ΕΔΑ και της 
ΔΚΝΓΛ, αλλά δεν τις διατύπωσε δημόσια. Συμμετείχε ως αντιπρόσωπος 
στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ και εξελέγη αναπληρωματικό μέλος του 
ΚΣ. Συνέχισε να δραστηριοποιείται ως οργανωτικό στέλεχος στην οργά-
νωση της Κατερίνης και στην οργάνωση της Σπουδάζουσας της ΔΝΛ στη 
Θεσσαλονίκη, μέχρι την 21η Απριλίου 1967. Δεν έγινε ποτέ επαγγελματικό 
στέλεχος της οργάνωσης, ούτε πριν ούτε μετά τη δικτατορία. 

Ήταν συστηματικός αναγνώστης όλων των κομματικών και των νεο-
λαιίστικων εντύπων και συνέβαλε στην κυκλοφορία τους. 

Θυμάται τις εξορμήσεις της Σπουδάζουσας στις επαρχιακές πόλεις της 
Μακεδονίας και στα χωριά της Θεσσαλονίκης, που «σκοπό είχαν να σπά-
σει η τρομοκρατία  της χωροφυλακής  και των παρακρατικών οργανώσε-
ων». Από τις πολλές εκδηλώσεις που διοργάνωσαν στην Κατερίνη η μνήμη 
του συγκρατεί τις δύο επισκέψεις του Μίκη Θεοδωράκη, τον Σεπτέμβριο 
του 1963 για την ίδρυση της ΔΚΝΓΛ και το καλοκαίρι του 1966 στις συγκε-
ντρώσεις που έγιναν στο νομό Πιερίας, όπως και σε όλη την Ελλάδα, στην 



επέτειο των «Ιουλιανών», εναντίον των κυβερνήσεων των αποστατών. 
Αναφέρεται επίσης στις φοιτητικές εκδηλώσεις που οργανώθηκαν στη 
Θεσσαλονίκη, την άνοιξη του '67, στις παραμονές της δικτατορίας των συ-
νταγματαρχών , εναντίον της κυβέρνησης Κανελλόπουλου. 

Στην ερώτηση για τη σχέση του με τα άλλα ρεύματα της Αριστεράς, 
απαντά ότι δεν διέβλεπε ιδιαίτερη αντιπαλότητα ούτε με τους «κινεζόφι-
λους» που συγκροτήθηκαν ως αριστερή αντιπολίτευση στο ΑΠΘ, ούτε με 
τους «Φίλους Νέων Χωρών» και θυμάται ότι συνομιλούσε φιλικά με τον 
Σωτήρη Πέτρουλα. 

Δεν είχε ουσιαστικές διαφωνίες με τις πολιτικές επιλογές της ΔΝΛ, τις 
οποίες θεωρεί «πιο ανατρεπτικές από τις επιλογές της ΕΔΑ». Εξέφραζε 
όμως πάντα, όπως καταθέτει, «μια ρεαλιστική άποψη που επανέφερε τη 
λογική και το μέτρο σε μεγαλεπήβολους σχεδιασμούς της καθοδήγησης, η 
οποία ζούσε και σχεδίαζε στην Αθήνα τη γραμμή της που έπρεπε να περά-
σει στην άγρια Μακεδονία». 

Καταδικάστηκε σε 3 μήνες φυλάκιση για τη διανομή προκηρύξεων που 
είχαν ως θέμα τα γεγονότα στον Γοργοπόταμο το 1964. 

Στη δικτατορία πέρασε στην παρανομία και συμμετείχε στην παράνο-
μη οργάνωση «Ρήγας Φεραίος». Συνελήφθη με τη σύντροφο του και μετέ-
πειτα σύζυγό του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τον Μάρτιο του 1968. Βα-
σανίστηκε και κρατήθηκε σε απομόνωση, σε διάφορα αστυνομικά τμήμα-
τα της πόλης επί 75 μέρες, πριν μεταφερθεί στις φυλακές Επταπυργίου. 
Καταδικάστηκε τον Μάιο του 1969 σε 15,5 έτη φυλακή (η σύζυγος του σε 4 
έτη) από το έκτακτο στρατοδικείο Θεσσαλονίκης, με την «υπόθεση των 
39». Εξέτισε την ποινή του στις φυλακές Αβέρωφ, Κορυδαλλού και Αίγι-
νας, μέχρι τον Αύγουστο του 1973, οπότε απολύθηκε με την αμνηστία. 

Στις φυλακές Αβέρωφ, τον Ιούλιο του 1969, ενημερώθηκε αναλυτικά 
για τη διάσπαση του ΚΚΕ, του οποίου ήταν μέλος από τον Αύγουστο του 
1967, και τελικά τοποθετήθηκε με τις θέσεις του ΚΚΕ Εσωτερικού. 

Μετά την αποφυλάκιση του υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία, από 
τον Οκτώβριο του 1973 μέχρι τον Μάρτιο του 1975, στην Κόρινθο, Θήβα 
και Αλεξανδρούπολη και στη συνέχεια πήρε το πτυχίο του. 

Υποστήριξε το ΚΚΕ Εσωτερικού μέχρι τη διάλυση του, το 1986, οπότε 
εντάχτηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού-Ανανεωτική Αριστερά, στη συνέχεια την 
ΑΚΟΑ και από το 2000 μέχρι σήμερα ανήκει στην «Κομμουνιστική Ανανέ-
ωση» και συνεργάζεται με το ΚΚΕ, του οποίου είναι δημοτικός σύμβουλος 
στο Δήμο Κατερίνης, από τις τελευταίες δημοτικές εκλογές. 

Αργυρώ (Ηρώ)  Ζαννή-Ρεκλείτη 
Αναπληρωματικό μέλος του Προεδρείου του Κεντρικού Συμβουλίου 



Α' συνέντευξη στον Τ.Σ.,2004. Επαναληπτικές στην Ι.Π.,8.7 και 13.9.2007. 
Γεννήθηκε το 1936 στα Κορούνια Βολισσού της Χίου, όπου έζησε μέχρι το 
1955 και αργότερα για ένα σύντομο διάστημα στα χρόνια της δικτατορίας. 
Είναι παντρεμένη με τον Χρήστο Ρεκλείτη και έχουν δύο κόρες. Ζει στη 
Νέα Σμύρνη από το 1978 και εργάστηκε στην Αθήνα ως λογίστρια. 

Τελείωσε το δημοτικό σχολείο στα Κουρούνια και γράφτηκε για τον 
κύκλο των γυμνασιακών της σπουδών στο εξατάξιο γυμνάσιο του Βροντά-
δου στη Χίο. Ήταν μάλιστα το πρώτο κορίτσι απ' το χωριό που πήγε στο 
γυμνάσιο, προκαλώντας τα σχόλια της τοπικής μικρο-κοινωνίας. Την από-
φαση της αυτή, δηλώνει ότι την οφείλει στο δάσκαλο της Κ. Λουκόπουλο 
και στον πατέρα της. Το 1955, πέρασε με εξετάσεις στην Ανωτέρα Βιομη-
χανική Σχολή η οποία, στη διάρκεια της φοίτησης της, μετεξελίχθηκε σε 
Ανωτάτη και μεταστεγάστηκε στον Πειραιά. Αποφοίτησε το 1960. 

Πατέρας της ήταν ο Γιάννης Ζαννής από τη Χίο, 1902-1983, γεωργός 
και στη συνέχεια οικοδόμος στην Αθήνα, όπου μετακόμισε στα χρόνια 
1955-1961 για να στηρίξει οικονομικά τα παιδιά του που σπούδαζαν. 
Ήταν βενιζελικός, προοδευτικός στη νοοτροπία του άνθρωπος και στην 
περίοδο της Κατοχής εντάχθηκε στο ΕΑΜ. Στις εκλογές του Μαρτίου του 
1946 μετείχε στην αποχή και για το λόγο αυτό δέχτηκε συχνά απειλές από 
τη χωροφυλακή που εκβίαζε με τη μη χορήγηση των απαραίτητων για τις 
σπουδές των παιδιών πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων και διαβα-
τηρίων. Οι απειλές περιορίζονταν, ωστόσο, περισσότερο σε εκφοβισμούς. 
«Τα πράγματα στο νησί και ιδιαίτερα στο χωριό είχαν εξελιχθεί σχετικά 
ήπια και χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις». 

Μητέρα της ήταν η Μαρκέλλα, 1907-1985, το γένος Σιταρά. Έζησε στη 
Χίο και ήταν αγρότισσα. Στην Αθήνα έζησε από το 1957 ώς το 1962 και 
δούλεψε ως καθαρίστρια ή σε σπίτια. 

Στα άμεσα μετεμφυλιακά χρόνια η οικογένεια υποστήριζε τον Πλαστή-
ρα και την ΕΠΕΚ και στη συνέχεια την Ένωση Κέντρου. «Δε συμφώνησαν 
ποτέ με τις επιλογές μου, θυμάται η ερωτώμενη. Όμως στην περίοδο της 
δικτατορίας έδειξαν λεβεντιά και με στήριξαν ηθικά και υλικά». 

Η Αργυρώ Ζαννή απέκτησε, αρχικά, κάποιους δεσμούς με τη Χριστια-
νική Φοιτητική Ένωση, οι ανησυχίες της όμως την έστρεψαν τελικά προς 
την Αριστερά. Το 1959 εντάχθηκε στη Ν.ΕΔΑ. Χώρος δράσης η σχολή της 
και η οργάνωση Σπουδάζουσας. Μετά την αποφοίτηση της από την ΑΒΣ 
Πειραιά, πέρασε στο γραφείο της ημι-παράνομης οργάνωσης των γυμνα-
σίων της Αθήνας που λειτουργούσε με την ευθύνη του Αλέκου Λάιου και 
δραστηριοποιούνταν στα ημερήσια γυμνάσια. Όταν διαχωρίστηκαν τα νυ-
χτερινά από τα ημερήσια γυμνάσια, το 1962,έμεινε στα ημερήσια με υπεύ-



υπεύθυνη την Ευδοξία Μουτσίου-Θεάκου. Λίγο αργότερα, ζήτησε τη μετακίνη-
ση της στα νυχτερινά σχολεία.  «Δεν άντεχα  να καθοδηγώ παιδιά επώνυ-
μων στελεχών του ΚΚΕ και της ΕΔΑ, θυμάται, δεν ήξερα πώς να τους χειρι-
στώ...». Το αίτημά της έγινε δεκτό και μέχρι τις αρχές του 1964 καθοδη-
γούσε τα νυχτερινά σχολεία υπό την ευθύνη του Αλέκου Λάιου στην αρχή 
και της Αθηνάς Γιάνναρου αργότερα. Το 1962, εξελέγη μέλος της Επιτρο-
πής Πόλης Αθήνας της Ν.ΕΔΑ. Στις αρχές του 1964, γίνεται μέλος του Γρα-
φείου της Επιτροπής Πόλης και δραστηριοποιείται στις συνοικίες. 

Με την ιδιότητά της αυτή, δηλώνει ότι αντιμετώπισε θετικά τη συγχώ-
νευση των δύο Νεολαιών, Ν.ΕΔΑ και ΔΚΝΓΛ, και συμμετέχει στο Ιδρυτικό 
Συνέδριο της ΔΝΛ, ως αντιπρόσωπος της Αθήνας. Εκλέχθηκε μέλος του ΚΣ 
και αναπληρωματικό μέλος του Προεδρείου του. Από το 1966 ορίστηκε 
τακτικό μέλος του Προεδρείου. 

Επαγγελματικό στέλεχος  της Νεολαίας μετά από πιεστική πρόταση 
του Μπάμπη Θεοδωρίδη, γραμματέα του Γραφείου Αθήνας της ΔΝΛ, ασχο-
λήθηκε με το μαζικό κίνημα, τις σχέσεις με την τοπική αυτοδιοίκηση, τα 
εκδρομικά σωματεία και τις νέες γυναίκες. Σήμερα εκτιμά ότι η «επαγ-
γελματοποίησή» της ήταν λάθος. «Με τράβηξε προς τα πίσω, υποστηρίζει. 
Ήταν κάτι σαν βιασμός θέλησης». Αντίστοιχη είναι η θέση της για την το-
ποθέτηση  της  στο  Προεδρείο.  «Μπορεί να είχα καθαρό μυαλό, αλλά δεν 
ήμουν στέλεχος  πρώτου  μεγέθους, ούτε είχα διαμορφωθεί με τρόπο που 
να μου επιτρέπει να αντεπεξέλθω στα συγκεκριμένα καθήκοντα». 

Από τη συμμετοχή της στη ΔΝΛ, θυμάται τις μεγάλες συναυλίες που 
διοργανώθηκαν από το Σύνδεσμο Bertrand Russell και τον ΠΑΥΔΗΣ, όπου 
συμμετείχε εκ μέρους της ΔΝΛ. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στη συναυ-
λία Διονύση Σαββόπουλου και Μάνου Λοϊζου. Ο πρώτος παρουσίαζε το 
Φορτηγό και ο δεύτερος Τα  Νέγρικα  του Γιάννη Νεγρεπόντη. 

Διάβαζε συστηματικά τον αριστερό τύπο της εποχής : Η  Γενιά  μας. 
Δρόμοι της  Ειρήνης, Τετράδια  Δημοκρατίας,  Πανσπουδαστική,  Η  Αυγή, 
Δημοκρατική  Αλλαγή, Επιθεώρηση  Τέχνης,  Ελληνική Αριστερά.  Η ίδια 
συμμετείχε στη σύνταξη της Μαθητικής  στο διάστημα που ασχολήθηκε  με 
τα νυχτερινά γυμνάσια. 

Είχε ενεργό συμμετοχή στο Κίνημα Ειρήνης της εποχής, το οποίο αντι-
μετώπιζε εξαιρετικά θετικά, γιατί «έδωσε μια διαφορετική διάσταση στα 
ενδιαφέροντα της νεολαίας». 

Προσπαθούσε να κατανοήσει τι συμβαίνει με τα διάφορα ρεύματα της 
Αριστεράς και να εξηγήσει τη «διάσπαση του μετώπου», γιατί πολλοί από 
τους νέους που ακολούθησαν τους «Φίλους των Νέων Χωρών», την «Ανα-
γέννηση» και κυρίως την «κίνηση Γουλιέλμου» προέρχονταν από τα νυ-
χτερινά σχολεία και τη ΣΕΕΝΕ και τους γνώριζε καλά. «Όσα συνέβησαν 



από το 1965 και στη συνέχεια μου θύμιζαν τις οικουμενικές συνόδους των 
χριστιανών, τις αιρέσεις και καθαιρέσεις, τις πολεμικές και τους διωγ-
μούς». 

Το 1965, είχε μία προσαγωγή στην Ασφάλεια χωρίς συνέχεια. Τη συνέ-
λαβαν μετά από κάποια συγκέντρωση, κάτω από τα γραφεία της ΔΝΛ, 
στην Ομόνοια. Τραυματίστηκε, επίσης, από θραύσματα βιτρίνας στην οδό 
Σταδίου, στη διαδήλωση που σκοτώθηκε ο Σωτήρης Πέτρουλας. «Με το 
πόδι να αιμορραγεί, τρέξαμε, με τον Χρήστο [Ρεκλείτη] στην Αυγή. Η πλη-
ροφορία, στην αρχή, ήταν ότι σκοτώθηκε ο Αντρέας [Λεντάκης]. Εκεί ήρ-
θαν γρήγορα οι ειδήσεις για τη δολοφονία του Πέτρουλα και για το σοβα-
ρό τραυματισμό του Αντρέα [Λεντάκη]». 

Πλην των προβλημάτων που της δημιούργησε η σχέση της ως επαγγελ-
ματικού στελέχους και τα οποία δηλώνει ότι δεν συνειδητοποίησε άμεσα, 
δεν είχε διαφωνίες ως προς τη διαμόρφωση της πολιτικής στρατηγικής της 
ΔΝΛ. «Στο Προεδρείο συντασσόμουν με τον Αριστείδη [Μανωλάκο] και τις 
περισσότερες φορές με τον Αντρέα [Λεντάκη]. Είχε το πιο καθαρό μυαλό. 
Συμφωνούσα επίσης με τον Στέφανο Στεφάνου. Είχε πολλή ευαισθησία 
και μου πήγαινε...». 

Η δικτατορία την βρίσκει έγκυο τεσσάρων μηνών. «Μετά από συζήτη-
ση και διερεύνηση άλλων δυνατοτήτων με τον Χρήστο, αποφάσισα ότι 
προτεραιότητα ήταν το παιδί», θυμάται. Έτσι, ακολούθησε την πρόταση 
των οικείων της και έφυγε στη Χίο, όπου κρύφτηκε και έζησε ημι-παράνο-
μη μέχρι την εγκατάσταση της στο χωριό. Συλλαμβάνεται οκτώ μηνών 
έγκυος, με εντολή της Ασφάλειας Αθήνας και κρατείται στην Ασφάλεια 
Χίου. Αφέθηκε ελεύθερη και γέννησε στη Χίο. Ο σύζυγος της, Χρήστος Ρε-
κλείτης, ήταν τότε παράνομος στην Αθήνα. Επέστρεψε στην Αθήνα το κα-
λοκαίρι του 1968, μετά τη σύλληψή του και έζησε την περιπέτειά του στο 
Τάγμα Πεζοναυτών και στη Γενική Ασφάλεια, όπως και τη δίκη του. 

Στη Χίο άκουσε την ανακοίνωση της «Φωνής της Αλήθειας» για τη διά-
σπαση του ΚΚΕ. «Τώρα ανακάλυψαν τις διαφωνίες τους ; Τώρα που έπρε-
πε να είμαστε ενωμένοι όσο ποτέ ; Θέλουν όλοι κρέμασμα στο Σύνταγμα!» 
έγραψε σε ένα γράμμα της, στον Χρήστο, που ήταν ακόμη παράνομος στην 
Αθήνα. «Νιώθω βαριά ευθύνη για το ρόλο μου στη νεολαία, για τα νέα 
παιδιά που ανέτοιμα έπεσαν στα χέρια των βασανιστών, για το φασισμό 
που πέρασε και μας βρήκε στον ύπνο...». 

Με την επιστροφή της στην Αθήνα τάσσεται με την ανανεωτική Αριστε-
ρά, αλλά δεν εντάσσεται στο ΚΚΕ Εσωτερικού. Στη μεταπολίτευση, διε-
ρευνά όλους τους χώρους και τα ρεύματα της λεγόμενης ανανέωσης και 
«μένει εκτός». Δραστηριοποιείται στην ΕΑΡ και για μικρό διάστημα στο 
Συνασπισμό. 



Θεοτόκης  Ζερβός 

Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 

Α' συνέντευξη στον Τ . Σ . , 2004. Επαναληπτική  στην I .Π. ,8 .7 .2007. 
Γεννήθηκε στους  Αργυράδες Λευκίμμης στην Κέρκυρα το 1943. Είναι πα-
ντρεμένος με τη Γεωργία Ζωντανού από την Κουκουνάρα Μεσσηνίας και 
έχουν ένα γιο. Είναι εγκατεστημένος από το 1980 στην Κέρκυρα, κατοικεί 
στον οικισμό Καπουτσίνι και εργάζεται ως γιατρός-ακτινολόγος. 

Τελείωσε το δημοτικό σχολείο στο χωριό του και τις γυμνασιακές του 
σπουδές στην Κέρκυρα το 1961. Τον ίδιο χρόνο ξεκίνησε τις σπουδές του 
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Λόγω των διώξεων, 
πήρε το πτυχίο του το 1970. 

Πατέρας του ήταν ο Μιλτιάδης Ζερβός, 1910-1974, από τους Αργυράδες 
Λευκίμμης, κτηματίας, βενιζελικός φιλελεύθερος. Στην Κατοχή, εντάχθηκε 
ιδεολογικά στον ΕΔΕΣ χωρίς ενεργό ανάμειξη. Τις παραμονές της Απελευ-
θέρωσης συνελήφθη με τον αδελφό του, Γιώργο, από τις γερμανικές αρχές 
για παράνομη χρήση ραδιοφώνου και φυλακίστηκε για σύντομο διάστημα. 

Μητέρα του ήταν η Ελένη, 1905-1996, το γένος Ζερβού από τα Ζερβαί-
ικα Λευκίμμης. Εργαζόταν στην Κέρκυρα ως δασκάλα και στην Κατοχή, 
πέραν του αγώνα για την επιβίωση των τεσσάρων παιδιών της, εξέφραζε 
την υποστήριξή της στο ΕΑΜ. 

Οι διαφορετικές πολιτικές προτιμήσεις του ζευγαριού διατηρήθηκαν 
και στη μετεμφυλιακή περίοδο, «με απόλυτο σεβασμό στις επιλογές του 
άλλου», όπως θυμάται ο γιος τους. Ο πατέρας έγινε ψηφοφόρος του Γε-
ωργίου Παπανδρέου και στη συνέχεια της ΕΚ και η μητέρα της ΕΔΑ. 

Ο Θεοτόκης Ζερβός είχε κάποιες επαφές με την ημι-παράνομη, στην 
Κέρκυρα, Ν.ΕΔΑ από τις εκλογές του 1958. Φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, 
αποκτά από την πρώτη κυριολεκτικά ημέρα της άφιξής του σύνδεση με 
την οργάνωση, πριν ακόμη κάνει την επίσημη επίσκεψή του στο Πανεπι-
στήμιο. «Έφτασα, θυμάται, στην πόλη, την ημέρα της δολοφονίας του 
Στέφανου Βελδεμίρη και την επομένη συμμετείχα στη συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας. Εκεί συνάντησα τα μέλη της Νεολαίας αλλά και γνωστά κομ-
ματικά στελέχη της ΕΔΑ». 

Δραστηριοποιήθηκε στην οργάνωση της Ιατρικής και ασχολήθηκε με 
τον φοιτητικό συνδικαλισμό. Το 1962 έγινε μέλος του Γραφείου Σπουδά-
ζουσας της Ν.ΕΔΑ και το 1963 εκλέχθηκε μέλος του ΚΣ της ΕΦΕΕ μετέχο-
ντας ενεργά σε όλα τα φοιτητικά συνέδρια μέχρι τη δικτατορία. 

Από τη θέση του στο Γραφείο Σπουδάζουσας, αντιμετώπισε θετικά τη 
συγχώνευση  των δύο νεολαιών. «Στη Θεσσαλονίκη δεν υπήρχαν οι αντιρ-
ρήσεις για τη συγχώνευση  που μάτωσαν τη Σπουδάζουσα στην Αθήνα», 



θυμάται. «Τα γεγονότα του Λαμπράκη είχαν σπάσει το φράγμα και αυτή 
την απελευθέρωση των νέων, εμείς την είχαμε ζήσει μέρα τη μέρα. Η τρο-
μοκρατία τους είχε γυρίσει ως μπούμεραγκ». 

Έλαβε μέρος ως αντιπρόσωπος της Σπουδάζουσας Θεσσαλονίκης στο 
Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ. Εκλέχθηκε μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
της και ανέλαβε γραμματέας του Γραφείου Σπουδάζουσας της ΔΝΛ μέχρι 
τα μέσα του 1966, οπότε, παραμένοντας μέλος του Γραφείου, ανέλαβε, 
στις αρχές του 1967, με την ενθάρρυνση του Στέφανου Στεφάνου, την ευ-
θύνη της έκδοσης του περιοδικού Πρωτοπορία  μαζί με τον Βασίλη Καλλι-
πολίτη, τον Γιάννη Παναγιωτόπουλο (Γιάννη Πάνου) κ.ά. 

Δεν εργάστηκε  ως επαγγελματικό στέλεχος,  αλλά «έχοντας  ως πλήρη και 
αποκλειστική απασχόληση τα του κινήματος, έχασα δυο-τρία χρόνια από 
τους σπουδές μου», διαπιστώνει και εξηγεί ότι κανονίζανε «εκ περιτροπής 
ποιος θα χάσει τη χρονιά, γιατί όλα μαζί δεν ήταν δυνατόν να γίνουν». Δεν 
δέχτηκε να γίνει κομματικό στήριγμα, όπως και τα περισσότερα μέλη της 
Σπουδάζουσας, σύμφωνα με όσα θυμάται. «Ήμουν κομμουνιστής γιατί έτσι 
ένιωθα, λέει, αλλά δεν έβλεπα γιατί έπρεπε να γίνω μέλος του ΚΚΕ. Γελάγα-
με όταν ως Σπουδάζουσα μας έστελναν  να μαζέψουμε υπογραφές για την 
αναγνώριση του ΚΚΕ. Για μας υπήρχε το κίνημα, η ΕΔΑ και η ΔΝΛ». 

Από την άποψη αυτή δηλώνει ότι αντιμετώπιζε θετικά τις εξορμήσεις 
της ΔΝΛ, γιατί έφερναν κοντά στο κίνημα τον κόσμο. Αντίθετα, ήταν πολύ 
αυστηρός με την κινεζόφιλη οργάνωση «Αναγέννηση». Οι έντονες αντιρ-
ρήσεις του «εδράζονταν στην κινεζική πολιτιστική επανάσταση που απα-
ξίωνε το σύνολο της  δυτικής  κουλτούρας». 

Πέραν της σχέσης που ανέπτυξε, το 1967, με το περιοδικό Πρωτοπο-
ρία,  και την τακτική συνεργασία  του με τον Σπουδαστικό  Κόσμο,  δηλώνει 
ότι, από τα έντυπα της Αριστεράς, διάβαζε την Γενιά  μας, την Πανσπου-
δαστική,  τους Δρόμους της  Ειρήνης,  την Αυγή και την Επιθεώρηση  Τέχνης. 

Δεν είχε  σοβαρές διαφωνίες με τα μέλη της ηγεσίας της ΔΝΛ. Θυμάται 
όμως ότι η έκδοση του περιοδικού Πρωτοπορία  δημιούργησε αμηχανίες. 
«Στα γραφεία που νοικιάσαμε, μαζευόταν κόσμος. Αρχισαν να ανησυχούν 
για τη μετατόπιση του κόσμου από τη Λέσχη και το κόμμα στα γραφεία 
του περιοδικού αλλά και φόβοι στην ΕΔΑ ότι δεν το ελέγχουν απολύτως». 

Θυμάται τις μεγάλες φοιτητικές κινητοποιήσεις τις παραμονές της δι-
κτατορίας και τις  συμπλοκές  με την ΕΚΟΦ που υπεράσπιζε  με φανατισμό 
την πρωθυπουργοποίηση του Π. Κανελλόπουλου. Έτσι εξηγεί και το δυ-
σανάλογο αριθμό συλλήψεων από τη Σπουδάζουσα στη Θεσσαλονίκη σε 
σχέση με την Αθήνα. Ο ίδιος συνελήφθη αμέσως και εξορίστηκε 2 χρόνια 
στη Γυάρο και στη συνέχεια στο Λακκί της Λέρου, από όπου απολύθηκε 
τον Αύγουστο του 1970. 



Πληροφορήθηκε τη διάσπαση στην εξορία και κράτησε αμοιβαίες απο-
στάσεις μέχρι την επέμβαση των Σοβιετικών στην Τσεχοσλοβακία. Κατα-
δίκασε το ΚΚΕ αλλά δεν συντάχθηκε ούτε με το Γραφείο Εσωτερικού. 

Μετά την έξοδο από την εξορία το 1970 ήρθε σε επαφή με την παράνο-
μη οργάνωση «Ρήγας Φεραίος». 

Στη μεταπολίτευση, είχε περιορισμένη ανάμειξη στην ΕΔΑ του Ηλία 
Ηλιού. Όψιμα πέρασε στο ΚΚΕ Εσωτερικού και μετά στο Συνασπισμό. 

Μίκης  Θεοδωράκης 
Πρόεδρος της ΔΝΛ 
Το σημείωμα συντάχθηκε μετά από συνάντηση της Ι.Π. με τον Μ. Θεοδωράκη, στις 
5.12.2007 και την προτροπή της γραμματέως του, Ρένας Παρμενίδου, να συμπυ-
κνωθούν σε ενιαίο κείμενο θέσεις που ο πρόεδρος της ΔΝΛ είχε ήδη εκφράσει στα 
αυτοβιογραφικά κείμενα του και στις διάφορες συνεντεύξεις του. Ως βοηθήματα 
χρησιμοποιήθηκαν η δημοσιευμένη συνέντευξη στο Κατερίνα Σαιν-Μαρτέν, Λα-
μπράκηδες.  Ιστορία  μιας γενιάς, εκδόσεις Πολύτυπο, Αθήνα 1984, σ. 235-251, το 
αυτοβιογραφικό κείμενο Μ. Θεοδωράκης, Οι δρόμοι του Αρχάγγελου. Αυτοβιογρα-
φία  , Κέδρος, Αθήνα, τόμ. Ε', σ. 116-120, καθώς και το πρόσφατο Άξιος  εστί.  Ο Μί-
κης Θεοδωράκης αφηγείται  τη ζωή  του στον  Γ.  Π.  Μαλούχο  και συνθέτει  την ιστο-
ρία  της  νεότερης  Ελλάδας,  Σκάι εκδόσεις - Εκδοτικός Οίκος Λιβάνη, Αθήνα 2004, 
Α' τόμος, σ. 502-526 και 562-582. Τα βιογραφικά στοιχεία αντλήθηκαν από το 
www.mikis-crete.gr 

Γεννήθηκε το 1925 στη Χίο. Συνθέτης και μουσουργός, έκανε γνωστή μέσα 
από τη μουσική του την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Όπως έχει συχνά επι-
σημάνει και ο ίδιος, «από νωρίς κατάλαβε ότι η ζωή του θα μοιραζόταν 
ανάμεσα στη μουσική και τον αγώνα για τον Άνθρωπο». Από εκεί ξεκίνη-
σε η σχέση του με την κομμουνιστική Αριστερά αλλά και γενικότερα με 
την πολιτική. Είναι παντρεμένος με τη Μυρτώ Αλτίνογλου, γιατρό-ραδιο-
λόγο και έχουν δύο παιδιά. 

Πατέρας του ήταν ο Γιώργης Θεοδωράκης, από τον Γαλατά Χανίων. 
Δικηγόρος, βενιζελικός στα φρονήματα, υπηρέτησε ως ανώτερο στέλεχος 
του Υπουργείου Εσωτερικών σε πολλές νομαρχίες της χώρας. 

Μητέρα του ήταν η Ασπασία, το γένος Πουλάκη, από τον Τσεσμέ της 
Μικράς Ασίας. 

Καθώς οι συνεχείς μεταθέσεις του πατέρα σε διάφορες ελληνικές πό-
λεις οδηγούσαν σε αντίστοιχες μετακινήσεις την οικογένεια, ο κύκλος των 
βασικών σπουδών του Μίκη Θεοδωράκη, που αρχίζει στα Γιάννενα, ολο-
κληρώνεται σταδιακά στο  Αργοστόλι, την Πάτρα, τον Πύργο και κυρίως 
την Τρίπολη. Παράλληλα με το σχολείο, δρομολογούνται οι σπουδές του 
στη μουσική. 

http://www.mikis-crete.gr


Στην Τρίπολη, σε ηλικία 17 ετών, δίνει την πρώτη του συναυλία παρου-
σιάζοντας το έργο του Κασσιανή  και στρατεύεται στην Αντίσταση κατά 
των κατακτητών. Στη μεγάλη διαδήλωση της 25ης Μαρτίου 1943 συλλαμ-
βάνεται  για πρώτη φορά από τους Ιταλούς και βασανίζεται. Διαφεύγει 
στην Αθήνα, όπου οργανώνεται στο ΕΑΜ και στην ΕΠΟΝ. Συγχρόνως 
σπουδάζει στο Ωδείο Αθηνών με καθηγητή τον Φιλοκτήτη Οικονομίδη. 
Μετά την Απελευθέρωση και τα Δεκεμβριανά, ζει για ένα διάστημα παρά-
νομος στην Αθήνα. Στα τέλη Μαρτίου του 1946, σε συλλαλητήριο για τις 
εκλογές, τραυματίζεται σοβαρά και μεταφέρεται στο Νεκροτομείο γιατί 
θεωρείται νεκρός. Έχει υποστεί κάταγμα στο κρανίο και αντιμετωπίζει 
προβλήματα στην όραση. 

Καθώς η εμφύλια σύγκρουση κορυφώνεται, τον Ιούλιο του 1947 συλ-
λαμβάνεται και στέλνεται εξορία στην Ικαρία. Απολύεται με την αμνηστία 
που παραχωρεί ο Θ. Σοφούλης, αλλά σύντομα  περνά και πάλι στην  παρα-
νομία. Τον Μάιο του 1948 συλλαμβάνεται ξανά και εξορίζεται για δεύτερη 
φορά στην Ικαρία και στη συνέχεια στη Μακρόνησο. Κρατείται στο  Δ' 
Τάγμα των πολιτικών κρατουμένων και στις 26 Μαρτίου του 1949, την 
επομένη της επίσκεψης της βασίλισσας Φρειδερίκης στη Μακρόνησο, βα-
σανίζεται επί ώρες με αποτέλεσμα τη μεταφορά και επί δίμηνο νοσηλεία 
του στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Στα τέλη Μαΐου, επιστρέφει στη 
Μακρόνησο, από όπου απολύεται τον Αύγουστο ως ανάπηρος μετά από 
ενέργειες του πατέρα του. 

Απόφοιτος του Ωδείου Αθηνών, το 1950, με δίπλωμα στην αρμονία, 
αντίστιξη και φούγκα, στρατεύεται και υπηρετεί τη δίχρονη θητεία του μέ-
χρι τα τέλη του 1951. Το 1954 -πηγαίνει, με υποτροφία του ΙΚΥ, στο Παρίσι, 
όπου εγγράφεται στο Conservatoire και σπουδάζει μουσική ανάλυση και 
διεύθυνση ορχήστρας, ενώ παράλληλα συνθέτει. Το 1957 του απονέμεται 
το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ της Μόσχας από τον Schostakovitch για 
το έργο του Suite No 1 για πιάνο και ορχήστρα. 

Το 1960 επιστρέφει στην Ελλάδα. Έχει ήδη μελοποιήσει τον Επιτάφιο 
του Γιάννη Ρίτσου, που σηματοδοτεί τη 'στροφή' του προς το λαϊκό τρα-
γούδι. Το 1962, ιδρύει τη Μικρή Ορχήστρα Αθηνών. Μέσα από τις συναυ-
λίες που δίνει σ' όλη την Ελλάδα, τις απαγορεύσεις και τον «πετροπόλε-
μο» με την αστυνομία,  κτίζεται σταδιακά η σχέση  με τη νεολαία, ενώ ταυ-
τόχρονα κλιμακώνεται η νέα φάση της πολιτικής δραστηριοποίησης του 
στις γραμμές της Αριστεράς. Όπως άλλωστε έχει καταθέσει και ο ίδιος  : 
«Η Αριστερά για μένα δεν υπήρξε μια λέσχη  ούτε ένας περίπατος. Τη θε-
ωρούσα δική μου. Ένα κομμάτι του εαυτού μου. Γιατί να την αφήσω σ' 
αυτούς  που ήξερα από τις εξορίες και τις φυλακές και που ήξερα ότι οι 
δυνατότητές τους δεν βρίσκονται στο ύψος και στις απαιτήσεις του μεγάλου 



λου μας κινήματος;» (Δρόμοι, σ. 253). «Έτσι, σιγά-σιγά, άρχισα να λει-
τουργώ μέσα στη συνείδηση μιας μεγάλης μερίδας ανοργάνωτων της Αρι-
στεράς, σαν φυσικός ηγέτης ενός πλατιού ανανεωτικού αριστερού κινήμα-
τος, εκτός της ΕΔΑ. [...] Οι προσπάθειές μας ολοκληρώθηκαν με τη δημοσί-
ευση ενός κειμένου που το ονομάσαμε "Μανιφέστο της Αθήνας", και που 
πρέπει να κυκλοφόρησε τα τέλη του '62 ή αρχές του '63» (Σαιν-Μαρτέν, σ. 
243). 

Η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, τον Μάιο του 1963, σηματοδοτεί 
την είσοδο  του στην πολιτική σε ρόλο πρωταγωνιστή. Εμπνευστής και 
ιδρυτικό στέλεχος της Δημοκρατικής Κίνησης Νέων 'Γρηγόρης Λαμπράκης' 
αναλαμβάνει αμέσως τα καθήκοντα του προέδρου της. «Η ΕΔΑ, ένα ολό-
κληρο κόμμα, με κάλεσε ως ίσος προς ίσο να συνεργαστούμε» (Δρόμοι, σ. 
253), διευκρινίζει και ανακαλεί με λεπτομέρειες τις στιγμές που μεσολά-
βησαν από την άνοδό του στη Θεσσαλονίκη, την επομένη της δολοφονικής 
επίθεσης εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ, και την ομιλία του μπροστά στο 
Πανεπιστήμιο, μέχρι την ημέρα της κηδείας, τη συγκρύτηση της πενταμε-
λούς Εκτελεστικής Επιτροπής της Δημοκρατικής Κίνησης Νέων 'Γρηγόρης 
Λαμπράκης' και την ιδρυτική της διακήρυξη στις 8 Ιουνίου 1963. 

«Τρία βασικά χαρακτηριστικά ακολούθησαν την ιδρυτική διακήρυξη. 
1. Μια πρωτοφανής εξάπλωση της Κίνησης σ' όλη την Ελλάδα. Σε λί-

γους μήνες, όπου ζούσαν νέοι, ακόμα και στο τελευταίο χωριό, είχαν δημι-
ουργήσει τοπική οργάνωση με δική τους πρωτοβουλία. 

2. Το γεγονός αυτό έστρεψε τα πυρά του κρατικού μηχανισμού, αστυ-
νομίας και παρακράτους, εναντίον μας με όλα τα μέσα. 

3. Η επίθεση από την πλευρά της ΕΚ έπαιρνε όλο και πιο μεγάλες δια-
στάσεις. Έτσι, ανεξάρτητα από τις προθέσεις μας για μια πλατιά δημο-
κρατική νεολαία, οι επιθέσεις των άλλων μάς υποχρέωναν να περιορι-
στούμε στο χώρο της Αριστεράς. Άλλωστε και η συντριπτική πλειοψηφία 
των νέων μελών της Κίνησης πίστευαν και οι ίδιοι ότι μπαίνοντας στην Κί-
νηση μας έμπαιναν ταυτόχρονα στο χώρο της Αριστεράς» (Σαίν-Μαρτέν, 
σ. 247). 

Τον Φεβρουάριο του 1964, ο Μίκης Θεοδωράκης εκλέγεται, για πρώτη 
φορά βουλευτής, με τα χρώματα της ΕΔΑ, στη Β' περιφέρεια Πειραιά. 
Ταυτόχρονα γράφει μουσική, δίνει συναυλίες και περιοδεύει σε όλη την 
Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμβάλλοντας όσο κανείς στην εξάπλωση του 
κινήματος των Λαμπράκηδων. «Δεν έκανα τίποτα το σπουδαίο. Απλώς 
σεβόμουν τη γνώμη των άλλων και τελικά κατάφερα σ' ένα μεγάλο βαθμό 
να επιβάλω δημοκρατικούς τρόπους οργάνωσης και κυρίως λήψης αποφά-
σεων. Όταν πήγαινα σ' ένα χωριό έλεγα στα παιδιά: 'Εσείς αποφασίζετε', 
και το εννοούσα. Κι αυτό νομίζω ήταν το οξυγόνο που βοήθησε ώστε να 



γιγαντωθεί αυτό το Κίνημα, και κυρίως, πέρα από τα ποσοτικά μεγέθη, να 
αποκτήσει μια μοναδική ποιότητα στη σκέψη, στην πρωτοβουλία, στη συ-
μπεριφορά, στο ήθος. Έτσι οι Λαμπράκηδες έγιναν και παρέμειναν μια 
από τις φωτεινότερες σελίδες στην ιστορία του ελληνικού προοδευτικού 
κινήματος» (Δρόμοι,  σ. 117). 

Αποδίδοντας στην ηγεσία της ΕΚ, κυρίως στον Γ. Παπανδρέου, την άρ-
νηση ενίσχυσης των στόχων της ΔΚΝΓΛ και τη μη μετατροπή της σε ενιαίο 
μετωπικό κίνημα «της νεολαίας της Αριστεράς και του Κέντρου με κύριο 
στόχο την ανατροπή της Δεξιάς», ο Μ. Θεοδωράκης φαίνεται ότι αποδέ-
χτηκε τη συγχώνευση της ΔΚΝΓΛ και της Ν.ΕΔΑ ως αποτέλεσμα φυσιολο-
γικής πορείας των πραγμάτων. «Το να μείνουμε στις αρχικές μας προθέ-
σεις γινόταν κάθε μέρα και πιο αντιρεαλιστικό, και έτσι, ύστερα από ένα 
χρόνο περίπου, οδηγηθήκαμε στη συγχώνευση της Κίνησης με τη Ν.ΕΔΑ 
και στη δημιουργία της ΔΝΛ σαν της μοναδικής νεολαίας της ελληνικής 
Αριστεράς, δηλαδή της ΕΔΑ, δηλαδή του ΚΚΕ» (Σαιν-Μαρτέν, σ. 247). 

Παρά τα προβλήματα με την ηγεσία της ΕΔΑ, ο Μ. Θεοδωράκης μπήκε 
επικεφαλής και του νέου σχήματος, της ΔΝΛ. Το ηγετικό δίδυμο -πρόε-
δρος ο ίδιος και γραμματέας της ο Τ. Μπενάς— διατηρήθηκε σταθερό, τυ-
πικά, μέχρι τη δικτατορία. Στην πράξη, φαίνεται ότι λειτούργησε μέχρι τις 
αρχές του 1966, όταν ο Μ. Θεοδωράκης -μετά την πρώτη παραίτηση του-
πέρασε στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΔΑ και ανέλαβε το Τμήμα Πολι-
τισμού του κόμματος, παραμένοντας πάντα, συμβολικά, πρόεδρος της 
ΔΝΛ. Ωστόσο, τη σχέση που δημιούργησε με τη νεολαία πρακτικά δεν την 
εγκατέλειψε ποτέ. 

Άλλωστε, η σχέση αυτή επανέρχεται κατ' εξοχήν στη μνήμη του όταν 
καταθέτει το βίωμά του από εκείνη την εποχή: «Θυμάμαι ότι στην Πρέβε-
ζα είχαμε πολιορκία από τη χωροφυλακή, πολλή δυσκολία, και τα παιδιά 
με το ζόρι, με πολύ φόβο, πήραν ένα ερείπιο εκεί και το έκαναν γραφείο 
για τη Νεολαία Λαμπράκη. Και όταν έγιναν τα εγκαίνια και πήγα να μιλή-
σω , είχε ένα μολυβένιο ουρανό, έβρεχε, γύρω γύρω η χωροφυλακή, και τα 
μικρά παιδιά να τρέχουν φοβισμένα να μπουν στη 'λέσχη'. Μπαίνω λοιπόν 
κι εγώ και ήταν όλοι ντυμένοι με μαύρα, μύριζε σβουνιά, είχε λάσπη. [...] 
Ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας αργοπορημένος. - 'Γιατί άργη-
σες;' του λέω. - Ε ί μ α ι από άλλο χωριό και βαδίζω τρεις ώρες να έρθω 
εδώ'. - 'Γιατί ήρθες; του λέω. Ανέβα στο τραπέζι να μιλήσεις'. - 'Εγώ; ' 
- 'Εσύ πάνω στο τραπέζι. Πες μας γιατί είσαι εδώ πέρα και για ποιο λόγο ;' 
[...] Ανεβαίνει αυτός πάνω, κοιτάζει γύρω γύρω, συγκεντρώνεται [...] και 
λέει: —Ουραματίζουμαι... Όταν άκουσα τη λέξη 'οραματίζομαι' από ένα 
παιδί δεκαέξι χρονών, με πιάσαν τα δάκρυα, συγκλονίστηκα. 'Ουραματί-
ζουμαι...' Σκέφτηκα: 'Δεν πεθαίνει ποτέ αυτή η χώρα, όταν έχεις τέτοια 



παιδιά, μέσα σε αυτές τις συνθήκες της βιοπάλης, της φτώχειας, της πεί-
νας, αλλά και του διωγμού, της φοβερής τρομοκρατίας. [...] 'Ουραματί-
ζουμαι...' Ε! Πώς δεν μένεις μετά και δεν παλεύεις γι' αυτό το όραμα;» 
(Άξιος  εστί,  σ. 515-516). 

«Έτσι έγινε», εξηγεί, «αυτή η μεγάλη νεολαία» και συνεχίζει : «Ο Μπε-
νάς, ο οποίος ήταν τυπικός, ήθελε να υπάρχουν κομματικές ταυτότητες. 
Κόψαμε λοιπόν 70.000 ταυτότητες, αλλά όλοι έλεγαν πως, σύμφωνα με 
τους υπολογισμούς, όταν γίνονταν οι μεγάλες συγκεντρώσεις, ήταν τρια-
κόσιες χιλιάδες άνθρωποι αυτοί που, έστω και χωρίς ταυτότητα, ακολου-
θούσαν τους Λαμπράκηδες. Ήταν τεράστιο κίνημα» (Άξιος  εστί,  σ. 517). 

Στον αντίποδα η μνήμη επικεντρώνει στις δύσκολες από την αρχή σχέ-
σεις με την ηγεσία της Αριστεράς και του ΚΚΕ, ηγετικά στελέχη  του οποί-
ου είχε  συχνά την ευκαιρία να συναντήσει στα διάφορα ταξίδια του στο 
εξωτερικό. Με διακηρυγμένη δημόσια την κομμουνιστική του ταυτότητα 
—«ντε φάκτο  κομμουνιστής», όπως επιμένει- ο Μ. Θεοδωράκης άρθρωσε 
ένα διαφορετικό λόγο σε κομβικές επιλογές της ηγεσίας της Αριστεράς, 
ιδιαίτερα στα γεγονότα του Γοργοπόταμου στις 30 Νοεμβρίου 1964, επι-
μένοντας σε μια στρατηγική μεγάλων λαϊκών κινητοποιήσεων που θα ανά-
γκαζαν «την ΕΚ είτε να ξεσκεπαστεί σαν πράκτορας της δεξιάς είτε να δώ-
σει τη μάχη -αλλά μια μάχη αποφασιστική κατά του παρακράτους» 
(Σαιν-Μαρτέν, σ. 236). Αν η διαφορετική αυτή αντίληψη -που καταπνίγη-
κε από την ηγεσία της ΕΔΑ— δημιούργησε την πρώτη σοβαρή κρίση στο ΚΣ 
της ΔΝΛ, η πολυεπίπεδη κριτική του Μ. Θεοδωράκη δεν περιορίστηκε στο 
πεδίο των στρατηγικών επιλογών. Επεκτάθηκε στις διαπροσωπικές σχέ-
σεις μεταξύ των συντρόφων, στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ ΕΔΑ και ΚΚΕ 
και σε όσους τις εξέφρασαν -στο «ηγετικό απαράτ»-αλλά και στους τρό-
πους της κομματικής παρέμβασης στη διαμόρφωση της πολιτικής στη Νε-
ολαία Λαμπράκη. 

«Θυμάμαι χαρακτηριστικά,  καταθέτει -αναφερόμενος στην κάμψη της 
ΔΝΛ που επακολούθησε τα «Ιουλιανά»—σε μια συνεδρίαση της Γραμμα-
τείας, όταν ρώτησα τον Μπενά γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη διαρροή σε μια 
συγκεκριμένη οργάνωση, μου απάντησε χαμογελώντας: 'η μυρμηγκοδου-
λειά', κάνοντας έτσι ευθέως κριτική στη γραμμή που μας επέβαλε το ΠΓ 
[του ΚΚΕ], και που στην ουσία ήταν μια άρνηση της ώς τότε πολιτικής μας 
μέσα στη νεολαία, μιας πολιτικής που είχε δώσει τόσο θεαματικά αποτε-
λέσματα» (Σαιν-Μαρτέν, σ. 241). 

Η δεύτερη παραίτηση του, τον Ιανουάριο του 1967, από την προεδρία 
της ΔΝΛ και το βουλευτικό του αξίωμα, ήρθε ως αποτέλεσμα των συνεχών 
εντάσεων αλλά και της γενικότερης δυσαρέσκειας του συνθέτη  για τη στά-
ση της ηγεσίας απέναντι στις πολιτικές του επιλογές αλλά και στο καλλι-



καλλιτεχνικό  του έργο. Αν και δεν δημοσιοποιήθηκε -ανακαλούμενη προφανώς 
αμέσως με παρέμβαση κάποιων ηγετικών στελεχών της ΕΔΑ και της ΔΝΛ-, 
η παραίτηση αυτή έδωσε μάλλον έναυσμα για το αίτημα, που απευθύνθη-
κε στον Μ. Θεοδωράκη, στις αρχές Απριλίου 1967, από στελέχη του ΚΣ της 
οργάνωσης, για τη δημιουργία νέου αριστερού φορέα πέραν των γραμμών 
της ΕΔΑ. «Στο Αγρίνιο, αφού τελείωσα την ομιλία μου, πήγαμε το βράδυ 
με τα εκεί κομματικά στελέχη σε μια ταβέρνα και λίγο αργότερα πήγα στο 
ξενοδοχείο μου. Μπαίνω μέσα, ανοίγω το φως και τι βλέπω ; Όλο το προε-
δρείο των Λαμπράκηδων ήταν μέσα στο μικρό δωματιάκι. Άλλοι καθισμέ-
νοι στο κρεβάτι, άλλοι σε κάτι καρέκλες, άλλοι στο πάτωμα. [...] Τα παι-
διά είχαν αρχίσει να προβληματίζονται. [...] 'Θέλουμε να μας πεις όλη την 
αλήθεια. Τι συμβαίνει με τη σχέση σου με την ΕΔΑ ;' Τους είπα. 'Συμπέρα-
σμα', λένε, 'εμείς είμαστε πιο δυνατοί από την ΕΔΑ. Γιατί δεν κάνουμε ένα 
άλλο κόμμα, το κόμμα των Λαμπράκηδων ;» (Άξιος εστί, σ. 628-629). 

Η επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας έβαλε τέλος στις ανησυχίες 
αυτές που συνεχίστηκαν, όπως διευκρινίζει, σε σύσκεψη στο πατάρι του 
βιβλιοπωλείου «Θεμέλιο» και στην επόμενη συνάντηση που ορίστηκε για 
τις 21 Απριλίου. «Μου ανέθεσαν να κάνω την εισήγηση», θυμάται. 
«Άλλωστε αυτό είναι το μόνο ντοκουμέντο που κατάστρεψα τη νύχτα, 
όταν εγκατέλειπα το σπίτι μου για να μπω στην παρανομία» (Σαιν-Μαρ-
τέν, σ. 251). Έτσι, ο «νέος φορέας» της Αριστεράς χάθηκε πίσω από το 
θόρυβο των τανκς. Στις νέες εκείνες δύστοκες πραγματικότητες, απα-
ντούσαν, ωστόσο, και πάλι οι Λαμπράκηδες και ο Μίκης Θεοδωράκης, ως 
πρόεδρος του ΠΑΜ αυτή τη φορά, πριν γνωρίσει τις  νέες περιπέτειες  που 
άρχιζαν με τη σύλληψή του στις 21 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς. 

Μπάμπης  (Χαράλαμπος)  Θεοδωρίδης,  1936-2005 
Μέλος Προεδρείου του Κεντρικού Συμβουλίου 
Συνεντεύξεις της Ι.Π. με τον αδελφό του Αριστείδη και την αδελφή του Μαρία Θε-
οδωρίδη-Παπαδοπούλου, 25 και 27.8.2007. Συμπληρωματικές πληροφορίες α π ό 
τους Αριστείδη Μανωλάκο, Μπάμπη Κοβάνη και Βασίλη Κωτούλα. 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1936. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος στην εφημε-
ρίδα  Έθνος,  στον  ραδιοφωνικό σταθμό «9.84» και στην Ελληνική Ραδιοφω-
νία (EPA). Ήταν παντρεμένος με τη Χρύσα Χατζηγεωργίου, 1938-1995, και 
απέκτησαν δύο κόρες. Πέθανε από μυελοπάθεια, στις 25 Μαΐου 2005. 

Τελείωσε το δημοτικό σχολείο στην Ακαδημία Πλάτωνος και στη συνέ-
χεια φοίτησε  στο  9ο Γυμνάσιο  Αθηνών. Αριστούχος μαθητής, αποφοίτησε, 
τελικά, από το 4ο Γυμνάσιο Αθηνών λόγω της αποβολής του από το σχο-
λείο, για πολιτικούς λόγους. Το 1955 πέρασε με επιτυχείς εξετάσεις στην 
Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών, καθώς η επιθυμία του για 



σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή δεν μπορούσε να εκπληρωθεί λόγω του 
απαιτούμενου πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων. Πήρε το πτυχίο 
του το 1960 και στη συνέχεια γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, από την οποία δεν αποφοίτησε. 

Πατέρας του ήταν ο Θόδωρος Θεοδωρίδης, 1904-1973, από την Κων-
σταντινούπολη, που εγκαταστάθηκε στην Αθήνα το 1918. Τυπογράφος, 
«συνδικαλισμένος με συνέπεια στο σωματείο του, ο πατέρας ανήκε στον 
πολύτιμο, αλλά δυστυχώς αφανή και ξεχασμένο σήμερα, κόσμο που λει-
τούργησε υποστηρικτικά για την κομμουνιστική Αριστερά», καταθέτει ο 
Αριστείδης Θεοδωρίδης. 

Μητέρα του ήταν η Άννα το γένος Ιωαννίδη, που γεννήθηκε το 1909, 
στην Κωνσταντινούπολη, και πέθανε στην Αθήνα το 1985. Έφυγε από την 
«Πόλη», με τα αδέλφια της, το 1924 και γνωρίστηκε με τον μετέπειτα σύ-
ζυγο της στην Αθήνα. «Εργάστηκε για το μεροκάματο περιστασιακά, άλ-
λοτε διατηρώντας μπακάλικο και άλλοτε ως εργάτρια, για την οικονομική 
υποστήριξη της οικογένειας, ειδικά στις περιόδους της υποχρεωτικής, λό-
γω φρονημάτων, ανεργίας του συζύγου της. «Δημοκρατικοί ήταν και οι 
αδελφοί της μητέρας μας με τους οποίους διατηρούσαμε στενές σχέσεις, 
διευκρινίζει ο Αριστείδης, αλλά με αποστάσεις από την Αριστερά. Διατη-
ρούσαν μαγαζί στη Λαχαναγορά και ο Μπάμπης δούλευε εκεί από τα δέκα 
χρόνια του μέχρι τα δεκαοχτώ». 

«Χαμάλης» στη Λαχαναγορά και άριστος μαθητής στο σχολείο, ο 
Μπάμπης Θεοδωρίδης στρατολογήθηκε στην παράνομη ΕΠΟΝ στα 13 του 
χρόνια, «από ένα γειτονόπουλο στον Κολωνό, όπου μέναμε», θυμάται η 
αδελφή του. «Ήταν η εποχή των 'μεγάλων' εντάξεων και της ανάπτυξης 
των πρώτων φιλειρηνικών κινημάτων που οργανώθηκαν με αφορμή τον 
πόλεμο της Κορέας. Στο πλαίσιο αυτό, μαθητής στην προτελευταία τάξη 
του Γυμνασίου έγραψε μαζί με το συμμαθητή του, Ήλιο Ιωαννίδη, μια επι-
στολή για τη Ειρήνη, στην Αυγή. Μαζί με την επιστολή, εκ παραδρομής, 
δημοσιεύτηκαν και τα ονόματα των ανήλικων συνταχτών της. Η αποβολή 
τους από το σχολείο ήταν δεδομένη. Δεν θυμάμαι αν ο Μπάμπης έχασε τε-
λικά τη χρονιά ή αν η μητέρα μας, με τη μεσολάβηση και κάποιων καθηγη-
τών του, κατάφερε τη σχετικά άμεση εγγραφή του στο 4ο Γυμνάσιο. Είναι 
πάντως γεγονός ότι αυτή η ιστορία τού στοίχισε, εκτός από τη λαχτάρα, τη 
μετακίνηση του, από το 9ο Γυμνάσιο που θεωρούνταν από τα καλύτερα 
της Αθήνας, σε ένα σχολείο 'δεύτερης κατηγορίας'». «Μέσα από αυτή την 
περιπέτεια, βρήκε καλύτερη δουλειά, συμπληρώνει ο αδελφός του. Άφησε 
τη Λαχαναγορά και έγινε κλητήρας στην Αυγή. Στα καθήκοντά του ήταν η 
καθημερινή μεταφορά των χειρογράφων από την εφημερίδα στο τυπογρα-
φείο. Έτσι γινόταν, τότε, στις εφημερίδες». 



Φοιτητής στην Πάντειο, ο Μπάμπης Θεοδωρίδης φαίνεται ότι δεν 
απορροφήθηκε ιδιαίτερα από τον φοιτητικό συνδικαλισμό. Τη νύχτα ερ-
γαζόταν, γιατί η απασχόλησή του στην εφημερίδα ήταν νυχτερινή, και 
αφιέρωνε την ημέρα σε δραστηριότητες της παράνομης ΕΠΟΝ και του 
ΚΚΕ, το παράνομο δίκτυο του οποίου  εγκαταλείπει με αρκετή καθυστέρη-
ση, «πιθανώς, στα τέλη του 1959 ή στις αρχές του 1960», όπως διευκρινίζει 
ο Αριστείδης Μανωλάκος. 

Το 1960 στρατεύτηκε και υπηρέτησε, για δύο χρόνια, τη στρατιωτική 
θητεία του στην Εράτυρα της Κοζάνης. Μετά την απόλυση του από το 
στρατό, σταματά την επαγγελματική του σχέση με την Αυγή, εντάσσεται 
στη Ν.ΕΔΑ και «αναβαθμίζεται» σε επαγγελματικό στέλεχος της στις συ-
νοικίες.  Όπως καταθέτουν  οι παλιοί σύντροφοι του στη Ν.ΕΔΑ, «είναι ήδη 
ένα στέλεχος με κριτικό μυαλό, γνωστό και αγαπητό σε όλους, τουλάχι-
στον στην οργάνωση της Αθήνας». Την ίδια εποχή,  εγκαταλείπει την παλιά 
γειτονιά του, τον Κολωνό, και μετακομίζει -λόγω γάμου- στο Παγκράτι, 
όπου έζησε την υπόλοιπη ζωή του. 

Στο πλαίσιο της οργανωτικής αναδιάρθρωσης, στο τέλος του 1962, έγι-
νε μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Ν.ΕΔΑ και του Συμβουλίου Πόλης 
Αθήνας, ενώ στις αρχές του 1964 ανέλαβε καθήκοντα γραμματέα της πό-
λης, διαδεχόμενος τον Θόδωρο Κοκλάνη. Τη θέση αυτή διατήρησε για 2 
συναπτά χρόνια, μέχρι τις αρχές του 1966, καθώς η θητεία του ανανεώθηκε 
στις προσυνεδριακές και μετασυνεδριακές διεργασίες της ΔΝΛ. 

Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις του, τοποθετήθηκε θετικά για τη συγχώ-
νευση της Ν.ΕΔΑ με τη ΔΚΝΓΛ. Έλαβε μέρος στο Ιδρυτικό Συνέδριο της 
ΔΝΛ ως γραμματέας της Αθήνας και εξελέγη μέλος του Κεντρικού Συμ-
βουλίου και του Προεδρείου του. 

Στις αρχές του 1966, ανέλαβε το Γραφείο Διαφώτισης της ΔΝΛ. «Ήταν 
η εποχή της έντονης διαμάχης με την Αναγέννηση' και την ΠΑΝΔΗΚ», θυ-
μάται ο Μπάμπης Κοβάνης, που τον διαδέχτηκε ως νέος γραμματέας στην 
Αθήνα. «Διαμαρτυρηθήκαμε όλοι για τη μετακίνηση του. Ήταν όμως επι-
βεβλημένη. Ο Μπάμπης μπορούσε να οργανώσει το ιδεολογικό μας μέτω-
πο, να δώσει τις ιδεολογικές βάσεις στις διαμάχες που είχαν ξεσπάσει». 

Παράνομος στη δικτατορία, μαζί με τη σύζυγο του, «κράτησε επί 3 
χρόνια το νήμα των παράνομων δικτύων της οργάνωσης, κυρίως της Νεο-
λαίας. Πρωτοστάτησε στη δημιουργία του 'Ρήγα Φεραίου' και μέσα στην 
παρανομία έγινε μέλος του κλιμακίου  του Γραφείου  Εσωτερικού, αρνού-
μενος επίμονα να βγει στο εξωτερικό». «Ο Μάλλιος, στο γραφείο του, είχε 
αναρτήσει τη φωτογραφία του Θεοδωρίδη. Την παρουσίαζε σε όσους συ-
νελάμβαναν. Είχε γίνει, δηλαδή μέσα στο χρόνο, στοιχείο της ανακριτικής 
διαδικασίας», καταθέτουν οι σύντροφοι του. 



Συνελήφθη την άνοιξη του 1970 και καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυ-
λακή. 

Μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ Εσωτερικού από το 1973, στη μεταπολίτευση 
έγινε μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος και διετέλεσε 
γραμματέας της Κομματικής Οργάνωσης Αθήνας. Το 1986, εντάχτηκε 
στην ΕΑΡ αλλά, ταυτόχρονα, διέκοψε τους επαγγελματικούς του δεσμούς 
με τους κομματικούς σχηματισμούς. Μέχρι το τέλος, ήταν μέλος της Πολι-
τικής Κίνησης δημοσιογράφων του Συνασπισμού. «Αυτό το λαμπερό μυα-
λό, που η ανανεωτική Αριστερά δεν μπόρεσε, όπως έπρεπε, να αξιοποιή-
σει, απογοητεύτηκε από όσα συνέβαιναν στο χώρο μας δύο φορές, κατα-
θέτει ο Βασίλης Κωτούλας. Η πρώτη ήταν το 1973-74, με τη 'γραμμή Λου-
κίδη' [Λ. Κύρκου]. Η δεύτερη ήταν το 1986, με τη διάσπαση του ΚΚΕ Εσω-
τερικού . Απογοητεύτηκε, γιατί πίστευε στην ανάγκη μιας ριζοσπαστικής 
αριστερής κατεύθυνσης του κινήματος... Ήταν όμως, μέχρι το τέλος, πα-
ρών». 

Θόδωρος Καζέλης 
Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Α' συνέντευξη στην I .Π., 1.7.2007. Επαναληπτική ,7.7.2007. 
Γεννήθηκε στο Νεοχώρι Σερρών το 1935 και εργάστηκε ως ιδιωτικός 
υπάλληλος στη Θεσσαλονίκη. Είναι παντρεμένος με την Πολύτιμη το γένος 
Καραντώνη και απέκτησαν δύο αγόρια. Τα τελευταία χρόνια ζουν στο Φί-
λυρο Θεσσαλονίκης. 

Τελείωσε το δημοτικό σχολείο στο Νεοχώρι και στη συνέχεια το γυμνά-
σιο Σερρών. Το 1955 πέτυχε στις εξετάσεις και γράφτηκε στη Σχολή Νομι-
κών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πήρε 
το πτυχίο Νομικής στη μεταπολίτευση, αλλά αυτό ήταν κάτι που «το έκα-
νε για τον ίδιο, ελάχιστοι το γνωρίζουν και δεν πήρε άδεια εξασκήσεως 
επαγγέλματος». 

Προέρχεται από πολυμελή οικογένεια με 8 παιδιά. Πατέρας του ήταν ο 
Θανάσης Καζέλης, που γεννήθηκε το 1884 στην Ανατολική Θράκη και 
εγκαταστάθηκε πρόσφυγας, το 1922, στο προσφυγικό χωριό Νεοχώρι. 
Ήταν αγρότης και πέθανε στο χωριό του σε ηλικία 95 ετών. Ήταν βενιζελι-
κός αλλά η ένταξη των παιδιών του και όσα υπέστησαν «ευθύνονται για 
τη στροφή του στην Αριστερά». 

Μητέρα του ήταν η Μαρία Καζέλη, 1894-1971, το γένος Καλοπαίδη. 
Ήταν και αυτή πρόσφυγας από το Σελτζίκιοϊ της Ανατολικής Θράκης. 

Τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια συμμετείχαν στην Αντίσταση. Ο Γιώργος 
συνελήφθη από τους Βουλγάρους αλλά κατάφερε να δραπετεύσει. Κατα-



Κατατάχθηκε στον ΕΛΑΣ και υπηρέτησε ως διμοιρίτης στην ομάδα του Στέφα-
νου Ραφτούδη. Στη συνέχεια συνελήφθη το 1945, μία εβδομάδα μετά το 
γάμο του, δικάστηκε ως «κατοχικός» και παρέμεινε έγκλειστος επί 15 
χρόνια στα Γιούρα και σε άλλες φυλακές. 

Ο Στάθης, επονίτης, παρουσιάστηκε στην κλάση του 1947 και υπηρέτη-
σε τη θητεία του στη Μακρόνησο. Στην ΕΠΟΝ ανήκαν και τα υπόλοιπα 
παιδιά. 

Ο Θόδωρος Καζέλης δηλώνει ότι «ο πόνος του αδελφού δεν άφησε περι-
θώρια για άλλη πολιτική επιλογή». Παραδέχεται ωστόσο ότι υπεύθυνος για 
τη στράτευση του στην Αριστερά ήταν εξίσου, από το 1953, ο πεθερός του 
Γιώργος Καραντώνης, αγρότης, «που δούλευε συστηματικά στα καπνά», 
μέλος του ΚΚΕ από το 1926. Είχε διατελέσει καθοδηγητής - ε κ μέρους του 
κόμματος- στο ΕΑΜ Σερρών και είχε εξοριστεί μεταπολεμικά στον Αϊ-
Στράτη. Όπως και να έχει, τα ίδια τα στελέχη της ΕΔΑ στις Σέρρες αντιμε-
τώπιζαν, λόγω της διπλής πιστοποίησης, τον Θόδωρο με εμπιστοσύνη και γι' 
αυτό του ανέθεσαν, το 1956, να συγκροτήσει τη Ν.ΕΔΑ στην περιοχή. 

«Στοχοποιημένος από τις αρχές και το παρακράτος, γνώρισε μέχρι τη 
στράτευση του, όπως καταθέτουν οι παλιοί σύντροφοι του, επιθέσεις, ξυ-
λοδαρμούς και απειλές, αλλά δεν το έβαλε κάτω». Στρατεύτηκε μετά τις 
εκλογές του 1958 και υπηρέτησε επί 23 μήνες στον Κολινδρό -«20 μήνες 
θητεία και τρεις πειθαρχικά παραπτώματα», διευκρινίζει- στο «Τάγμα 
Ανεπιθυμήτων ». 

Μετά την απόλυση του, στα τέλη του 1960 γίνεται μέλος του Γραφείου 
Πόλης Θεσσαλονίκης με γραμματείς τον Τάκη Παπαλέξη στην αρχή και τον 
Χρόνη Μίσσιο στη συνέχεια. Το  1964 γίνεται επαγγελματικό στέλεχος  της 
Νεολαίας «με πρόταση του Στέφανου Στεφάνου και την έγκριση της Ελέ-
νης Μπενά που καθοδηγεί την ΕΔΑ στη Βόρεια Ελλάδα» και ορίζεται 
γραμματέας της Ν.ΕΔΑ για το νομό Θεσσαλονίκης. Από τη θέση αυτή αντι-
μετωπίζει τη συγχώνευση των δύο νεολαιίστικων οργανώσεων θετικά. 
«Έγινα ο δημόσιος υπέρμαχος της», θυμάται. Συμμετέχει ως αντιπρόσω-
πος του νομού Θεσσαλονίκης στο  Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ και εκλέγε-
ται μέλος του ΚΣ. Με τη νέα του ιδιότητα ορίζεται γραμματέας της ΔΝΛ 
Μακεδονίας-Θράκης και στη συνέχεια, μετά το διαχωρισμό των γραφείων 
στη Βόρεια Ελλάδα, αναλαμβάνει τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και 
καθοδηγεί τις νομαρχιακές επιτροπές της ΔΝΛ. Από το 1965, ανήκει στα 
στηρίγματα του ΚΚΕ στη ΔΝΛ. 

«Οργανωτικό στέλεχος και άνθρωπος του μηχανισμού», όπως χαρα-
κτηρίζει τον εαυτό του, είναι συστηματικός αναγνώστης του κομματικού 
τύπου. Παράλληλα, τροφοδοτεί τα έντυπα με υλικά και ειδήσεις από τη 
Μακεδονία και έχει την ευθύνη για την κυκλοφορία τους. 



Θυμάται τη δολοφονία του συντρόφου και φίλου του, Στέφανου Βελδε-
μίρη, στις εκλογές του 1961, όπως και την ομιλία του Γρηγόρη Λαμπράκη 
και όσα την ακολούθησαν. Προσμετρά θετικά τις εξορμήσεις και τις εκδη-
λώσεις των Λαμπράκηδων, αλλά δηλώνει ότι ο ίδιος «χαρακτηρίζεται από 
μια αυστηρότητα και ότι δεν του ταίριαζαν ιδιαίτερα τα πανηγύρια και οι 
γιορτές». 

Καταθέτει ότι η στάση του απέναντι στα άλλα ρεύματα της Αριστεράς 
ήταν εχθρική. 

Είχε πολλές καταδίκες μέχρι τη δικτατορία αλλά εφέσιμες και εξαγο-
ράσιμες. 

Ιδρυτής του ΠΑΜ Θεσσαλονίκης μαζί με τον Γ. Τσαρουχά, τον Τ. Πα-
παλέξη, τον Αλ. Ιωσηφίδη και τον Χρ. Μόσχο, παράνομος στην πόλη ανα-
πτύσσει έντονη αντιδικτατορική δραστηριότητα μέχρι τον Μάιο του 1968 
οπότε συλλαμβάνεται. Καταδικάστηκε σε 20ετή κάθειρξη και «περιόδευ-
σε όλες τις φυλακές ανά την Ελλάδα» μέχρι τα μέτρα αμνηστίας του 1973. 

Πληροφορήθηκε τη διάσπαση στην παρανομία με τους συντρόφους 
του. Τάχθηκαν με τις θέσεις του Γραφείου Εσωτερικού ύστερα από παρά-
νομη συνάντηση που είχε με τον Τ. Μπενά στην Αθήνα. 

Στη μεταπολίτευση ανανέωσε τις πολιτικές δεσμεύσεις του με το ΚΚΕ 
Εσωτερικού και στη συνέχεια με την ΕΑΡ και τον ΣΥΝ. Στο βραχύβιο διά-
στημα της κυβέρνησης Τζαννή Τζαννετάκη διετέλεσε νομάρχης Γρεβενών. 

Θανάσης Καλαφάτης 

Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Α' συνέντευξη στον Τ . Σ , 2004. Επαναληπτικές  συνεντεύξεις στην Ι .Π. , 11 και 
16.7.2007. 

Γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1941. Είναι οικονομολόγος-ιστορικός και διδά-
σκει στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά ως αναπληρωτής καθηγητής. Παντρεύ-
τηκε δύο φορές και έχει ένα γιο και μία κόρη. Ζει στην Αθήνα από το 1959. 

Ολοκλήρωσε τις βασικές σπουδές (δημοτικό και γυμνάσιο) στη Λευκά-
δα και στη συνέχεια σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ από το 1959 έως το 1965. Με-
τά τη δικτατορία σπούδασε στη Νομική και στη Φιλοσοφική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και στα χρόνια 1977-1978 στην École Pratique στο 
Παρίσι. Το 1987 υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή στην Πάντειο. 

Πατέρας του ήταν ο Γεώργιος Καλαφάτης, που γεννήθηκε το 1908 στη 
Λευκάδα και πέθανε δολοφονημένος ως αρχειομαρξιστής από το μηχανι-
σμό του ΚΚΕ, τον Αύγουστο του 1944. Καταγόταν και έζησε στη Λευκάδα 
όπου εργαζόταν ως τσαγκάρης. Ήταν από τη δεκαετία του 1920 μέλος του 
ΚΚΕ και στη συνέχεια είχε προσχωρήσει στην ομάδα που οργανώθηκε πε-



περί το περιοδικό Αρχείο  Μαρξισμού  από τον Παντελή Πουλιόπουλο. Στη 
διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά, είχε φυλακιστεί στην Ακροναυπλία. 
Εξαιτίας της σφοδρής διένεξης των κομμουνιστών με τους «αρχειομαρξι-
στές», μεταφέρθηκε στις Φυλακές Χαλκίδας, από όπου διέφυγε και εγκα-
ταστάθηκε στη Λευκάδα όπου εντάχθηκε στο ΕΑΜ και ανέλαβε χρέη ορ-
γανωτικού γραμματέα. Τα ίχνη του χάθηκαν κάπου στο δρόμο Αγρινίου-
Καρπενησίου, το καλοκαίρι του 1944, ενώ πήγαινε να παρακολουθήσει την 
προγραμματισμένη συνδικαλιστική σύσκεψη στην «Ελεύθερη Ελλάδα». 
Αρκετά χρόνια αργότερα, η οικογένεια πληροφορήθηκε ότι εκτελέστηκε 
από την ομάδα του Γιώργου Λιανού. 

Μητέρα του είναι η Θεοδώρα, το γένος Κοθρή, που γεννήθηκε το 1913 
στην Λευκάδα και εργάστηκε ως κορδελιάστρα. Ζει στο νησί της. Στην 
Αντίσταση ήταν μέλος της τοπικής οργάνωσης του ΕΑΜ Λευκάδας. 

Ο Θανάσης Καλαφάτης δηλώνει πως για τον ίδιο, όπως και για τον με-
γαλύτερο αδελφό του Γεράσιμο, η «ένταξη στην Αριστερά ήταν βιωματι-
κή». Αν η Ασφάλεια πίεζε την οικογένεια, θεωρώντας ότι ο πατέρας δεν 
είχε επιστρέψει στο νησί γιατί παρέμενε -ακόμα και μετά τον εμφύλιο-
περιπλανώμενος στα βουνά, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα, όπως λέει, και οι 
βαθιές ρίζες της Αριστεράς στη Λευκάδα συνέτειναν στις επιλογές και 
«δεν επηρέασαν τις σχέσεις της οικογένειας με το αριστερό κίνημα ακόμη 
και μετά την αποκάλυψη της δολοφονίας του πατέρα από το κόμμα». 
Άλλωστε, η οικογένεια είχε και δεύτερο θύμα από την άλλη πλευρά. Ο 
αδελφός της μητέρας Ζώης Κοθρής είχε υπάρξει θύμα της «λευκής τρομο-
κρατίας», μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας. 

Ήταν μαθητής στην πρώτη τάξη του γυμνασίου, το 1953, όταν ήρθε σε 
επαφή με την παράνομη ΕΠΟΝ μέσα από τη συμμετοχή του στις κινητο-
ποιήσεις για το Κυπριακό και αργότερα στις καταλήψεις των γυμνασίων 
«για τις εισφορές» που ξέσπασαν μετά την κυβερνητική απόφαση για δι-
πλασιασμό των σχολικών διδάκτρων. Στην καθημερινότητα, η δραστηριό-
τητα μεταφραζόταν σε διακίνηση εντύπων αριστερής κατεύθυνσης και βι-
βλίων —του Μ. Λουντέμη ή του Τ. Λειβαδίτη, για παράδειγμα—, στη διεξα-
γωγή εκδρομών που εκάλυπταν συγκεντρώσεις αλλά και σε μια τακτική 
προκλήσεων απέναντι στους καθηγητές, τους οποίους οδηγούσαν σε συζη-
τήσεις -περί αθεΐας ή περί κοινωνικής δικαιοσύνης-μέσα στις τάξεις. 

Το 1959, μετά την εγγραφή του στην ΑΣΟΕΕ, εντάσσεται στη Ν .ΕΔΑ και 
ασχολείται με τον φοιτητικό συνδικαλισμό στη σχολή του, ενώ παράλληλα 
μετέχει ενεργά στο «Σύλλογο Λευκαδίων Φοιτητών Αγγελος Σικελια-
νός'», στο ΔΣ του οποίου διετέλεσε μέλος μέχρι το 1964, στο Σύλλογο 
Επτανησίων και στον ΣΕΦΣ. 

Μετά το Β' Συνέδριο της ΕΔΑ, στα τέλη του 1962, εξελέγη μέλος του 



Γραφείου Σπουδάζουσας της Ν.ΕΔΑ, με αρμοδιότητα τους τοπικούς φοι-
τητικούς συλλόγους και την Ομοσπονδία τους (ΟΤΣΣΕ), στην οποία συμ-
μετέχει ως μέλος της διοίκησης από το 1963. Το 1964 έγινε επαγγελματικό 
στέλεχος της Νεολαίας. Την ίδια εποχή, μετά την απομάκρυνση του από το 
Γραφείο Σπουδάζουσας -«με έκοψε στην ΑΣΟΕΕ, η ομάδα Παπούλια-Πέ-
τρουλα», θυμάται- ανέλαβε τις περιφερειακές οργανώσεις της Ν.ΕΔΑ 
Ανατολικής Στερεάς και Ανατολικής Πελοποννήσου. 

Από τη θέση αυτή, αντιμετώπισε τη συγχώνευση των δύο νεολαιών θε-
τικά και έλαβε μέρος στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ, ως αντιπρόσωπος 
Λαμίας. Εξελέγη μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου και διατήρησε την 
εποπτεία των οργανώσεων Ανατολικής Στερεάς και Ανατολικής Πελοπον-
νήσου, ενώ ταυτόχρονα ανέλαβε, μαζί με τον Στ. Στεφάνου και τον Δήμο 
Μαυρομμάτη, την υλοποίηση της απόφασης του Συνεδρίου για τη συγκρό-
τηση Αγροτικού Γραφείου της ΔΝΛ. 

Το 1965, μετά τα «Ιουλιανά», προετοιμάστηκε για να παρακολουθήσει 
μαθήματα στη Σχολή κομματικών στελεχών, στη Μόσχα, αλλά η αποστολή 
του ματαιώθηκε. Μετά την ακύρωση του ταξιδιού, μετακινήθηκε στη Θεσ-
σαλονίκη για την ενίσχυση του αγροτικού τομέα στη Δυτική και Κεντρική 
Μακεδονία. Στο νέο πλαίσιο ανήκει στους ιδρυτές της «Κίνησης Νέων Φί-
λων του Χωριού». 

Δηλώνει ότι ήταν από τους υπέρμαχους των εξωραϊστικών εξορμήσεων 
και των κοινωνικών δραστηριοτήτων της ΔΝΛ. «Αυτό που μένει από όλη 
αυτή την υπόθεση, υποστηρίζει, είναι η απελευθέρωση των ανθρώπων στην 
ύπαιθρο και το σπάσιμο της τρομοκρατίας. Είναι, επίσης, η αποδέσμευση 
των νέων και ειδικότερα των κοριτσιών. Ως οργανωτικός υπεύθυνος τα 
έζησα. Είδα πώς έπεσε ο γυναικωνίτης στην Νέα Αρτάκη. Είδα τους νέους 
πώς αγκάλιασαν την 'Κίνηση Νέων Φίλων του Χωριού'. Γι' αυτό την διέλυ-
σε η δικτατορία». 

Υπήρξε συνεργάτης και ανταποκριτής του εντύπου Η  Γενιά  μας. Ήταν 
αναγνώστης των εντύπων: Η  Αυγή, Δημοκρατική  Αλλαγή, Επιθεώρηση  Τέ-
χνης,  Ελληνική Αριστερά.  Βοηθούσε στην κυκλοφορία των εντύπων: Η  Γε-
νιά μας, Δρόμοι της  Ειρήνης, Τετράδια  Δημοκρατίας,  Πανσπουδαστική, 
Σπουδαστικός  Κόσμος,  Η  Αυγή, Δημοκρατική  Αλλαγή, Ελεύθερα Συνδικά-
τα, Επιθεώρηση  Τέχνης,  Ελληνική Αριστερά. 

Θυμάται ότι δεν αντιμετώπιζε αρνητικά τα άλλα ρεύματα της Αριστε-
ράς εκείνη την εποχή. Πίστευε όμως ότι «οι αρχές τους ήταν καταδικαστέ-
ες και ότι είχαν μπει σε ένα στρόβιλο αντιθέσεων». «Είχαμε αγωνιστεί μα-
ζί, λέει, αλλά ήμασταν υποχρεωμένοι να περιφρουρήσουμε τις θέσεις μας. 
Το κίνημά μας είχε άλλες ανάγκες και προτεραιότητες από την κατάρρευ-
ση της 'χάρτινης τίγρης' που πρότασσε ο Μάο». 



Δηλώνει ότι δεν ήρθε σε αντίθεση με τις βασικές θέσεις της ηγεσίας της 
ΔΝΛ, αν και είχε «αρκετές επιφυλάξεις για τους διεθνείς προσανατολι-
σμούς του εργατικού κινήματος που συνδέονταν, από ένα σημείο και μετά, 
με τα κρατικά συμφέροντα της Ε Σ Σ Δ » . «Ήμουν πιστός στις γραμμές μας 
και δεν με αφορούσαν τα δευτερεύοντα», υποστηρίζει και ανακαλεί στη 
μνήμη του την ημέρα που του ανακοινώθηκε από τον Νίκο Καρρά ότι έγινε 
μέλος του ΚΚΕ. «Για όλους μας ήταν η ύψιστη τιμή», δηλώνει διευκρινίζο-
ντας ότι δεν λειτούργησε ως μέλος τριάδας του ΚΚΕ γιατί τον Οκτώβριο 
του 1966 στρατεύτηκε. 

Το στρατιωτικό πραξικόπημα, τον Απρίλιο του 1967, τον βρήκε να 
υπηρετεί τη θητεία του στην Ξάνθη. Συνελήφθη για «στάση στη μονάδα 
του» και φυλακίστηκε στις Στρατιωτικές Φυλακές Καβάλας, στις φυλακές 
Αλικαρνασσού, Αίγινας, Λευκάδας, Αβέρωφ, Κορυδαλλού. Το 1973 υπη-
ρέτησε στη Νιγρίτα το υπόλοιπο της θητείας του. 

Αντιστασιακή δράση είχε και ο μεγαλύτερος αδελφός του, Γεράσιμος, ο 
οποίος φυλακίστηκε στη διάρκεια της δικτατορίας. Μετά τη δικτατορία 
είχε τη θέση του γραμματέα της τοπικής οργάνωσης του ΚΚΕ Εσωτερικού 
στη Λευκάδα. 

Στη μεταπολίτευση συμμετείχε προσωρινά στο ΚΚΕ Εσωτερικού. Πα-
ρέμεινε ανένταχτος μέχρι τη δημιουργία της ΕΑΡ και στη συνέχεια αποχώ-
ρησε από τον ενιαίο Συνασπισμό. Παρά τις αντιρρήσεις του, είναι σταθερά 
ψηφοφόρος των σχημάτων της Ανανεωτικής Αριστεράς. 

Τάκης  (Παναγιώτης)  Καράμπελας 
Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου με τη μεσολάβηση του Κώστα Τσουράκη, 2004. 
Επαναληπτικές συνεντεύξεις στην Ι.Π., 29.7 και 15.9.2007. 
Γεννήθηκε το 1933 στον Πειραιά, όπου ζει μέχρι σήμερα. Εργάστηκε ως 
οικοδόμος. Είναι παντρεμένος με τη Λαμπρινή Παπαγεωργάκη και έχουν 
δύο παιδιά. 

Ολοκλήρωσε το δημοτικό και τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου σε σχο-
λεία της Αγίας Σοφίας στον Πειραιά και συνέχισε τις σπουδές του στις νυ-
χτερινές τεχνικές σχολές «Αρχιμήδης». Αναγκάστηκε όμως να τις διακό-
ψει, γιατί συνελήφθη, το 1953, με την «υπόθεση των Πρωτομαγιατών». 

Πατέρας του ήταν ο Διονύσης Καράμπελας. Είχε γεννηθεί το 1890 στο 
Γύθειο και, από το 1908, είχε εγκατασταθεί στα Μανιάτικα του Πειραιά. 
Εργαζόταν ως τσαγκάρης και πολιτικά υποστήριζε τους Φιλελεύθερους. 
Πέθανε το 1947 από ανακοπή. 

Μητέρα του ήταν η Σταυρούλα το γένος Σιδέρη, 1900-1981. Μανιάτισσα 



σα, ήρθε στον Πειραιά στα παιδικά χρόνια της και εργαζόταν σε περιβόλια 
στον Aï-Γιάννη Ρέντη και σε τοπικά κλωστοϋφαντουργεία. Η αδελφή της, 
Γιαννούλα Σιδέρη, αγράμματη εργάτρια, εντάχθηκε στην Αντίσταση και 
έγινε μέλος του ΚΚΕ. Συνελήφθη το 1947 και εξορίστηκε στο Τρίκερι, στο 
Μακρονήσι και πάλι στο Τρίκερι απ' όπου απολύθηκε το 1952. Στην Αρι-
στερά, άλλωστε, ανήκε όλη η οικογένεια της μητέρας. 

Εργαζόμενος στο Φάληρο στο εργοστάσιο του Ρετσίνα, από τα 15 χρό-
νια του, μετά το θάνατο του πατέρα του, ο Τάκης Καράμπελας «αποφάσι-
σε μόνος του να περάσει το κατώφλι των γραφείων της ΕΔΑ, στις παραμο-
νές των εκλογών του Σεπτεμβρίου 1951 και να συναντηθεί με τους νέους 
της ΕΔΝΕ, σε ηλικία 17 ετών». Δραστήριος συνδικαλιστικά στις σχολές 
«Αρχιμήδης», συνέχισε τη δραστηριότητά του στον Πειραιά, ακόμα και 
μετά τη διάλυση της ΕΔΝΕ και τη σύλληψη του γραμματέα της, Κίτσου Τε-
γόπουλου, και άλλων ηγετικών στελεχών της. Συνελήφθη μαζί με 53 ακόμα 
νέους στη συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς του 1953 και εκτοπίστηκε στον 
Αϊ-Στράτη μαζί με τους συντρόφους του. Το 1954, πέρασε από δίκη για τη 
συγκεκριμένη υπόθεση και αφού εξέτισε τρίμηνη ποινή στις Φυλακές 
Βούρλων, επέστρεψε στον Αϊ-Στράτη απ' όπου απολύθηκε το 1957. 

Κομιστής σημειώματος από τον Αϊ-Στράτη για την ένταξη του σε πα-
ράνομο δίκτυο του ΚΚΕ, «προτίμησε τη νομιμότητα και πήγε στην Ε Δ Α » . 
Γραμματέας της Ν.ΕΔΑ Πειραιά μέχρι το 1960, εργάζεται ως οικοδόμος 
και ταυτόχρονα συμμετέχει στο Τμήμα Νέων του ΔΣΚ και στο σωματείο 
των ελαιοχρωματιστών του Πειραιά. «Μετά τη σύλληψη των 'Μαγιατών', 
θυμάται, η οργάνωση στον Πειραιά είχε αποδεκατιστεί. Έπρεπε να σηκώ-
σουμε το βάρος της. Ανέλαβα γιατί με τους παράνομους υπήρχε σχέση, με 
γνώριζαν και τους γνώριζα». Μετά την τοποθέτηση του Γ. Γιωτόπουλου 
στη θέση του γραμματέα της Ν.ΕΔΑ Πειραιά, ασχολείται με τον εργατικό 
τομέα της Ν.ΕΔΑ και συνεργάζεται με τον Μήτσο Μαλαγαρδή, υπεύθυνο 
του αντίστοιχου τομέα του κόμματος στην περιοχή. Παράλληλα μετέχει 
στη «Συντονιστική Επιτροπή Εργαζομένων Νέων Ελλάδος» (ΣΕΕΝΕ) μαζί 
με τον Θανάση Τσουκνίδα. 

Δηλώνει ότι ήταν θετικός για τη συγχώνευση της ΔΚΝΓΛ με τη Ν.ΕΔΑ. 
Θεωρούσε ωστόσο ότι «η προσαρμογή στην νέα κατάσταση θα ήταν δύ-
σκολη, αφού τα μέλη της Ν.ΕΔΑ στον Πειραιά -500 περίπου άτομα—ήταν 
μαθημένα να λειτουργούν σε στενό κομματικό κλίμα». Ως αντιπρόσωπος 
του Πειραιά, συμμετέχει στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ και εκλέγεται μέ-
λος του Κεντρικού Συμβουλίου. 

Στο νέο σχήμα, ως μέλος του Γραφείου της Επιτροπής Πύλης της ΔΝΛ, 
διατηρεί την ευθύνη για την εργατική δουλειά και στη συνέχεια, στις αρχές 
του 1966, γίνεται οργανωτικός γραμματέας της ΔΝΛ στον Πειραιά με 



γραμματέα τον Κώστα Τσουράκη και αργότερα τον Γιώργο Καπουράνη. 
Από τη διαδρομή του στο κίνημα, η μνήμη του εστιάζει στην απογοή-

τευση που ένιωσε παρακολουθώντας τη διαμάχη που ξέσπασε -μεταξύ 
υποστηρικτών και αντιπάλων του Ν. Ζαχαριάδη- από το 1956 στον Αϊ-
Στράτη. «Για μένα οι κρατούμενοι κομμουνιστές ήταν σαν θεοί. Έπρεπε 
να ζήσω τη φρίκη της διάσπασης για να καταλάβω ότι ήταν άνθρωποι με 
αδυναμίες...». Αναφέρεται επίσης αναλυτικά στην νέα έξαρση της τρομο-
κρατίας το 1966, στην έκρηξη βόμβας στο Κερατσίνι, «στα στοιχεία που 
τοποθετούσαν οι ίδιοι οι αστυνομικοί -ακόμη και ναρκωτικά, από τότε-
για να ενοχοποιήσουν τα παιδιά και την οργάνωση», στον αποκλεισμό των 
γραφείων της ΔΝΛ στον Κορυδαλλό από κλοιό αστυνομικών με σκοπό τον 
εκφοβισμό. 

Δηλώνει ότι ήταν θετικός στις κοινωνικές και εξωραϊστικές δραστηριό-
τητες της ΔΝΛ και ότι συμμετείχε στη δημιουργία πολλών λεσχών στην ευ-
ρύτερη περιοχή του Πειραιά. 

Θυμάται ότι διάβαζε τον αριστερό και νεολαιίστικο τύπο της εποχής, 
διευκρινίζοντας ότι δεν το έκανε συστηματικά, «γιατί όλη την ημέρα έτρε-
χα». Συχνά μάλιστα συνεργάστηκε με τα έντυπα Η  Γενιά  μας, Τετράδια 
της  Δημοκρατίας,  Η  Αυγή, Δημοκρατική  Αλλαγή, Ελεύθερα Συνδικάτα,  ως 
ανταποκριτής για δραστηριότητες και θέματα επικαιρότητας που αφο-
ρούσαν τον Πειραιά. 

Καταθέτει ότι ήταν αρνητικός με τα άλλα αριστερά ρεύματα της επο-
χής. Η στάση του καθοριζόταν από την «κομματική πολεμική», αλλά χω-
ρίς ιδιαίτερους φανατισμούς. 

Οι σχέσεις του με την ηγεσία της ΔΝΛ ήταν αρμονικές. Δεν είχε ιδιαίτε-
ρες διαφωνίες, αν και τον ενοχλούσαν κάποιες απόψεις και στάσεις των 
καθοδηγητών τόσο από τη μεριά του κόμματος όσο και από τη Νεολαία. 
«Βεβαίως εμείς ήμασταν σαν τους καλόγερους, σχολιάζει.  Ακούγαμε και 
ακολουθούσαμε. Κήρυκες ήταν εκείνοι που είχαν τις ιδέες, όπως ο Λεντά-
κης ή ο [Αριστείδης] Μανωλάκος». Δηλώνει ότι δεν απέκτησε επαγγελμα-
τική σχέση με την ΔΝΛ και ότι του προτάθηκε, μέσω ΔΣΚ, να γίνει στήριγμα 
του ΚΚΕ αλλά αρνήθηκε. 

Δεν πέρασε από άλλη δίκη μετά την απύλυσή του από τον Αϊ-Στράτη 
αλλά θυμάται ότι συνελήφθη μετά τη μεγάλη απεργία των οικοδόμων το 
1960 και τη σύγκρουση με την Αστυνομία. Αναφέρεται επίσης «στην 
κλούβα που υπήρχε έξω από τα γραφεία του Πειραιά και τους αστυνομι-
κούς που ήταν πια παλιοί γνώριμοι». 

Στη δικτατορία συνελήφθη στον Πειραιά στις αρχές Μαΐου 1967. «Με 
αρματαγωγό μεταφερθήκαμε στα Γιούρα μαζί  με άλλους Λαμπράκηδες 
—όλο το γραφείο της ΔΝΛ Βοιωτίας και άλλοι από όλη την Ελλάδα. Πολλοί 



ήταν χτυπημένοι και βασανισμένοι. Έμοιαζε, όπως λέει, με επιστροφή πο-
λεμιστών από το μέτωπο». Απολύθηκε στις 27 Ιουλίου 1967, προ της επι-
κείμενης επίσκεψης αντιπροσωπείας του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, για-
τί ήταν τραχωματικός. 

Στη διάσπαση του ΚΚΕ το 1968, τάσσεται με τις θέσεις του Γραφείου 
Εσωτερικού μετά τα γεγονότα της Τσεχοσλοβακίας. 

Στη μεταπολίτευση, «προβληματισμένος για την κατάσταση της Αρι-
στεράς», συμμετέχει στο ΑΕΜ και εκλέγεται γραμματέας του σωματείου 
των οικοδόμων στον Πειραιά. Δεν ήταν ενταγμένος αλλά διατηρούσε στε-
νή σχέση με το ΚΚΕ Εσωτερικού. 

Δημήτρης  Καραχάλιος 
Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Α' συνέντευξη στον Τ.Σ, 2004. Επαναληπτικές συνεντεύξεις στην Ι.Π., 19.7 και 
5.9.2007. Παραχώρηση φωτογραφικού υλικού. 

Γεννήθηκε το 1929 στο Αργολικό, χωριό της Αργολίδας έξω από το Ναύ-
πλιο. Ζει στην Αθήνα από το 1949. Είναι παντρεμένος με την Αμαλία Πα-
ναγιωτοπούλου. Εργάστηκε ως δικηγόρος. Στο δικηγορικό του γραφείο, 
στην οδό Πανεπιστημίου 44, συντάχθηκε στις 8 Ιουνίου 1963 η ιδρυτική 
διακήρυξη της ΔΚΝΓΛ. 

Τελείωσε το δημοτικό σχολείο στο χωριό Δαλαμανάρα, όπου ο πατέρας 
του ήταν δάσκαλος, και το γυμνάσιο, στο Άργος, το 1946. Το 1947 πέτυχε 
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποφοίτησε το 1954. Από 
τον Σεπτέμβριο του 1954 έως τον Απρίλιο του 1956 υπηρέτησε τη στρα-
τιωτική του θητεία. 

Πατέρας του ήταν ο Σπύρος Καραχάλιος,  1902-1987, δάσκαλος, από τα 
Μπούντια-Ήρα Αργολίδας. Φανατικός βενιζελικός στο μεσοπόλεμο, έγινε 
φανατικός θαυμαστής του Άρη Βελουχιώτη, μετά την επίσκεψη του τελευταί-
ου στο Άργος. Συμπαθών του ΕΑΜ, συμμετείχε στη Λαϊκή Επιτροπή Αυτοδι-
οίκησης, το 1944. Απολύθηκε από τη δουλειά του το 1946 και έκανε φροντι-
στήρια σε παιδιά μέχρι την επανατοποθέτηση του σε σχολείο, το 1952. 

Μητέρα του ήταν η Σοφία, 1899-1985, το γένος Μπολώση, από τη Νέα 
Τύρινθα. 

Επονίτης από τα 15 χρόνια του, ο Δημήτρης Καραχάλιος σχολιάζει την 
εμπειρία του : «Κοιμηθήκαμε παιδιά το βράδυ της 28ης Οκτώβρη του 1940, 
λέει, και ξυπνήσαμε άντρες με υποχρεώσεις και καθήκοντα αφού οι πατε-
ράδες μας έφυγαν στρατιώτες. Πώς να μη μεγαλώσουμε; Περάσαμε τό-
σα...». Τον Ιούλιο του 1944, στο Άργος, συνελήφθησαν από τα Τάγματα 
Ασφαλείας, σε πολύ νεαρή ηλικία, οι δύο αδελφές του, Άννα και Αικατερίνη 



νη, επειδή ήταν οργανωμένες στην ΕΠΟΝ. «Φοβηθήκαμε για τη ζωή τους», 
καταθέτει και αυτόματα προχωρεί στη σύγκριση: «Μέσα στο Άργος στο 
διάστημα της Κατοχής, ο ΕΛΑΣ σκότωσε 4 άτομα, συνεργάτες των Γερμα-
νών, γνωστούς και επώνυμους. Από την Απελευθέρωση, το Σεπτέμβρη του 
1944 μέχρι τη Βάρκιζα, δεν πείραξε κανέναν». «Εμένα με συνέλαβαν οι 
Ταγματασφαλίτες στις 13 Σεπτεμβρίου του '44, Πίστευαν ότι παρακολου-
θούσα το αρχηγείο τους». 

«Στον εμφύλιο το θέμα ήταν βαθύ, υπογραμμίζει. Εγώ δεν είχα ανά-
μειξη. Αντιμετώπισα όμως όλα τα γνωστά προβλήματα με τα πιστοποιη-
τικά κοινωνικών φρονημάτων, κυρίως για τις σπουδές μου στη Νομική, και 
όχι μόνον. Άλλωστε, η απόλυση του πατέρα μου από το 1946, εξαιτίας της 
αρνητικής τοποθέτησης του στο δημοψήφισμα για την επιστροφή του βα-
σιλιά, δημιούργησε προβλήματα σε όλη την οικογένεια». 

Ιδιότυπος «χριστιανοσοσιαλιστής»,  ο πατέρας υποστήριξε μετεμφυ-
λιοπολεμικά την ΕΠΕΚ, την ΕΔΑ το 1958 και στη συνέχεια την ΕΚ, όπως 
και το ΠΑΣΟΚ στη μεταπολίτευση. Όμως η υπόλοιπη οικογένεια ψήφιζε 
ΕΔΑ. «Ήμουν Εδαΐτης χωρίς να είμαι οργανωμένος, και στα διάφορα χω-
ριά που πήγαινα ως δικαστικός αντιπρόσωπος ψάχναμε συχνά να βρούμε 
τίνος ήταν η ψήφος στην ΕΔΑ». 

Με τον Μίκη Θεοδωράκη συναντήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1962, με την 
ιδιότητά του ως δικηγόρου που θα προσδιόριζε το νομικό καθεστώς της 
«Μικρής Ορχήστρας Αθηνών» και συνδέθηκαν με φιλική σχέση. «Όταν 
περπατάγαμε στο δρόμο με τον Μίκη, λέει χαριτολογώντας, ήμασταν σαν 
τη Μητρόπολη με το εκκλησάκι που έχει δίπλα  της, τον Άγιο Λευτέρη. Με 
κάλυπτε με τον όγκο του». 

«Μετά  το θάνατο του Λαμπράκη, ο Μίκης εγκαταστάθηκε στο γραφείο 
που μοιραζόμουνα με τον δικηγόρο Δημήτρη Δρούζα. 'Θα ιδρύσουμε Νεο-
λαία με το όνομα του Λαμπράκη' έλεγε και άρχισε να συντάσσει καταλό-
γους με ονόματα». 

Συμμετέχει στο 5μελές Γραφείο της ΔΚΝΓΛ. «Ήμασταν το γραφείο της 
Κίνησης, ο Μίκης που έγινε πρόεδρος, ο Γρηγόρης Γιάνναρος, ο Αντρέας 
Λεντάκης, ο Θόδωρος Πάγκαλος και εγώ. Νοικιάσαμε αμέσως και γρα-
φεία στην οδό Φειδίου 18 και βγάλαμε το περιοδικό Τετράδια  της  Δημο-
κρατίας». 

Δηλώνει ότι στάθηκε με επιφυλάξεις απέναντι στη συγχώνευση των 
δύο νεολαιών. «Στην αρχή δεν ήθελα. Μου άρεσε η ανεξαρτησία που είχα-
με και από την άλλη φοβόμουνα πάντα τα τετράγωνα σχήματα. Φίλοι της 
Ν.ΕΔΑ ήμασταν, στην ηγεσία της Κίνησης υπήρχαν ηγετικά στελέχη της 
Ν.ΕΔΑ. Αυτό το 'είσαι φίλος, γίνε μέλος' το έβλεπα μάλλον περιττό...». 

Θυμάται ότι στην επίσημη εξαγγελία της συγχώνευσης έλειπε στη Μό-



Μόσχα. «Ως υπεύθυνος για τους Λαμπράκηδες του εξωτερικού, με πρόσκλη-
ση της ΠΟΔΝ, από τον Αύγουστο [1964], μαζί με τη Βιβή Δαλιάνη και την 
Ανθή Δεσποτίδη είχα παρακολουθήσει σεμινάρια στο Ελσίνκι και στη 
Βαρσοβία. Το Σεπτέμβριο, πήγαμε κατευθείαν στη Μόσχα για το Παγκό-
σμιο Φόρουμ της Νεολαίας». 

Τον Μάρτιο του 1965, έλαβε μέρος στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ, ως 
αντιπρόσωπος της οργάνωσης Καρδίτσας, και εκλέχθηκε μέλος του Κεντρι-
κού Συμβουλίου. «Έγινα ο νομικός σύμβουλος της ΔΝΛ αν και δεν είχα 
επαγγελματική σχέση. Παράλληλα, με τον Χριστόφορο Αργυρόπουλο γίνα-
με οι συνήγοροι των Λαμπράκηδων, όταν ξεκίνησαν οι σειρές των δικών για 
το 'Ζ', τη συγκέντρωση και διανομή των βιβλίων, τους εράνους κ.ά». 

Εκτός από την ιδιαίτερη σχέση του με τα Τετράδια  της  Δημοκρατίας, 
δηλώνει ότι διάβαζε συστηματικά τον αριστερό τύπο της εποχής: Η  Γενιά 
μας, Δρόμοι της  Ειρήνης, Η  Αυγή, Δημοκρατική  Αλλαγή, Επιθεώρηση  Τέ-
χνης  και Ελληνική Αριστερά.  «Διαβάζαμε και το Νέο  Κόσμο  του ΚΚΕ, συ-
μπληρώνει. Ερχόταν απέξω παράνομα με εξώφυλλο  'Μίκυ Μάους' και οι 
αρχές έκαναν ότι δεν καταλάβαιναν... Καταλάβαιναν πολύ καλά γιατί τον 
παίρναμε στραπατσαρισμένο». 

Από τη διαδρομή του στο κίνημα της νεολαίας κρατά στη μνήμη του τη 
συνέχεια που ένωσε την ΕΠΟΝ με τη ΔΝΛ, «το ξανάνιωμα». «Η ΕΠΟΝ ήταν 
μια άνοιξη, το ίδιο και η ΔΝΛ. Γι' αυτό μας μίσησαν πολλοί,  όχι μόνο δεξι-
οί, αλλά και ηγετικά στελέχη της Αριστεράς στο εξωτερικό», λέει και επι-
κεντρώνει σε μια στιγμή με τον Μίκη Θεοδωράκη: «Γύρισε απ' έξω και 
ήταν έξαλλος. 'Μας ζητάνε να κάνουμε μυρμηγκοδουλειά και να μη μαζεύ-
ουμε πολύ κόσμο'...». 

Καταθέτει την εμπειρία του από το στήσιμο των λεσχών της ΔΚΝΓΛ: 
«Τα παιδιά έστηναν μόνα τους τις λέσχες αλλά η Ν.ΕΔΑ βοήθησε σ' αυτή 
την υπόθεση από την αρχή, οργανωτικά», και εκφράζει το παράπονο του 
για τις προτεραιότητες και το σχεδιασμό των περιοδειών: «Μέχρι την 
Καρδίτσα έφτασα, αλλά στο Άργος και στο Ναύπλιο δεν σκέφτηκε να με 
στείλει κανείς...». 

Χαρακτηρίζει «κολλημένα μυαλά» τους εκπροσώπους των άλλων τά-
σεων της Αριστεράς, διευκρινίζοντας ότι δεν του άρεσε ποτέ η στενότητα, 
αλλά «κολλημένα μυαλά υπήρχαν και σε μας» και δηλώνει ότι «μετανιώ-
νει που δεν κατέθεσε ανοικτά τις διαφωνίες του στην ηγεσία της ΔΝΛ». 
«Με ενοχλούσαν όσα γινόντουσαν στο παρασκήνιο και τα μαθαίναμε εκ 
των υστέρων. Με ενοχλούσαν τα ταξίδια στο εξωτερικό κάποιων στελεχών 
και το πέρασμα της γραμμής. Τα συνειδητοποίησα αργότερα. Το χειρότε-
ρο είναι ότι τότε έλεγα στα παιδιά να μη φοβούνται γιατί από πίσω υπήρ-
χε ένα μεγάλο κόμμα, το ΚΚΕ ». 



Θυμάται ότι είχε μόνο μια σύλληψη. «Στην Α' Μαραθώνια Πορεία, 
εκείνη  που περπάτησε ο Λαμπράκης, βρεθήκαμε στο τμήμα Αμπελοκήπων 
με τον Μίκη, τον Δ. Δρούζα, τον Μάνο Κατράκη, τον Αλέκο Αλεξανδράκη, 
τον Μποστ και πολλούς άλλους». 

Την 1η Ιουνίου 1967, έφυγε για τη Ρώμη και ασχολήθηκε με την ΕΔΑ 
Δυτικής Ευρώπης και το ΠΑΜ Ρώμης. Το 1970 ξαναβρέθηκε με τον Μίκη 
Θεοδωράκη και εργάστηκε για την έκδοση του βιβλίου Χρέος.  Επαναπα-
τρίστηκε τον Μάιο του 1972 και είχε «συχνές προσκλήσεις για εκφοβισμό 
από την αστυνομία». 

Πληροφορήθηκε τη διάσπαση στη Ρώμη. «Ήρθε στην πανσιόν που έμε-
να ο Νίκος ο Νικολάου και μου ανακοίνωσε τη διάσπαση στις 5 το πρωί... 
Ήταν έντονες εκείνες οι ώρες. Έντονες και άσχημες και προτιμώ να μη θυ-
μάμαι τι έγινε τουλάχιστον στη Ρώμη...». 

Στη μεταπολίτευση, εντάχθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού. Το 1989, στο 
πλαίσιο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, υποστήριξε το ΠΑΣΟΚ. «Το 
πέρασμά μου από την Αριστερά ήταν μια έξαρση και μια ωριμότητα...». 

Μήτσος  (Δημήτρης)  Καρμίρης,  1935-1996 
Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Συνεντεύξεις της Ι.Π. με τον αδελφό του Γιάννη και την αδελφή του Μαρία Καρμί-
ρη-Γαβαλά, 30.8.2007. Επαναληπτική με τον Γιάννη Καρμίρη, 2.9.2007. Συμπλη-
ρωματικές πληροφορίες από τους Κ. Τσουράκη και Στ. Στεφάνου. 
Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1935 και πέθανε εκεί την Πρωτομαγιά του 
1996 από καρκίνο του πνεύμονα. Έζησε για πολλά χρόνια στη Θεσσαλονί-
κη και στην Αθήνα. Δεν έκανε δική του οικογένεια. Εργάστηκε ως μηχανι-
κός βαρέων μηχανημάτων στην οδοποιία και στη μεταπολίτευση ως κατα-
σκευαστής οικοδομών. 

Τελείωσε τις βασικές του σπουδές (δημοτικό και γυμνάσιο) στην Κα-
λαμάτα και αφού υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία, το 1956 πήγε στη 
Θεσσαλονίκη όπου παρακολούθησε την Τεχνική Σχολή Μηχανολόγων 
Εργοδηγών. 

Πατέρας του ήταν ο Κωνσταντίνος  Καρμίρης,  1893-1993, από την 
Αρφάρα Μεσσηνίας. Μετανάστης στην Αμερική από τα νεανικά του χρό-
νια, αντιμετώπισε στις αρχές της  δεκαετίας του 1930 διάφορες περιπέτει-
ες συνδεδεμένες με τις διώξεις των Εβραίων και αναγκάστηκε  να επιστρέ-
ψει στην Ελλάδα. Εγκαταστάθηκε στην Καλαμάτα, όπου συνεργάστηκε 
με τον αδελφό του στον κατασκευαστικό  τομέα και δημιούργησε οικογέ-
νεια. Αργότερα ασχολήθηκε με την οικογενειακή κτηματική  περιουσία. 

Μητέρα του ήταν η Κωστούλα, 1908-2004, το γένος Καμαρινού, από 



την Καλαμάτα. Πριν από το γάμο της εργαζόταν μοδίστρα. Με τον άντρα 
της ανέλαβαν, από τις αρχές του 1949, την ευθύνη της παράνομης φιλοξε-
νίας και στέγασης, επί 13 χρόνια, του αδελφού της Αριστείδη Καμαρινού. 
Καπετάνιος του 9ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ μέχρι τη Συμφωνία της Βάρ-
κιζας, ο Αριστείδης Καμαρινός ήταν, στον εμφύλιο πόλεμο, διοικητής του 
Αρχηγείου Ταϋγέτου του ΔΣΕ και, ως «τελευταίος αντάρτης της Πελοπον-
νήσου», κατέφυγε στο σπίτι της αδελφής του αναζητώντας άσυλο. Έζησε 
σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, στο σπίτι της οικογένειας Καρμίρη, για 
περισσότερα από 10 χρόνια και αργότερα, πάντα με ευθύνη της οικογένει-
ας, σε διάφορα σπίτια στην Αθήνα, μέχρι τον Μάρτιο του 1964, οπότε με 
εντολή του ΚΚΕ διέφυγε στην Τασκένδη. «Δεν παίξαμε σαν μικρά παιδιά, 
θυμάται ο Γιάννης Καρμίρης, και βεβαίως το μεγαλύτερο βάρος για τη 
διαφύλαξη του οικογενειακού μυστικού, κυρίως στα πρώτα και δύσκολα 
χρόνια, κράτησε ο Μήτσος ως πρωτότοκος». 

Στη Θεσσαλονίκη για σπουδές και ταυτόχρονα «εργαζόμενος σε εξαιρε-
τικά σκληρές συνθήκες», ο Μήτσος Καρμίρης, συνειδητοποιημένος μέσα 
από την εμπειρία του, κομμουνιστής - ό π ω ς όλη η οικογένεια-, εντάχθηκε 
στη νόμιμη έκφραση της Αριστεράς, την ΕΔΑ και στη Νεολαία της, και δρα-
στηριοποιήθηκε στο πλαίσιο του ανερχόμενου κινήματος στις τεχνικές σχο-
λές στις αρχές της δεκαετίας του 1960. «Η δραστηριοποίηση του στο νεο-
λαιίστικο κίνημα, σχολιάζει ο αδελφός του, έγινε όταν ο θείος ήταν σχετικά 
ασφαλής στην Αθήνα, προστατευμένος από την ανωνυμία της μεγαλούπο-
λης και από τον αδελφό μας τον Σταύρο. Ο Μήτσος δεν έβαλε κανέναν σε 
κίνδυνο παρά μόνο τον εαυτό του. Άλλωστε ήμασταν 'σταμπαρισμένοι' 
αριστεροί». «Ήρθαν και με βρήκαν, συμπληρώνει ο Στ. Στεφάνου, στα 
γραφεία της ΕΔΑ Θεσσαλονίκης, μαζί με τον ξάδελφο του, Γιάννη Κάτζο, 
φοιτητή Ιατρικής. Σε δεύτερη συνάντηση μας, ο Μήτσος μου εξήγησε γιατί 
ώς τότε είχε περιορισμένη συμμετοχή. Τον φίλησα συγκινημένος...». 

Η μετακίνηση του στην Αθήνα και η εγκατάσταση στο Αιγάλεω, στις 
αρχές του 1965, με «μετάθεση από την εταιρεία που δούλευε» συμπίπτει 
με τις τελευταίες προσυνεδριακές διεργασίες ενόψει του Ιδρυτικού Συνε-
δρίου της ΔΝΛ. Συμμετέχει στο συνέδριο και εκλέγεται μέλος του Κεντρι-
κού Συμβουλίου της οργάνωσης. Στη νέα κατάσταση γίνεται, από την 
άνοιξη του 1965, μέλος της Επιτροπής Πόλης Πειραιά και καθοδηγητής 
στις τεχνικές σχολές. 

Συλλαμβάνεται τις πρώτες ημέρες της δικτατορίας στο Αιγάλεω και 
εξορίζεται στη Γυάρο και στο Παρθένι της Λέρου όπου παραμένει μέχρι το 
κλείσιμο του στρατοπέδου, το 1971. 

Στη μεταπολίτευση παρέμεινε πολιτικά δραστήριος στον Πειραιά στο 
χώρο του ΚΚΕ Εσωτερικού, της ΕΑΡ και του Συνασπισμού. 



Μπάμπης  (Χαράλαμπος)  Κοβάνης 

Μέλος του Προεδρείου του Κεντρικού Συμβουλίου από το 1966 
Α' συνέντευξη στην I .Π., 24.7.2007. Επαναληπτική, 25.8.2007. 

Γεννήθηκε το 1940 στα Χώστια, «ένα αρβανιτοχώρι που σήμερα ονομάζε-
ται Πρόδρομος», στην επαρχία Θηβών. Ζει στην Αθήνα από το 1955. 
Εργάστηκε ως τυπογράφος και ενίσχυσε συστηματικά διάφορες δημοσιο-
γραφικές προσπάθειες μετέχοντας στην έκδοση εντύπων. Είναι παντρεμέ-
νος με την Ευγενία Στάικου και έχουν ένα γιο. 

Ολοκλήρωσε στα Χώστια και στη Δόμβραινα το δημοτικό σχολείο και 
δύο τάξεις του γυμνασίου και ύστερα ήρθε στην Αθήνα, όπου συνέχισε τις 
σπουδές του σε νυχτερινό γυμνάσιο στην περιοχή Λιοσίων-Πλατείας Βάθη. 

Πατέρας του ήταν ο Θόδωρος Κοβάνης, 1910-1980, αγρότης και κτηνο-
τρόφος από τα Χώστια. Στην Αντίσταση συμμετείχε στις ομάδες τροφοδο-
σίας ανταρτών και μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας συνελήφθη για από-
κρυψη όπλων αλλά αφέθηκε ελεύθερος με την «αμνηστία του Σοφούλη» 
στα τέλη του 1947. Συνελήφθη ξανά τον Μάρτιο του 1948 για περίθαλψη 
ανταρτών. Παρέμεινε ένα χρόνο υπόδικος μέχρι τη δίκη του σε έκτακτο 
στρατοδικείο στη Θήβα, αλλά, παρά την αθώωση του, η κράτηση παρατά-
θηκε . Απολύθηκε, τελικά, στα τέλη του 1949. 

Μητέρα του ήταν η Χαρίκλεια, 1917-1987, το γένος Τριπερίνα, από τα 
Χώστια, αγρότισσα. Στη διπλή φυλάκιση του συζύγου της, «έγινε ο 
άντρας και η γυναίκα του σπιτιού», θυμάται ο γιος της. Πυρόπληκτοι, το 
1944, από γερμανική επιδρομή στο χωριό και στη συνέχεια «ανταρτόπλη-
κτοι», όπως όλοι οι κάτοικοι του χωριού, το 1948, η μητέρα μετακινήθηκε 
με τα 5 παιδιά της στη Δόμβραινα και στη συνέχεια στη Θήβα. «Πήραμε 
μαζί μας και το κοπάδι, έξω από τη Θήβα και ζήσαμε εκεί περίπου ένα 
χρόνο. Επιστρέψαμε στο χωριό για να πάμε στο σχολείο, το φθινόπωρο 
του 1949». 

Διατηρώντας τη φιλελεύθερη παράδοση και μετά τον πόλεμο, «ο πατέ-
ρας, ανήκοντας στον ευρύτερο εαμικό χώρο, στήριζε με την ψήφο του τη 
δημοκρατική παράταξη. Από το 1958, όλη η οικογένεια γύρισε στην ΕΔΑ», 
καταθέτει ο Μπάμπης Κοβάνης. «Οι πρώτες πολιτικές μου εμπειρίες, τα 
ερεθίσματα, στο χωριό ήταν το πέρασμα των ανταρτών και στη συνέχεια η 
αστυνομοκρατία. Αγαπημένο μας παιχνίδι έγινε ο πετροπόλεμος ανάμεσα 
στις γειτονιές. Παίζαμε τους αντάρτες, όπως άλλα παιδιά τους κλέφτες κι 
αστυνόμους», θυμάται. «Πέρα από το παιχνίδι,  ως παιδί εντυπωσιάστη-
κα , επίσης, από τους 58 ψήφους που πήρε η ΕΔΑ, στο χωριό το 1951 ». 

Στην Αθήνα από τον Σεπτέμβριο του 1955, έρχεται για να «μάθει τέχνη 
και γράμματα». Γράφεται σε νυχτερινό σχολείο και από τις αρχές του 1956 



βρίσκει δουλειά σε τυπογραφείο στη συμβολή των οδών Διδότου και Μαυ-
ρομιχάλη. «Η ακολουθία εξελίχθηκε από κει και πέρα κανονικά, σχολιάζει. 
Πρώτα διάβασα την εφημερίδα Τυπογράφος  και έδωσα χρήματα για το 
'Ταμείο Αλληλοβοήθειας'. Μετά έμαθα ότι πρέπει να ζητώ 'καταβολή' - δ η -
λαδή τα ασφαλιστικά δικαιώματα- από τον εργοδότη. Το επόμενο βήμα 
ήταν η επίσκεψη και εγγραφή στο σωματείο του κλάδου που στεγαζόταν 
στην έδρα του ΕΚΑ, στην οδό Αρμοδίου 10, από εκεί στην οδό Σωκράτους, 
στα γραφεία του Δημοκρατικού Συνδικαλιστικού Κινήματος (ΔΣΚ). Έτσι 
ξεκίνησε η ενασχόληση μου με το ΔΣΚ Νέων. Στα μέσα του 1958 πήγα στην 
Κάνιγγος, στα γραφεία της ΕΔΑ. Γραμματέας της Ν.ΕΔΑ ήταν ο Θόδωρος 
Μαλικιώσης και στην Οργάνωση Αθήνας η Γιούλια Λιναρδάτου». 

Το 1959, συμμετέχει εκ μέρους της εργατικής νεολαίας στην προσυνε-
δριακή - γ ι α το Α' Συνέδριο της ΕΔΑ- Συνδιάσκεψη της Επιτροπής Πόλης 
Αθήνας μαζί με 560 αντιπροσώπους, ενώ παράλληλα ασχολείται με το σω-
ματείο τυπογράφων, όπου εκλέγεται μέλος του Διοκητικού Συμβουλίου, 
για πρώτη φορά. Στο πλαίσιο αυτό, μετέχει στη νεολαία του ΔΣΚ, «μια νε-
ολαία πού, όπως καταθέτει, συγκροτήθηκε με παιδιά κυρίως από την 
επαρχία και από τις εργατικές συνοικίες της Αθήνας και του Πειραιά και η 
οποία ανέπτυξε πολύμορφη δράση. Ο Γιάννης Πετρόπουλος, ο Βασίλης 
Τριαντάφυλλος και η Μαίρη Βασιλομητσάκου προσέφεραν σημαντικά στη 
συγκρότηση και παρουσία του». Στρατεύεται το 1962 και υπηρετεί τη δί-
χρονη θητεία μέχρι τις αρχές του 1964. Πήρε το απολυτήριο από τα Γρεβε-
νά, το 619 Τάγμα Πεζικού, την τελευταία πειθαρχική διμοιρία. «Τα παιδιά 
από το σωματείο ήταν εκείνοι που με θυμόντουσαν στα χρόνια της θητείας 
μου». 

Με την επιστροφή του, εκλέγεται ταμίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Σωματείου Τυπογράφων και μετέχει στη ΣΕΕΝΑ, που αναπτύσσει σημα-
ντική δράση στο πλαίσιο των 115 ΣΕΟ για τον εκδημοκρατισμό του συνδι-
καλιστικού κινήματος. Την ίδια εποχή, κομματικά χρεώνεται στον βιομη-
χανικό τομέα της Ν.ΕΔΑ Αθήνας. Με την ιδιότητα αυτή παίρνει μέρος στο 
διευρυμένο ακτίφ στελεχών της Αθήνας με θέμα τη συγχώνευση της Ν.ΕΔΑ 
και της ΔΚΝΓΛ. «Ήθελα περισσότερη πολιτική δράση παρά πολιτιστική 
δραστηριότητα», σχολιάζει,  αλλά δηλώνει ότι ήταν θετικός για τη συγχώ-
νευση. Μέσα από τις προσυνεδριακές διαδικασίες, εκλέγεται μέλος του 
Συμβουλίου Πόλης της Ν.ΕΔΑ και αντιπρόσωπος για το Ιδρυτικό Συνέδριο 
της ΔΝΛ. «Δεν με πρότειναν για το ΚΣ αλλά δεν με ενόχλησε. Έβλεπα πε-
ρισσότερο προς το σωματείο, εκείνη την εποχή. Άλλωστε είχα απορρίψει 
τις κρούσεις για τη μερική επαγγελματοποίησή μου στη Ν.ΕΔΑ». 

Στα τέλη του 1965, σε συζήτηση για την ανανέωση και ανασύνθεση του 
Γραφείου της Αθήνας, προτάθηκε για γραμματέας της Πόλης από τον Τά-



Τάκη Μπενά και τον απερχόμενο Μπάμπη Θεοδωρίδη. Αποδέχτηκε την πρό-
ταση και από τις αρχές του 1966 ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα ενώ αυτο-
δικαίως, λόγω της νέας ιδιότητάς του, ορίζεται μέλος του Προεδρείου της 
ΔΝΛ. «Τα καταφέραμε μια χαρά γιατί, στο νέο γραφείο, η ομάδα ήταν δε-
μένη και υπήρχαν παιδιά με μεράκι. Ήταν δύσκολη χρονιά γιατί από πα-
ντού παίρναμε μηνύματα για την επικείμενη διάλυση της οργάνωσης. Οι 
προκλήσεις ήταν καθημερινές κι όμως τα πράγματα πήγαιναν... Έτσι του-
λάχιστον φάνηκε και στην Παναθηναϊκή Συνδιάσκεψη που οργανώσαμε 
τον Αύγουστο του 1966». Παρέμεινε στη θέση του γραμματέα της Πόλης 
μέχρι το φθινόπωρο του 1966, οπότε τον διαδέχθηκε ο Αριστείδης Μανω-
λάκος και στο Γραφείο Αθήνας μέχρι την αναχώρηση του για το εξωτερικό. 
«Ήταν η επιβράβευση μου, κατά κάποιο τρόπο, σχολιάζει.  Από καιρό, 
ήταν ενεργή στο ΔΣΚ η ιδέα της προετοιμασίας συνδικαλιστικών στελεχών 
για το διεθνές τμήμα του, ανθρώπων που θα κρατούσαν συστηματικά την 
επαφή με το εξωτερικό και με τα Ελεύθερα Συνδικάτα». Στο νέο πλαίσιο, 
από τις αρχές Απριλίου 1967 παρακολούθησε τη «Συνδικαλιστική Σχολή 
Μπερνάου» στο Ανατολικό Βερολίνο, μέχρι το τέλος του 1968. «Έφυγα 
λίγες μέρες πριν από τη δικτατορία», τονίζει. 

Αναφέρεται σε διάφορες στιγμές του νεολαιίστικου κινήματος, σε δια-
δηλώσεις και απεργίες, σε περιστατικά στο σωματείο τυπογράφων. «Η 
αρχή του ταξιδιού ήταν πιο γλυκιά», λέει αλλά η μνήμη του εστιάζει στην 
Οργάνωση της Αθήνας. «Παρά τη ρευστότητα της έννοιας του μέλους και 
την αυστηρή αντίληψη που ταυτίζει το μέλος με συγκεκριμένες υποχρεώ-
σεις, στην Αθήνα είχαμε 6.500 μέλη, το 1966», θυμάται και σχολιάζει την 
επιχείρηση ενίσχυσης της Σπουδάζουσας με στελεχικό δυναμικό από την 
οργάνωση της πόλης, κυρίως στην περίοδο των φοιτητικών εκλογών, για 
να καλυφθούν τα κενά που δημιούργησαν στις διάφορες σχολές οι ιδεολο-
γικές διαμάχες και οι διαφωνίες με τους «κινεζόφιλους» και την ΠΑΝΔΗΚ. 
«Με εξαίρεση τον Μίμη Δαρειώτη, τη Μαρία Καλλέργη, την Έλλη Λώλα 
και τον Σωτήρη Αναστασιάδη, που κράτησαν τις συνοικίες, ενισχύσαμε με 
αρκετύ κόσμο τη Σπουδάζουσα». 

Η δουλειά του και η οργάνωση τον έκαναν συστηματικό αναγνώστη του 
αριστερού και νεολαιίστικου τύπου όπως και του συνδικαλιστικού - του 
ΔΣΚ και του σωματείου των τυπογράφων- με τον οποίο ασχολήθηκε συ-
στηματικότερα ως συντάκτης άρθρων και ειδήσεων. 

Για τα άλλα ρεύματα της Αριστεράς καταθέτει: «Δεν τους πολεμούσα, 
δεν τους έβλεπα ως εχθρούς. Άλλωστε ήμουνα αναγνώστης και της Ανα-
γέννησης  και του Μαρξιστικού  Δελτίου.  Έκαναν πάντως ζαβολιές και 
έπρεπε να προστατευτούμε... Δεν είχαμε όμως ούτε την αναγκαία ανοχή, 
ούτε και την πείρα για να αντιμετωπίσουμε το διάλογο». 



Δεν είχε πολιτικές διαφωνίες ως προς τη χάραξη της πολιτικής της ΔΝΛ. 
«Συζητήσεις έντονες μπορεί να υπήρχαν στα όργανα, όμως οι όποιες δια-
φωνίες δεν συνιστούσαν διαφορετική πολιτική άποψη», θυμάται και διευ-
κρινίζει ότι είχε ενστάσεις ως προς τη γραφειοκρατία που συνόδευε την 
καθημερινή δουλειά στο Γραφείο. Εκτός από τα τρέχοντα, επισημαίνει ότι 
«γενικά, η ηγεσία λειτουργούσε ως μηχανισμός εξουσίας που τον ενοχλού-
σε». Από την εποχή της ανάληψης της θέσης του γραμματέα Πόλης, απέ-
κτησε ημι-επαγγελματική σχέση με την οργάνωση. Από το 1965, ανήκε σε 
«τριάδα» με πρόταση του Γιώργη Τρικαλινού. «Το χειρότερο απ' όλα 
ήταν ότι ως γραμματέας της Αθήνας έπρεπε να κάνω προτάσεις για άλλα 
μέλη της νεολαίας. Πρότεινα ονόματα στους υπεύθυνους εκ μέρους του 
κόμματος, γι' αυτή την υπόθεση. Για αρκετούς έβρισκαν κάτι να πουν... 
Ανέσυραν φακέλους όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για τους γονείς 
τους. Πάγωνα με αυτά που άκουγα κι έτσι σταμάτησα να προτείνω συν-
τρόφους». 

Αναφέρει ότι υπέστη αρκετές συλλήψεις που κατέληγαν στο αυτόφωρο 
αλλά ότι συνήθως οι ποινές ήταν εξαγοράσιμες και κάποτε αθωωνόταν. 
Ιδιαίτερα θυμάται τη σύλληψή του μέσα στο Υπουργείο Εργασίας, μετά 
από διάλογο του, στο πλαίσιο επίσκεψης της ΣΕΕΝΑ, με τον υπουργό Γ. 
Μπακατσέλο. 

Στο Παρίσι μέσω Πράγας από τις αρχές του 1969, αφού ολοκλήρωσε 
τον κύκλο σεμιναρίων στο Βερολίνο, συνδέεται με τα στελέχη του ΠΑΜ και 
του Γραφείου Εσωτερικού και το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς έρχεται πα-
ράνομος στην Ελλάδα για τη δουλειά της Νεολαίας και αποκαθιστά επα-
φή με τον Μπάμπη Θεοδωρίδη. «Ήταν μια περίοδος ανοιγμάτων και πρώ-
των νόμιμων εκδηλώσεων, θυμάται. Ο Θούριος της  παράνομης οργάνωσης 
"Ρήγας Φεραίος" είναι αποτέλεσμα αυτής της συγκυρίας». Συλλαμβάνε-
ται μαζί με τα 11 μέλη της παράνομης ομάδας, τον Μάρτιο του 1970. Κρα-
τήθηκε 50 ημέρες στη Γενική Ασφάλεια Αθηνών και στη συνέχεια φυλακί-
στηκε. Καταδικάστηκε από στρατοδικείο στην Αθήνα σε δίκη του 'Ρ.Φ.', 
μαζί με τους Γιάν. Καούνη, Χ. Γεωργούλα και Μαρία Αγγελάκη. Απολύ-
θηκε από τις Φυλακές Κορυδαλλού με την αμνηστία του 1973. Στα γεγο-
νότα του Πολυτεχνείου διέφυγε τη σύλληψη. 

Ενεργός στο ΚΚΕ Εσωτ. στη μεταπολίτευση, μέλος της Κεντρικής Επι-
τροπής του, μετέχει στη συγκρότηση του ΑΕΜ και είναι υπεύθυνος έκδο-
σης της Εργατικής  Ενότητας.  Μετέχει από το 1987 στην έκδοση της εφη-
μερίδας Η  Εποχή,  και από το 1986, στο ΚΚΕ Εσωτερικού - Ανανεωτική 
Αριστερά και στα σχήματα που το διαδέχτηκαν. Εργάστηκε σε πολλές 
ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και κυρίως στην Αυγή, ως υπεύθυνος 
τυπογραφείου. «Μια ζωή στα έντυπα...», σχολιάζει για τον εαυτό του. 



Θόδωρος Κοκλάνης,  1923-1974 

Μέλος του Προεδρείου του Κεντρικού Συμβουλίου 
Α' συνέντευξη της Ι.Π. με το γιο του Δημήτρη Κοκλάνη, 26.7.2007, μετά α π ό πολ-
λαπλές επαφές με τη σύζυγο Ανθή Ραγιαδάκου-Κοκλάνη. Επαναληπτική, 
2.8.2007. Συμπληρωματικές πληροφορίες α π ό τη Νίτσα Πιτσέα και τους Τάκη 
Μπενά και Θόδωρο Μαλικιώση στο μεσοδιάστημα. 

Γεννήθηκε το 1923 στο Ναύπλιο και πέθανε στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο 
του 1974 από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.  Εργάστηκε  ως ιδιωτικός 
υπάλληλος. Είχε παντρευτεί την Ανθή Ραγιαδάκου και απέκτησαν  ένα γιο. 

Τελείωσε το δημοτικό σχολείο στα Πατήσια και γράφτηκε στο Α' Γυ-
μνάσιο της Πλάκας. Εγκατέλειψε το σχολείο στην τελευταία τάξη, γιατί εν 
τω μεταξύ ξέσπασε ο πόλεμος και ακολούθησε ο σοβαρός τραυματισμός 
του. Τον Μάιο του 1941, σε σύγκρουση  του τραμ, στο οποίο επέβαινε εξω-
τερικά, έχασε το δεξί του πόδι κάτω από το γόνατο. «Δεν ένιωσε ποτέ την 
αναπηρία του και κυρίως δεν ήθελε να τον αντιμετωπίζουν ως ανάπηρο», 
καταθέτουν οι συγγενείς  αλλά και παλιοί σύντροφοι του. «Ήταν ένας ευ-
γενής και καλλιεργημένος άνθρωπος που σε κέρδιζε και δεν άφηνε να φα-
νεί το πρόβλημά του». 

Πατέρας του ήταν ο Δημήτριος Κοκλάνης από το Παλαιοχώρι Κυνου-
ρίας. Μετανάστης στην Αμερική, επέστρεψε στην Ελλάδα το 1922. Εγκα-
ταστάθηκε στο Ναύπλιο και μετά στην Αθήνα όπου διατηρούσε ταβέρνα 
στην Αγία Φωτεινή Ιλισού. Πέθανε τον Νοέμβριο του 1945 σε ηλικία 54 
ετών. 

Μητέρα του ήταν η Όλγα, 1897-1965, το γένος Κελπερή, με καταγωγή 
από τον Άγιο Βασίλειο Κυνουρίας. Η οικογένεια ζούσε στα Πατήσια και 
μετά στον  Άγιο Αρτέμιο, στη Γούβα όπως λεγόταν εκείνη την εποχή. 

«Οι γονείς ήταν συντηρητικοί άνθρωποι, λέει η αδελφή του. Ο πατέρας 
μας ψήφιζε τους Φιλελεύθερους, όμως εμείς, τα παιδιά, μπήκαμε στην 
Αντίσταση. Από τα τρία παιδιά μόνον ο Θόδωρος έγινε κομμουνιστής και 
τράβηξε ό, τι τράβηξε. Εμείς, οι άλλοι δυο, φύγαμε νωρίς για την Αμερική, 
στο Σικάγο όπου είχε δουλέψει και ο πατέρας μας...». 

Η ένταξη του Θόδωρου Κοκλάνη στην Αριστερά συμπίπτει με τη δρα-
στηριοποίηση του στο ΕΑΜ Νέων στη Γούβα στις αρχές του 1942. «Είχαμε 
ένα ξάδελφο κομμουνιστή φοιτητή στο Πανεπιστήμιο. Αυτός τον τράβηξε. 
'Υστερα τον χάσαμε...», θυμάται η αδελφή του. Με το ψευδώνυμο Άρης, 
από το 1943 συμμετέχει στην ΕΠΟΝ και είναι ο οργανωτικός του 5ου Το-
μέα της ΕΠΟΝ Αθήνας. Από την άνοιξη του 1944 μέχρι και την Απελευθέ-
ρωση είναι γραμματέας της ΕΠΟΝ Κυψέλης και στη «μάχη της Αθήνας», 
στα Δεκεμβριανά, τραυματίζεται στον πνεύμονα. 



To 1947, καταδικάστηκε από έκτακτο στρατοδικείο στην Αθήνα. «Πή-
γε με τις πατερίτσες στο δικαστήριο και γλίτωσε το θάνατο. Λόγω αναπη-
ρίας καταδικάστηκε σε ισόβια, λέει ο γιος του. Επί 13 χρόνια γνώρισε τις 
περισσότερες ελληνικές φυλακές : Αβέρωφ, Ακροναυπλία, Κεφαλλονιά, 
Κέρκυρα, Ιτζεδίν, Γιούρα, Αίγινα». Αποφυλακίστηκε στις αρχές του 1961 
και με κομματική εντολή ασχολήθηκε με την Ν.ΕΔΑ ως γραμματέας της ορ-
γάνωσης στην Αθήνα και ως μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της. 

Τον Δεκέμβριο του 1962, από το Β' Συνέδριο του κόμματος, εκλέγεται 
αναπληρωματικό μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΔΑ. Συμμετέχει στο 
Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ και εκλέγεται μέλος του ΚΣ. Ταυτόχρονα παρα-
μένει στο Γραφείο της Επιτροπής Πόλης της Αθήνας με γραμματέα τον 
Μπάμπη Θεοδωρίδη, ως οικονομικός υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις της 
ΔΝΛ. Στο τέλος του 1965, γίνεται δεκτή η αίτηση του για τη μετακίνηση του 
στο κόμμα. Το πρώτο εξάμηνο του 1966, έχει την ευθύνη της διοργάνωσης 
κύκλου συναυλιών του Μίκη Θεοδωράκη στην Ελλάδα και συνεργάζεται με 
τους Μιχ. Σεπετίδη και Τάσο Σχορέλη. Η ιδιότυπη αυτή μετακίνηση τελείω-
σε με την οριστική ενσωμάτωση του στον κομματικό μηχανισμό της ΕΔΑ. 

Συνελήφθη το βράδυ της 21ης Απριλίου 1967 και οδηγήθηκε στον Ιππό-
δρομο. Εξορίστηκε στη Γυάρο και στη Λέρο απ' όπου απολύθηκε τον Ιού-
λιο του 1970. Πέθανε δύο μήνες μετά την «αποκατάσταση της δημοκρα-
τίας». αφού είχε εκδηλώσει την υποστήριξή του στο ΚΚΕ Εσωτερικού. 

Νίκος  Κουβάτσος,  1935-1981 
Αναπληρωματικό μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Α' συνέντευξη στην Ι.Π. με τη σύζυγο του Σταμάτα Κουβάτσου, 5.7.2007. Επανα-
ληπτική, 28.9.2007. Συμπληρωματικές πληροφορίες από τον εξάδελφο του Χαρα-
λάμπη Κουβάτσο, 28.9.2007. 

Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1935 και πέθανε εκεί το 1981 από κήρωση 
του ήπατος. Εργάστηκε ως αρτεργάτης. Ήταν παντρεμένος με τη Σταμά-
τα, το γένος Βούλγαρη, από την Αλαγονία Σπάρτης και απέκτησαν τρία 
παιδιά. 

Παρακολούθησε μόνο τρεις τάξεις στο σχολείο και στη συνέχεια ανα-
γκάστηκε να εργαστεί. 

Πατέρας του ήταν ο Γρηγόρης Κουβάτσος, που γεννήθηκε στις Ολυ-
μπιές της Μάνης το 1917 και πέθανε στην Καλαμάτα το 1987. Μετανά-
στευσε νωρίς στην Καλαμάτα, όπου από μικρό παιδί δούλεψε κι αυτός 
αρτεργάτης. Στην Κατοχή εντάχθηκε στο ΕΑΜ και στο ΚΚΕ και τις επιλο-
γές του αυτές φαίνεται ότι τις πλήρωσε ιδιαίτερα, καθώς διώχθηκε από το 
μετεμφυλιακό κράτος και κρατήθηκε για πολλά χρόνια στη Γυάρο, στη 



Μακρόνησο και στη συνέχεια στον Α'ι-Στράτη. Στη δικτατορία εξορίστηκε 
για 3 χρόνια στο Λακκί της Λέρου μαζί με τους δυο γιους του. 

Μητέρα του ήταν η Σταυρούλα το γένος Γουνελά από τη Μάνη. Συχνά 
ξενοδούλευε σε σπίτια αλλά εργάστηκε και ως εργάτρια. Πέθανε στην 
Καλαμάτα το 1985 σε ηλικία 67 ετών. 

Ο αδελφός του πατέρα, Πέτρος Κουβάτσος, ήταν έφεδρος υπολοχαγός 
του Ελληνικού Στρατού, έλαβε μέρος στον Ελληνο-ιταλικό πόλεμο και 
παρασημοφορήθηκε για την απελευθέρωση της Κορυτσάς. Όπως μας πλη-
ροφόρησε ο γιος του, Χαραλάμπης Κουβάτσος, μετά την κατάρρευση του 
Αλβανικού μετώπου απέτυχε να φύγει για τη Μέση Ανατολή. Το 1942, 
ανέβηκε στο βουνό και υπηρέτησε ως αξιωματικός στο 8ο Σύνταγμα του 
ΕΛΑΣ Λακωνίας. Μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας επέστρεψε στην Καλα-
μάτα, όπου συνελήφθη στα μέσα του 1945. Κρατήθηκε στις φυλακές Ναυ-
πλίου και τον Μάρτιο του 1948 μεταφέρθηκε στο Γύθειο όπου δικάστηκε 
για δεύτερη φορά και καταδικάστηκε σε θάνατο. Εκτελέστηκε στην Τρί-
πολη, στις 22.3.1948, μετά την επίθεση ανταρτών του ΔΣΕ στις φυλακές 
Γυθείου για την απελευθέρωση των εκεί πολιτικών κρατουμένων. 

Η οικογένεια υποστήριζε την Αριστερά. Ήταν «βαμμένοι» κομμουνι-
στές, δηλώνει η Σταμάτα Κουβάτσου. «Δεν ξέρω τι ήταν πριν... Ξέρω ότι 
όσα έγιναν και όσα έκαναν οι άλλοι, μετά, χώρισαν τους ανθρώπους και 
σημάδεψαν τις ζωές μας». 

Ο Νίκος Κουβάτσος ήταν στο ΚΚΕ από μικρό παιδί, καταθέτει η σύζυ-
γος του. Ωστόσο, η οργανική σχέση με την Αριστερά και με τη Ν .ΕΔΑ φαί-
νεται ότι αρχίζει στα τέλη της δεκαετίας του 1950, μετά την απόλυση του 
από το στρατό, όπου κατατάχτηκε το 1957 και υπηρέτησε επί 27 μήνες. 

Η σύζυγος του θυμάται επισκέψεις του στην Αθήνα, περιοδείες σε διά-
φορα χωριά στη Μεσσηνία, τη συμμετοχή του σε πορείες ειρήνης και σε 
διάφορες εκδηλώσεις αλλά η μνήμη της αδυνατεί να διευκρινίσει τους χρό-
νους που συνέβησαν, ούτε της επιτρέπει να προσδιορίσει τις ακριβείς δρα-
στηριότητες του συζύγου της στη Ν.ΕΔΑ και στη ΔΝΛ. 

Αποτελεί πάντως γεγονός η συμμετοχή του στο Ιδρυτικό Συνέδριο της 
ΔΝΛ ως αντιπροσώπου της Μεσσηνίας και η εκλογή του ως αναπληρωμα-
τικού μέλους του Κεντρικού Συμβουλίου. Με την ιδιότητά του αυτή χρη-
μάτισε, στη συνέχεια, γραμματέας της ΔΝΛ στο νομό Μεσσηνίας. 

Υπέστη συνεχείς ενοχλήσεις και εκβιασμούς από την Αστυνομία. «Εί-
χαμε ένα ταβερνάκι που το δουλεύαμε το βράδυ μετά από τις άλλες μας 
δουλειές, λέει η Σταμάτα. Όλο τον καλούσαν και τον απειλούσαν ότι θα το 
κλείσουν... όλο και ερχόντουσαν μια τάχα για την κοινή ησυχία, μια γιατί, 
τάχαμου, υπήρχε καταγγελία... Στο τέλος το κλείσαμε, συνέχισαν όμως να 
τον καλούν». 



Στη δικτατορία συνελήφθη μαζί με τον πατέρα του και τον αδελφό του 
τις πρώτες ημέρες του πραξικοπήματος. Κρατήθηκε και βασανίστηκε στις 
φυλακές Αλεξανδράκη. Στη συνέχεια εκτοπίστηκε στο Λακκί της Λέρου 
για 4 χρόνια. 

Στη μεταπολίτευση διετέλεσε γραμματέας του ΚΚΕ στην Καλαμάτα, 
περιφερειακός γραμματέας Ανατολικής Πελοποννήσου και υποψήφιος 
βουλευτής Μεσσηνίας με τα χρώματα του ΚΚΕ. 

Μήτσος  (Δημήτριος)  Κουτσούνης 
Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Α' συνέντευξη στην Ι.Π., 2.7.2007. Επαναληπτική, 10.7.2007. Παραχώρηση φωτο-
γραφικού υλικού. 
Γεννήθηκε στο Τρίλοφο Μεγαλόπολης το 1940. Είναι παντρεμένος με τη 
Χρυσούλα Τσακαλογιάννη και ζουν στον Άγιο Σώστη. Εργάστηκε ως οι-
κοδόμος και από το 1981 ως δημοτικός υπάλληλος στο δήμο Νέας Σμύρ-
νης. 

Τελείωσε το δημοτικό σχολείο στο Τρίλοφο το 1954 και στη συνέχεια 
φοίτησε για τρία χρόνια στο γυμνάσιο της Μεγαλόπολης. Το 1958 ήρθε 
στην Αθήνα όπου εργάστηκε ως οικοδόμος ενώ ταυτόχρονα συνέχισε τις 
σπουδές του στο Β' Νυχτερινό Γυμνάσιο Αθηνών. Αργότερα, στη διάρκεια 
της δικτατορίας, το 1970, πήρε πτυχίο Σχολής Εργοδηγών Δομικών Έργων 
στην Αθήνα. 

Πατέρας του ήταν ο Κωνσταντίνος Κουτσούνης, 1905-1949. Γεννήθηκε 
στο Τρίλοφο και ήταν αγρότης. Είχε τελειώσει την Εμπορική Σχολή Τριπό-
λεως και ήταν από το μεσοπόλεμο οργανωμένος στο ΚΚΕ σε μια ομάδα 
Μεγαλοπολιτών. Στην Κατοχή εντάχθηκε στο ΕΑΜ και στον ΕΛΑΣ. Εξορί-
στηκε το 1946-47 στη Φολέγανδρο και στη συνέχεια στη διάρκεια του εμ-
φυλίου πολέμου κατατάχθηκε μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού στο 
Μαίναλο. Τον Μάρτιο του 1949 συνελήφθη αιχμάλωτος και εκτελέστηκε 
στην περιοχή Τριλόφου από την 9η Μεραρχία του κυβερνητικού στρατού. 

Μητέρα του ήταν η Σταυρούλα, το γένος Κωνσταντοπούλου, που γεν-
νήθηκε το 1905 στο Παλαιομοίρι Μεγαλόπολης και πέθανε το 1993 στην 
Αθήνα από γηρατειά. Ήταν αγρότισσα. Στην Κατοχή εντάχθηκε στο ΕΑΜ 
και βοήθησε στην τροφοδοσία του ΕΛΑΣ. Το 1949 κρατήθηκε για αρκετούς 
μήνες μαζί με την κύρη της Μαρία στις φυλακές της Τρίπολης. 

Συνδεδεμένη με την κομμουνιστική παράδοση, η οικογένεια υποστήρι-
ζε εκλογικά την ΕΔΑ αλλά κανένα άλλο μέλος της δεν απέκτησε ιδιαίτερη 
ένταξη. 

Ο Δημήτρης Κουτσούνης, με την άφιξή του στην Αθήνα το 1958, στρα-



στρατολογήθηκε στις παράνομες οργανώσεις του ΚΚΕ στους οικοδόμους και 
διατήρησε την ένταξή του αυτή, πρακτικά, μέχρι την οριστική διάλυση 
τους, το 1962. Το 1960 εκλέχθηκε γραμματέας της «Ενώσεως Οικοδόμων 
Μπετόν-Αρμέ Αθηνών» και με την ιδιότητά του αυτή μπήκε στη Ν.ΕΔΑ για 
«λόγους νομιμότητας». 

Αντιμετώπισε την προοπτική της συγχώνευσης της Ν.ΕΔΑ με τη ΔΚΝΓΛ 
με επιφυλάξεις γιατί, όπως δηλώνει, «ανήκε στον σκληρό πυρήνα και δεν 
ήθελε περαιτέρω αλλοιώσεις του σχήματος». Ωστόσο τις αντιρρήσεις του 
δεν τις εξέφρασε δημόσια. Συμμετείχε στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ και 
εκλέχθηκε μέλος του ΚΣ. 

Δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της εργαζόμενης νεολαίας και στο ΔΣΚ 
Νέων αλλά κυρίως στο σωματείο, του οποίου συνέχισε να είναι γραμματέ-
ας. Δεν έγινε ποτέ επαγγελματικό στέλεχος της ΔΝΛ αλλά λειτούργησε ως 
κομματικό στήριγμα του ΚΚΕ στους οικοδόμους, από το 1965. 

Δηλώνει ότι διάβαζε και βοηθούσε στην κυκλοφορία του αριστερού 
τύπου όπως : Η  Αυγή, Τετράδια  της  Δημοκρατίας,  Η  Γενιά  μας, Ελεύθερα 
Συνδικάτα,  Δρόμοι της  Ειρήνης,  των οποίων υπήρξε και συνδρομητής, 
Ελληνική Αριστερά  αλλά και το παράνομο στην Ελλάδα περιοδικό του 
ΚΚΕ Νέος  Κόσμος.  Συμμετείχε στη σύνταξη της Πανοικοδομικής. 

Δηλώνει ότι η παράνομη οργάνωση του ΚΚΕ στους οικοδόμους αριθ-
μούσε 60-70 άτομα και ότι η ΔΝΛ δεν κατάφερε να συγκεντρώσει περισσό-
τερους από 50 νέους οικοδόμους, γιατί τα νέα παιδιά δεν πήγαιναν πια 
τόσο εύκολα στην οικοδομή. 

Θυμάται τις εκδηλώσεις της ΣΕΕΝΕ και κυρίως τις κινητοποιήσεις και 
συγκρούσεις των οικοδόμων με την αστυνομία αλλά και διάφορες εκδη-
λώσεις στα γραφεία του σωματείου στην οδό Σωκράτους. Θυμάται ακόμη 
τους αγώνες για την καθιέρωση του 7ωρου και τις εξορμήσεις για τη δια-
τήρηση του. 

Αντιμετώπιζε χωρίς εντάσεις τα άλλα ρεύματα της αριστεράς, αλλά και 
«με σκεπτικισμό μετά την πτώση του Χρούστσοφ». 

Στις αρχές του 1967 παραιτήθηκε από το ΚΣ της ΔΝΛ και πέρασε στο 
κόμμα της ΕΔΑ λόγω ηλικίας. Την ίδια εποχή εγκατέλειψε τη θέση του 
γραμματέα της «Ενώσεως Οικοδόμων Μπετόν-Αρμέ Αθηνών» και εργά-
στηκε κομματικά αναλαμβάνοντας τη θέση του γραμματέα στην οργάνω-
ση των οικοδόμων της ΕΔΑ Αθήνας. 

Τον Σεπτέμβριο του 1962 συνελήφθη στην απεργία των οικοδόμων και 
καταδικάστηκε σε 7 μήνες φυλάκιση. Κρατήθηκε για ένα μήνα και απολύ-
θηκε με εξαγορά της ποινής. 

Στη δικτατορία πέρασε στην παρανομία με τη σύζυγο του μέχρι το τέ-
λος του 1970. Πληροφορήθηκαν τη διάσπαση από τον παράνομο ραδιο-



ραδιοσταθμό «Φωνή της Αλήθειας» και λίγο αργότερα συντάχθηκαν με τις θέ-
σεις του Γραφείου Εσωτερικού. 

Μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ Εσωτερικού από το 1973, παραμένει στο χώρο 
της ανανεωτικής Αριστεράς και στον ΣΥΝ. 

Γεράσιμος  Κυλάφης,  1932-1987 
Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Λ' συνέντευξη στην Ι.Π. με τη σύζυγό του Γιούλα Οικονομίδου-Κυλάφη, 16.7.2007. 
Επαναληπτική, 20.8.2007. Ως βοήθημα χρησιμοποιήθηκε αδημοσίευτο αυτοβιο-
γραφικό σημείωμα. Παραχώρηση φωτογραφικού υλικού. 
Γεννήθηκε στη Νέα Αβόρανη Αιτωλίας το 1932 και πέθανε στην Αθήνα το 
1987 από καρκίνο. Εργάστηκε ως αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός και 
ζούσε στην Αθήνα από το 1967. Ήταν παντρεμένος με τη δικηγόρο Πανα-
γιώτα-Γιούλα Οικονομίδου και απέκτησαν δύο παιδιά. 

Τελείωσε το δημοτικό σχολείο στην Νέα Αβόρανη και το γυμνάσιο στο 
Αγρίνιο. Το 1956 υπηρέτησε τη στρατιωτική θητεία του και από το 1954 
φοίτησε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη Σχολή Τοπογράφων Μη-
χανικών. Αποφοίτησε το 1962. 

Πατέρας του ήταν ο Περικλής Κυλάφης, αγρότης, που γεννήθηκε το 
1892 στο Λιβαδάκι-Νέα Αβόρανη. Μέλος του ΕΑΜ στα χρόνια της Κατο-
χής, συνελήφθη από τους Γερμανούς την Πρωτομαγιά του 1944 στο Αγρί-
νιο, μετά από πληροφορίες ελλήνων καταδοτών. Οδηγήθηκε στις φυλακές 
της πόλης και αμέσως μετά στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου. Εκτελέστηκε, μα-
ζί με 50 ακόμα αντιστασιακούς, στην Αγία Σωτήρα (Μάντρα Ελευσίνας), 
στις 9 Αυγούστου 1944. 

Μητέρα του ήταν η Αθηνά, το γένος Θεοδωροπούλου, που γεννήθηκε το 
1900 στο Παναιτώλιο Τριχωνίδας και πέθανε το 1982 στο Αγρίνιο. 

Αντιστασιακή δράση ανέπτυξε ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, 
Ζαχαρίας, ο οποίος ήταν στέλεχος της ΕΠΟΝ Αγρινίου και στη συνέχεια της 
παράνομης ΕΠΟΝ. Υπηρέτησε τη στρατιωτική θητεία του στη Μακρόνησο. 
Επίσης, αντιστασιακή δράση ανέπτυξε και ο αδελφός του πατέρα του, 
Παναγιώτης, που ήταν πολιτικός μηχανικός στο Αγρίνιο. 

Η οικογένεια, που απέκτησε δεσμούς με την κομμουνιστική Αριστερά 
στα χρόνια της Αντίστασης, διατήρησε στη μετεμφυλιακή περίοδο τη σχέ-
ση της με την Αριστερά και υποστήριζε σταθερά την ΕΔΑ. 

Μέλος της ΕΔΝΕ, στα χρόνια των γυμνασιακών σπουδών του στο Αγρί-
νιο, όπως προκύπτει από τη μαρτυρία του συμμαθητή του, Γ. Χριστοφιλό-
πουλου, ο Γεράσιμος Κυλάφης εντάχτηκε στη Ν.ΕΔΑ στα χρόνια της φοί-
τησης του στο ΕΜΠ, δραστηριοποιήθηκε όμως ενεργά στο Αγρίνιο όπου, 



μετά την αποφοίτηση του, εργάστηκε μέχρι τις αρχές του 1967 ως τοπο-
γράφος μηχανικός. Το καλοκαίρι του 1963 έγινε γραμματέας της ΔΚΝΓΛ 
στην πόλη και τον Φεβρουάριο του 1964 ήταν υποψήφιος βουλευτής στο 
νομό με το ψηφοδέλτιο της ΕΔΑ. 

Υπέρμαχος της συγχώνευσης της ΔΚΝΓΛ και της Ν.ΕΔΑ, έλαβε μέρος 
στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ και εξελέγη μέλος του ΚΣ της. Ανέλαβε 
χρέη γραμματέα της ΔΝΛ στο νομό και δεν απέκτησε ποτέ επαγγελματική 
σχέση με τη Νεολαία ή το κόμμα. Το 1966 πέρασε στο κόμμα της ΕΔΑ και 
συγκεκριμένα στο Γραφείο της NE ΕΔΑ Αιτωλοακαρνανίας και το 1967, με 
την εγκατάστασή του στην Αθήνα, έγινε μέλος της NE ΕΔΑ Αττικής. 

Η σύζυγος του τον θυμάται να αφηγείται τις περιοδείες εκπροσώπων 
της ΔΝΛ με επικεφαλής τον Μίκη Θεοδωράκη στο νομό. «Το έργο της Νεο-
λαίας Λαμπράκη ήταν σημαντικό για την περιοχή, αφού μέσα από τις πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις που οργάνωνε (πανηγύρια με πίπιζες, συναυλίες, 
βιβλιοθήκες στα χωριά) πλησίαζε τον κόσμο και έδινε τη σύγχρονη φωνή 
της Αριστεράς». 

Διάβαζε συστηματικά τα έντυπα : Η  Γενιά  μας, Τετράδια  της  Δημοκρα-
τίας,  Πανσπουδαστική,  Η  Αυγή, Δημοκρατική  Αλλαγή και Ελληνική Αρι-
στερά  και ήταν συνδρομητής στους Δρόμους της  Ειρήνης  και στην Επιθεώ-
ρηση Τέχνης. 

Η σύζυγος του καταθέτει ακόμη ότι δεν είχε σοβαρές διαφωνίες ως 
προς το σχεδιασμό της πολιτικής της ΔΝΛ. Η μετακίνηση του στο  κόμμα 
έγινε για λόγους ηλικίας. 

Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη στην Αθήνα τον Ιούνιο του 
1967 και κρατήθηκε στη Γενική Ασφάλεια Αθηνών μέχρι τον Σεπτέμβριο 
της ίδιας χρονιάς, «οπότε αφέθηκε ελεύθερος με ένα τμήμα των συλληφθέ-
ντων με ρύθμιση που έκανε ο τότε υπουργός της στρατιωτικής χούντας». 

Στη μεταπολίτευση, ήταν ψηφοφόρος του ΚΚΕ. Το 1975 ήταν υποψή-
φιος δημοτικός σύμβουλος Αθήνας με υποψήφιο δήμαρχο τον Μίκη Θεο-
δωράκη. Το 1984 ζήτησε να γίνει μέλος του ΚΚΕ, αλλά η αίτηση του έγινε 
δεκτή λίγο πριν από τον θάνατό του, το 1987. Το κομματικό του βιβλιάριο 
παρέλαβε η σύζυγος του, τιμητικά, μετά το θάνατό του. 

Βασίλης  Κωτούλας 
Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Α' συνέντευξη στον Τ .Σ . ,2004 . Επαναληπτικές στην Ι.Π., 24 και 28.7.2007. 
Γεννήθηκε στη Μητρόπολη Καρδίτσας το 1945. Ζει στην Αθήνα από το 
1960. Είναι παντρεμένος με τη βιολόγο, Αντωνία Κυβέλου, και έχουν ένα 
παιδί. Εργάστηκε ως ιδιωτικός υπάλληλος. 



Τελείωσε το δημοτικό σχολείο στο χωριό και από το 1961 γράφτηκε σε 
νυχτερινό γυμνάσιο στην Αθήνα. Αποφοίτησε το 1974 γιατί μεσολάβησε η 
δικτατορία. Από το 1978 έως το 1982, σπούδασε πολιτικές επιστήμες στην 
Ιταλία. 

Πατέρας του ήταν ο Νικόλας Κωτούλας, 1910-1974, γεωργός από τη 
Μητρόπολη Καρδίτσας. Από τις διηγήσεις του, ο Βασίλης συμπεραίνει ότι 
ήταν ήδη, πριν από τον πόλεμο, μέλος του ΚΚΕ και υπεύθυνος του χωριού. 
Πολέμησε στο Αλβανικό μέτωπο και στη διάρκεια της Αντίστασης υπήρξε 
στέλεχος του ΚΚΕ και του ΕΑΜ στην περιφέρεια Καρδίτσας. Διωκόμενος 
από τις «ομάδες τρομοκρατίας», στα τέλη του 1946 βγήκε στο βουνό, στις 
γραμμές του ΔΣΕ. Συνελήφθη το 1948 και καταδικάστηκε σε ισόβια από 
έκτακτο στρατοδικείο. Φυλακίστηκε και απολύθηκε από τα Γιούρα το 
1954. 

Μητέρα του ήταν η Δέσπω, 1909-1990, το γένος Δημακοπούλου, αγρό-
τισσα από τη Μητρόπολη Καρδίτσας. Στη μεταβαρκιζιανή συγκυρία, υπέ-
στη διώξεις από τις τοπικές αρχές που εκβίαζαν την παράδοση του άντρα 
της. «Με μικρά παιδιά και εμένα μωρό, η μάνα γνώρισε παρακολουθή-
σεις, ξυλοδαρμούς και κρατήσεις από τους μάυδες και τη χωροφυλακή. 
Ψάχναν τον πατέρα μου, αλλά η μάνα την πλήρωνε για όλους. Ο αδελφός 
της, ο Δημήτρης, έκανε αρκετούς μήνες φυλακή, και ο μικρότερος αδελφός 
του πατέρα μου, ο Ευριπίδης, κόντεψε να πεθάνει από το ξύλο και τα βα-
σανιστήρια που του έκαναν οι μάυδες». 

Μέσα από αυτές τις πορείες εξηγείται πώς, στα μετεμφυλιακά χρόνια, 
όλη η οικογένεια στρατεύτηκε στην Αριστερά. «Δεν ήταν μόνο ψηφοφόροι 
και φίλοι της ΕΔΑ αλλά και πολιτικά δραστήριοι. Ο πατέρας ήταν τοπικό 
στέλεχος στο γραφείο της Νομαρχιακής Επιτροπής της ΕΔΑ στην Καρδί-
τσα, λέει ο Βασίλης και ο μεγάλος αδελφός μου, ο Βαγγέλης, στέλεχος της 
Ν.ΕΔΑ στον φοιτητικό χώρο. Αυτός μου έδωσε την πρώτη επαφή στο ΔΣΚ 
Νέων και στην εργαζόμενη νεολαία». 

«Με τον Γιάννη Πετρόπουλο, τον Μπάμπη Κοβάνη, τη Μαίρη Βασιλο-
μητσάκου και τον Μπάμπη Γραμμένο, που όπως θυμάμαι είχε το πολιτι-
στικό τμήμα, και άλλους βρεθήκαμε στο ΔΣΚ, ενώ ταυτόχρονα πήγα και 
στο σωματείο των υδραυλικών, στους νέους οικοδόμους. Λίγο αργότερα, 
το 1962 ή το '63, συμμετείχα στη ΣΕΕΝΕ εκ μέρους των Νέων του Σωματεί-
ου Υδραυλικών και στη συνέχεια το 1963-64 έγινα αντιπρόεδρος στον 
ΣΕΜΜΕ». 

Ημι-επαγγελματικό στέλεχος της Νεολαίας, με πρόταση του Μπάμπη 
Θεοδωρίδη, συμμετέχει στο προσωρινό Γραφείο της Επιτροπής Πόλης 
Αθήνας της ΔΝΛ, από το φθινόπωρο 1964. «Λίγο καιρό πριν από το συνέ-
δριο, 'κρατάω' τους νυχτερινούς και ημερήσιους μαθητές, καθώς και τις τε-



τεχνικές σχολές, θυμάται. Διαδέχτηκα την Αθηνά Γιάνναρου και μετά το συ-
νέδριο τους ανέλαβε ο Παπαδάτος». 

Θετικός για τη συγχώνευση της Ν.ΕΔΑ με τη ΔΚΝΓΛ, γιατί «θεωρούσε 
απαραίτητη τη σύζευξη του μαζικού πολιτικού κινήματος με την οργανωτι-
κή επάρκεια των στελεχών της Ν.ΕΔΑ», συμμετείχε ως αντιπρόσωπος των 
ημερήσιων μαθητών στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ και εξελέγη μέλος του 
Κεντρικού Συμβουλίου. «Μετά το συνέδριο γίνομαι πλήρως επαγγελματικό 
στέλεχος και αναλαμβάνω εκ μέρους του Γραφείου της Αθήνας τις δυτικές 
συνοικίες και τον νότιο τομέα. Έτρεχα από τη Νέα Σμύρνη, την Καλλιθέα 
και το Φάληρο μέχρι τη Φιλαδέλφεια, το Περιστέρι και τα Λιόσια». 

Στις αρχές του 1967, στην τελευταία οργανωτική αναδιάρθρωση, «με 
πήραν από την Αθήνα και με εντάσσουν στο Οργανωτικό Γραφείο, υπεύ-
θυνο για την Ήπειρο, τη Λευκάδα και την Κέρκυρα. Ο Αλέκος Σόφης είχε 
αναλάβει τότε δήμαρχος στα Γιάννενα. Έτσι αποφασίσαμε να εγκαταστα-
θώ στην πόλη για να διευκολύνουμε την κατάσταση... Εκεί με βρήκε η δι-
κτατορία». 

Αναφερόμενος στη διαδρομή του στο νεολαιίστικο κίνημα καταθέτει 
την προσωπική του εκτίμηση: «Εδώ και αρκετά χρόνια πιστεύω ότι, τελι-
κά, ανταποκριθήκαμε περισσότερο στο αγωνιστικό μέρος αυτού του κινή-
ματος και όχι όσο έπρεπε στην ποιοτική του διάσταση». Συνεπής ως προς 
την εκτίμηση του, επιλέγει ως σημαντικότερες στιγμές αφενός τη σύ-
γκρουση των οικοδόμων με την αστυνομία στην οδό Σωκράτους, όταν 
έπαιρνε και ο ίδιος το βάπτισμα του αγωνιστικού πυρός τον Δεκέμβριο 
του 1961, και αφετέρου, την πορεία των μαθητών των νυχτερινών γυμνα-
σίων προς το Καστρί, το 1964. «Είχαμε αναλύσει αρκετά γιατί δεν μας συ-
νέφερε η προσθήκη του έβδομου έτους, στην οργάνωση μας στην Αθήνα 
που ξεπερνούσε τα 250 άτομα. Το συνδέαμε με το εξάωρο που διεκδικού-
σαν οι άλλοι εργαζόμενοι και με μια προσαρμογή της ύλης στα δεδομένα 
μας. Διεκδικήσαμε αγωνιστικά την κατάργηση του, από την κυβέρνηση Γ. 
Παπανδρέου, γιατί ήταν ένα μέτρο που αποθάρρυνε τους νυχτερινούς μα-
θητές από το να συνεχίσουν το σχολείο». 

Στην ίδια λογική καταθέτει ότι, αν και επιφυλακτικός στην αρχή, αντι-
μετώπισε θετικά τις εκδηλώσεις αλληλεγγύης και τις εξωραϊστικές εξορ-
μήσεις της ΔΝΛ. «Μέσα από τη δίωξη και την επέμβαση της αστυνομίας, 
απέκτησαν πολιτικό και αγωνιστικό χαρακτήρα. Στο Περιστέρι, για πα-
ράδειγμα, σπάγανε συστηματικά τις λέσχες. Ήταν μια επιλογή στην προ-
σπάθειά τους να λυγίσουν το φρόνημα, σε περιοχές όπου ήταν έντονη η 
κοινωνική σύγκρουση. Εμείς αντιστεκόμασταν...». 

Δηλώνει ότι διάβαζε συστηματικά τον αριστερό και νεολαιίστικο τύπο 
της εποχής : Η  Γενιά  μας, Δρόμοι της  Ειρήνης, Η  Αυγή, Δημοκρατική  Αλλαγή 



γή, Επιθεώρηση  Τέχνης,  Ελληνική Αριστερά  και ότι βοηθούσε στην κυκλο-
φορία των εντύπων: Η  Γενιά  μας, Η  Αυγή, Ελληνική Αριστερά.  Για ένα σύ-
ντομο χρονικό διάστημα, θυμάται ότι ήταν διευθυντής στην εφημερίδα του 
ΣΕΜΜΕ, Μαθητική. 

Απέναντι στα άλλα ρεύματα της Αριστεράς καταθέτει ότι ήταν σχεδόν 
εχθρικός αν και σήμερα θεωρεί τη στάση του λανθασμένη. «Υπήρχε μια 
σταλινική αντίληψη για όσους δρούσαν στα 'αριστερά' της ΕΔΑ και της 
ΔΝΛ. Ήταν κι αυτοί όμως πιο σταλινικοί από μας». 

Μέλος του ΚΚΕ, από το 1961 -62, στρατολογημένος στην οργάνωση των 
οικοδόμων, διευκρινίζει ότι δεν έκανε χρήση αυτής της ιδιότητάς του στη 
ΔΝΛ και υποστηρίζει ότι δεν είχε βασικές διαφωνίες με την ηγεσία της. «Η 
συγκρότηση της ΔΝΛ ήταν μια από τις πιο δημιουργικές επιλογές της ηγε-
σίας της Αριστεράς, τότε. Τα πλατιά πολιτικά και οργανωτικά χαρακτηρι-
στικά της, το πνεύμα της ενωτικής μαζικής δράσης, τα μέτωπα της δημο-
κρατίας και του πολιτισμού δημιουργήσανε μια νέα γενιά στελεχών με 
ανοιχτούς ορίζοντες. Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι η πλειοψηφία των 
στελεχών της, στην κρίση και στη διάσπαση του ΚΚΕ, τάχθηκαν με την 
ανανεωτική πτέρυγα της Αριστεράς». 

Καταθέτει επίσης ότι είχε αντιμετωπίσει, αρκετές φορές, παρακολουθή-
σεις από τις αρχές όπως και ολιγόωρες κρατήσεις σε αστυνομικά τμήματα. 

Συνελήφθη στα Γιάννενα, τη δεύτερη μέρα της δικτατορίας. Κρατήθηκε 
και εκτοπίστηκε στα Γιούρα μέχρι τον Ιούνιο του 1967. Στη συνέχεια με-
ταφέρθηκε στα Γιάννενα όπου δικάστηκε από στρατοδικείο για παράβα-
ση του νόμου 509, για την αντιδικτατορική εκδήλωση που είχαν οργανώσει 
το πρωί της 21ης Απριλίου 1967 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φυλακίστη-
κε για 3,5 χρόνια και στη συνέχεια έφυγε παράνομα στην Ιταλία. «Το πλα-
στό διαβατήριο μου το είχε φτιάξει ο Θόδωρος Πάγκαλος», θυμάται. Από 
το 1972 μέχρι την πτώση της δικτατορίας ήταν γραμματέας του Γραφείου 
οργανώσεων Δυτικής Ευρώπης του ΚΚΕ Εσωτερικού. Επέστρεψε στην 
Ελλάδα στα τέλη Αυγούστου του 1974. 

Από το 1973 ήταν μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ Εσωτερικού και στην περίοδο 
1975-1977 μέλος του Εκτελεστικού του Γραφείου. Αποστασιοποιήθηκε 
από την πολιτική δράση όταν έφυγε για να συνεχίσει τις σπουδές του, το 
1978, στην Ιταλία. 

Αλέκος Λάιος 

Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τον ίδιο στα ΑΣΚΙ, 2003. Επαναληπτική στην 
I.Π., 18.7.2007. 



Γεννήθηκε το 1936 στην Καρυά Ξυλοκάστρου Κορινθίας. Εργάστηκε ως 
εμπορικός διευθυντής σε πολυεθνική εταιρεία. Είναι παντρεμένος με την 
οικονομολόγο Καίτη Καρκάνη και έχουν μια κόρη. Ζει στην Αθήνα από το 
1954. 

Ολοκλήρωσε τις βασικές σπουδές (δημοτικό και γυμνάσιο) στο Ξυλό-
καστρο. Στα χρόνια 1954-1959 φοίτησε στην ΑΣΟΕΕ. Πήρε το πτυχίο του 
το 1962. 

Πατέρας του ήταν ο Ιωάννης Λάιος, 1905-1990, από την Καρυά Ξυλο-
κάστρου. Εργαζόταν ως υποδηματοποιός. Στην Κατοχή, ανέπτυξε περι-
στασιακή δράση στο ΕΑΜ Αργολιδοκορινθίας. Το 1949, συνελήφθη στη 
διάρκεια των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων της 9ης Μεραρχίας και εξορί-
στηκε στο Τρίκερι και, για σύντομο χρονικό διάστημα, στη Μακρόνησο. 

Μητέρα του ήταν η Φεβρωνία, 1913-1985, το γένος Πανταζοπούλου. 
Είχε γεννηθεί στο Μπεϊκόζ της Κωνσταντινούπολης και εγκαταστάθηκε, 
πρόσφυγας σε ηλικία 10 ετών, στο Ξυλόκαστρο με την οικογένειά της. 

Με φιλελεύθερες καταβολές, η οικογένεια μετά τον Πόλεμο συνδέθηκε 
πολιτικά με την Αριστερά. 

Ο Αλέκος Λάιος στρατολογήθηκε στην παράνομη ΕΠΟΝ από το συμ-
φοιτητή του, Γρηγόρη Γιάνναρο, το 1954 και παρέμεινε στην οργάνωση 
μέχρι την τυπική διάλυση της, διακινώντας παράνομα έντυπα όπως Νέα 
Γενιά  και Ριζοσπάστη.  Παράλληλα, ανέπτυξε συνδικαλιστική δράση στη 
σχολή του και στη ΔΕΣΠΑ και την εποχή  των μεγάλων φοιτητικών κινητο-
ποιήσεων για το Κυπριακό ήταν αντιπρόεδρος του Συλλόγου των σπου-
δαστών της ΑΣΟΕΕ. 

Εντάχθηκε στην Ν.ΕΔΑ το 1958 και δραστηριοποιήθηκε σε διάφορους 
τομείς της Οργάνωσης Αθήνας, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα Οκτώ-
βριος 1959 - Οκτώβριος 1960, οπότε υπηρέτησε την ετήσια - ω ς πρωτότο-
κος πολυμελούς οικογένειας—στρατιωτική θητεία του στην Καλαμάτα και 
στο 501 Τάγμα Πεζικού στη Βέροια. Ως μέλος της Επιτροπής Πύλης ασχο-
λήθηκε με την καθοδήγηση της ημι-παράνομης μαθητικής οργάνωσης στα 
διάφορα σχολεία της πρωτεύουσας και ανέλαβε τα «νυχτερινά γυμνάσια» 
όταν η οργάνωση επιμερίστηκε μεταξύ ημερησίων και νυχτερινών. «Είχα-
με ήδη πυρήνες σε πολλά σχολεία, θυμάται, και μαζί με την Αθηνά Γιάννα-
ρου και την Αργυρώ Ζαννή φτιάξαμε τις οργανώσεις στα νυχτερινά. Είχα 
όμως ήδη φύγει όταν φούντωσε το κίνημα και οι μεγάλες κινητοποιήσεις 
για το 7ο έτος φοίτησης που πρόσθεσε η κυβέρνηση Καραμανλή». 

Με εντολή της Ν.ΕΔΑ, εντάσσεται στο νεο-ιδρυθέντα «Σύνδεσμο Νέων 
για τον Πυρηνικό  Αφοπλισμό 'Bertrand Russell'» και συμμετέχει  στο  διοι-
κητικό  συμβούλιο ως αντιπρόεδρος, με πρόεδρο τον Μιχάλη Περιστεράκη 
και γραμματέα τον Νίκο Κιάο. Από τα τέλη του 1963, ως μαζικό στέλεχος 



και μέλος του Γραφείου Πόλης Αθήνας της Ν .ΕΔΑ, δουλεύει στον τομέα της 
Ειρήνης στο πλαίσιο του Συνδέσμου και ασχολείται με τη διοργάνωση των 
μαραθώνιων πορειών. 

Τον Σεπτέμβριο του 1964, ενώ οι διαδικασίες για τη συγχώνευση των 
δύο νεολαιών (Ν.ΕΔΑ και ΔΚΝΓΛ) έχουν προχωρήσει, συμμετέχει ως εκ-
πρόσωπος του Συνδέσμου στο Παγκόσμιο Φόρουμ στη Μόσχα. Αντιμετω-
πίζει τη συγχώνευση θετικά και τον Μάρτιο του 1965 συμμετέχει στο 
Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ και εκλέγεται μέλος του ΚΣ. Με τη νέα του 
ιδιότητα, παραμένει στο Γραφείο Αθήνας και διατηρεί τη σχέση του με τον 
Σύνδεσμο Bertrand Russell. Για ένα διάστημα καθοδηγεί τις ανατολικές 
συνοικίες της Οργάνωσης Αθήνας της ΔΝΛ. Στα τέλη του 1966 του ανακοι-
νώνεται ότι «πρέπει να περάσει στο κόμμα λόγω ηλικίας». 

Δηλώνει ότι δεν υπήρξε επαγγελματικό στέλεχος της Νεολαίας και ότι 
δεν αποτέλεσε -ούτε του προτάθηκε να γίνει- κομματικό στήριγμα του 
ΚΚΕ στη ΔΝΛ. 

Διάβαζε συστηματικά τον αριστερό τύπο της εποχής : Η  Γενιά  μας 
(βοηθούσε στην κυκλοφορία), Δρόμοι της  Ειρήνης, Τετράδια  Δημοκρατίας, 
Η  Αυγή (βοηθούσε στην κυκλοφορία), Δημοκρατική  Αλλαγή, Επιθεώρηση 
Τέχνης,  Ελληνική Αριστερά. 

Μιλώντας για τη θητεία του στη Ν.ΕΔΑ και στη ΔΝΛ, η μνήμη του επικε-
ντρώνεται στις μαραθώνιες πορείες ειρήνης των οποίων είχε την ευθύνη 
της διοργάνωσης. «Ξεχωρίζω τη δεύτερη γιατί ήταν πετυχημένη και μαζι-
κή. Είχε το πάθος της νομιμότητας και παλμό διαμαρτυρίας. Είχε εφευρε-
τικότητα και φαντασία. Οι επόμενες μιμούνταν τις προηγούμενες». 

Όσον αφορά τα άλλα ρεύματα της Αριστεράς, θυμάται ότι «ήταν σφό-
δρα εναντίον των κινεζόφιλων. Η γραμμή ήταν να τους κοπανάμε». Για 
τους υπόλοιπους δηλώνει ότι τους αντιμετώπιζε με κατανόηση, «ειδικά 
παιδιά σαν τον Παπούλια και τον Πέτρουλα». 

«Η απέραντη κατανόηση είναι το όπλο μου», δηλώνει και αναφορικά 
με τις διαφωνίες που μπορεί να είχε στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κε-
ντρικού Συμβουλίου αναφέρεται σε κάποιες σκέψεις για την ανάγκη ανα-
νέωσης και την αλλαγή νοοτροπίας που είχε εκφράσει, αρνούμενος να 
σχολιάσει περισσύτερο την κατάσταση. Θεωρεί, ωστόσο, ότι η μετακίνησή 
του στο κόμμα της ΕΔΑ, στα τέλη του 1966, οφείλεται στις διαφωνίες του. 
«Δεν είχα ζητήσει τη μετακίνηση. Μου ανακοινώθηκε χωρίς καμιά εξήγηση 
και μάλιστα στη φάση εκείνη της μετάβασης έμεινα ανενεργός και χωρίς 
σύνδεση όταν έγινε η δικτατορία». 

Στη δικτατορία συμμετείχε στο κίνημα μόνο με την παροχή βοήθειας σε 
παράνομους. 

Στη μεταπολίτευση δραστηριοποιήθηκε στο  ΚΚΕ Εσωτερικού στην το-



τοπική οργάνωση Ζωγράφου. Ψήφισε Ενωμένη Αριστερά, ΚΚΕ Εσωτερικού 
και Συνασπισμό. 

Ναούμ  Λεβέντης 
Αναπληρωματικό μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Α' συνέντευξη στον Τ.Σ.,2004. Επαναληπτική στην Ι.Π,21.7.2007. 
Γεννήθηκε το 1939 στο Σιδηρόκαστρο Σερρών και κατοικεί από το 1952 
στη Θεσσαλονίκη. Εργάστηκε ως λογιστής. Είναι παντρεμένος με την Ελέ-
νη Θέμελη και έχουν τρία παιδιά. 

Τελείωσε το γυμνάσιο, το 1960, στη Θεσσαλονίκη και δεν ακολούθησε 
ανώτερες σπουδές. 

Πατέρας του ήταν ο Στέργιος Λεβέντης, 1909-1988, από το Σιδηρόκα-
στρο Σερρών, με καταγωγή από τον Γράμμο. Ανήκε σε οικογένεια εύπο-
ρων κτηνοτρόφων που διέθεταν ταυτόχρονα σημαντική κτηματική περιου-
σία στην περιοχή Σερρών. Συμμαθητής και φίλος με τον Γιώργο Τσαρουχά 
από τα παιδικά τους χρόνια, ακολούθησαν παράλληλες πορείες. Συνδεδε-
μένος με την ΟΚΝΕ από τα μαθητικά του χρόνια, διεύρυνε τους οργανωτι-
κούς του δεσμούς από το 1933 όντας φοιτητής στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ. 
Τον Μάιο του 1936, πρωτοστάτησε στα γεγονότα της Θεσσαλονίκης ως εκ-
πρόσωπος των φοιτητών. Στη δικτατορία του Μεταξά, επέστρεψε στο Σι-
δηρόκαστρο και το 1939 συνδέθηκε με τον παράνομο μηχανισμό του ΚΚΕ. 
Στα χρόνια της Αντίστασης, δημιούργησε με τον Ηλία Μπαρμπούτη 
ανταρτο-ομάδα με έδρα το χωριό Νεράιδα στη βουλγαροκρατούμενη ζώ-
νη και «πήρε επαφή» με βούλγαρους παρτιζάνους κομμουνιστές. Στον 
Στέργιο Λεβέντη παραδόθηκε, όπως θυμάται ο γιος του, η βουλγαρική με-
ραρχία κατοχής των Σερρών. Μετά την Απελευθέρωση εξελέγη δήμαρχος 
Σερρών. Παραιτήθηκε στις 31 Μαΐου 1945. Στα χρόνια του εμφυλίου πο-
λέμου, πέρασε στην παρανομία στη Θεσσαλονίκη, προετοιμάζοντας την 
έξοδό του στο βουνό. Συνελήφθη το 1948 και εξορίστηκε στον Αϊ-Στράτη, 
στη Λήμνο και στη συνέχεια στη Μακρόνησο απ' όπου απολύθηκε το 1950, 
με «ανήκεστο βλάβη». 

Μητέρα του ήταν η Κυριακή, 1914-1998, το γένος Λεβέντη, από το Σι-
δηρόκαστρο . Στην Κατοχή είχε βοηθήσει στην Επιμελητεία του Αντάρτη. 

Έχοντας στενούς δεσμούς με την κομμουνιστική Αριστερά, η οικογένεια, 
στα μετεμφυλιοπολεμικά χρόνια, υποστήριζε σταθερά την ΕΔΑ. Το 1952, 
μάλιστα, ο πατέρας ήταν υποψήφιος βουλευτής ΕΔΑ στο νομό Σερρών. 

Ο Ναούμ Λεβέντης πήρε το βάπτισμα του πυρός το 1954, σε ηλικία 15 
ετών, όταν, με εντολή του πατέρα  του, συνέβαλε στη  δραπέτευση  του Γ. 
Τσαρουχά από το Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης. Πρόσωπο εμπιστοσύνης 



στους ηγετικούς κύκλους της ΕΔΑ, έπαιρνε τον Σεπτέμβριο του 1958 την 
εντολή να ενταχθεί στην Ν.ΕΔΑ. «Ως μαθητής ξεκίνησα την επιχείρηση από 
τους μαθητές, θυμάται, και σύντομα δημιούργησα επαφές στη Σταυρούπο-
λη, τον Εύοσμο, τις Συκιές και την Άνω Πύλη». Την ίδια εποχή, ξεκίνησε με 
προτροπή του πατέρα του «ειδικά μαθήματα επιβίωσης στην παρανομία». 
«Δάσκαλος του» για τέσσερις μήνες υπήρξε κάποιος γεωπόνος, με το ψευ-
δώνυμο Σπύρος, ο οποίος είχε σπουδάσει σε κομματική σχολή στη Μόσχα 
στο μεσοπόλεμο. «Γι' αυτό δεν πιάστηκα ποτέ από την αστυνομία, τονίζει. 
Είχα γίνει ξεφτέρι κι ας διατύπωσαν κάποιοι τις αμφιβολίες τους...». 

Μέλος του Γραφείου Πόλης, μέχρι το 1962 που έφυγε για να υπηρετήσει 
τη στρατιωτική του θητεία, θυμάται «το θαύμα» που επιτελέστηκε. «Από 
το 1960, είχαμε ήδη στήσει την οργάνωση: στις συνοικίες, στους μαθητές, 
στον Ευκλείδη' και στο Πανεπιστήμιο. Μέχρι και δανειστική βιβλιοθήκη 
είχαμε οργανώσει, από το 1959. Στρατολογούσαμε έτσι τους καλύτερους. 
Η Ν.ΕΔΑ ήταν εξέλιξη του προτύπου της ΕΠΟΝ, χωρίς διακοπή και παρά 
την τρομοκρατία». 

Ολοκλήρωσε τη θητεία του τα Χριστούγεννα του 1963 και επέστρεψε 
στα κομματικά του καθήκοντα ως οργανωτής για τις συνοικίες στην Επι-
τροπή Πόλης. Με την ιδιότητα του αυτή, εξέλέγη αντιπρόσωπος για το 
Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ. «Ήμουν από την αρχή θετικός για τη συγχώ-
νευση, θυμάται. Πίστευα ότι η οργάνωση της Νεολαίας πρέπει να είναι 
ανοιχτή». Ως εκλεγμένο από το Συνέδριο αναπληρωματικό μέλος του ΚΣ, 
αναλαμβάνει από την άνοιξη του 1965, οργανωτικός υπεύθυνος για τη 
Θεσσαλονίκη και συμμετέχει στο Γραφείο Πόλης της ΔΝΛ μέχρι τον Δεκέμ-
βριο του 1966 οπότε παραιτείται. Δηλώνει ότι δεν έγινε επαγγελματικό 
στέλεχος γιατί «τα λογιστικά απέδιδαν πολύ καλά και του άφηναν και 
ελεύθερο χρόνο». Θυμάται επίσης τις διαφωνίες που διατύπωσε για τη δη-
μιουργία των «κομματικών στηριγμάτων» και θεωρεί ότι «η υπόθεση αυτή 
δεν προχώρησε τελικά». 

Αναφέρεται σε διάφορες εκδρομές και εκδηλώσεις στις λέσχες της 
ΔΝΛ. «Στην Ανάληψη ήταν η καλύτερη», λέει σαν να μονολογεί. Η μνήμη 
του εστιάζει, ωστόσο, σε δύο περιστατικά από την Ν.ΕΔΑ. «Το 1961, ανα-
λάμβανε γραμματέας της Νεολαίας στην πόλη ο Τάκης Παπαλέξης. Στο 
πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων του, έπρεπε να γνωρίσει τους υπεύθυνους 
των συνοικιών. Ήταν όμως η εποχή που ακόμη κρυβόμασταν στη Θεσσα-
λονίκη, δεν κυκλοφορούσαμε ελεύθερα στα γραφεία της ΕΔΑ. Κανονίσαμε 
λοιπόν με τους δικούς μας μια ποδοσφαιρική συνάντηση Άρη-ΠΑΟΚ στο 
Υδραγωγείο. Ο Στέφανος Βελδεμίρης εντόπισε 4-5 ασφαλίτες. Τους απο-
μονώσαμε και η γνωριμία έγινε χωρίς προσκόμματα». 

Το δεύτερο, το 1959, αφορά το στήσιμο της δανειστική βιβλιοθήκης. 



«Είχε έρθει ο Αντρέας [Λεντάκης] επάνω. Έφερε μαζί του και έδωσε στην 
Ειρήνη Παπατσαρούχα τη συλλογή Οι γειτονιές  του κόσμου.  Την αντιγρά-
ψαμε και τη μοιράσαμε στα παιδιά που ενθουσιάστηκαν. Έτσι γεννήθηκε 
η ιδέα της βιβλιοθήκης. Κάνοντας έρανο και με τη μεσολάβηση του Μή-
τσου Παλαιολογόπουλου που δούλευε στον εκδοτικό οίκο, προμηθεύτηκα 
από τις «εκδόσεις Μέλισσα» 350 βιβλία που στο τέλος τα στέλναμε όχι 
μόνο στην πόλη αλλά σε όλο το νομό...». 

Δηλώνει ότι διάβαζε συστηματικά τον αριστερό τύπο της εποχής: Η 
Γενιά  μας, Δρόμοι της  Ειρήνης, Τετράδια  της  Δημοκρατίας,  Πανσπουδα-
στική,  Σπουδαστικό  Κόσμο,  Αυγή, Δημοκρατική  Αλλαγή, Επιθεώρηση  Τέ-
χνης,  Ελληνική Αριστερά. 

«Στη Θεσσαλονίκη η ΔΝΛ έφτασε να αριθμεί 6.000-7.000 μέλη». Δεν 
θυμάται όμως ότι υπήρχαν άλλα αριστερά ρεύματα «εκτός των φιλοκινέ-
ζων που είχαν επιρροή στους φοιτητές». 

Δηλώνει ότι είχε διαφωνίες με τον πολιτικό σχεδιασμό της ΔΝΛ. «Όταν 
κατεβάζεις τον κόσμο στο δρόμο, πρέπει να δίνεις και λύσεις, λέει. Εμείς 
στο τέλος δεν λέγαμε τίποτα. Δεν είχαμε πρόταση. Έτσι άρχισε και η απο-
μαζικοποίηση». Τον Δεκέμβριο του 1966, θυμάται ότι τον ανάγκασαν να 
παραιτηθεί από τη θέση του. «Δημιουργήσανε κατάσταση για να φύγω 
από το Γραφείο, υποστηρίζει. Προ της επικείμενης διασπάσεως της ΕΔΑ με 
το ΚΚΕ, άρχισαν να λένε ότι είμαι σταλινικός. Από τον Σεπτέμβριο, εμφυ-
τεύσανε στο Γραφείο τον Β .Π. που ήρθε από τη Γερμανία με γράμμα του 
[Παύλου] Νεφελούδη και πρακτικά έγινε ο αντικαταστάτης μου... Μετά 
λέγανε στον κόσμο ότι πήρα άδεια... ». 

Στη δικτατορία ήταν από τα λίγα στελέχη που δεν πιάστηκαν. Συνέλα-
βαν όμως τον πατέρα του ο οποίος, αν και καταδικάστηκε, απολύθηκε 
άμεσα από τη Γυάρο λόγω του κινδύνου «ανηκέστου βλάβης». Δραστη-
ριοποιήθηκαν μαζί, το 1968, σε παράνομο δίκτυο με επαφή τον Γ. Τσαρου-
χά και μετά τη δολοφονία του συνέχισαν μόνοι τους. 

Σ τ η μ ε τ α π ο λ ί τ ε υ σ η δ ρ α σ τ η ρ ι ο π ο ι ή θ η κ ε σ τ ο ΚΚΕ. « Π α ρ έ μ ε ι ν α εκεί 
π ο υ ή μ ο υ ν α » , τονίζει σ υ μ π λ η ρ ώ ν ο ν τ α ς ότι δ ε ν τ ο μεταν ιώνε ι κ α θ ό λ ο υ . 

Ανδρέας Λεντάκης,  1935-1997 

Μέλος Προεδρείου του Κεντρικού Συμβουλίου 
Α' συνέντευξη στην Ι.Π. με τη σύζυγό του Έφη Σαβουλίδου-Λεντάκη, 20.7.2007. 
Επαναληπτική, 24.10.2007. Ως βοήθημα χρησιμοποιήθηκε βιογραφικό σημείωμα 
που μας διατέθηκε από το Ίδρυμα Λεντάκη, 10.7.2007. Συμπληρωματικά στοιχεία 
από τους  Τάκη Μπενά, Αριστείδη Μανωλάκο και Αλέκα Μπουτζουβή στο μεσο-
διάστημα. 



Γεννήθηκε το 1935 στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας από έλληνες μετα-
νάστες. Έζησε στην Αθήνα από το 1953 και πέθανε στον Υμηττό το 1997 
από οξύ καρδιακό επεισόδιο. Φιλόλογος, συγγραφέας και πολιτικός. Είχε 
δύο γάμους, από τους οποίους απέκτησε δύο γιούς. 

Ολοκλήρωσε τις βασικές σπουδές του στην Αντίς Αμπέμπα και ήρθε ως 
αριστούχος στην Ελλάδα το 1953 με υποτροφία της ελληνικής κοινότητας. 
Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ταυτό-
χρονα αναγκάστηκε να εργαστεί, καθώς οι σπουδές του παρατείνονταν 
εξαιτίας της έντονης πολιτικής δράσης του. Πήρε το πτυχίο του ηθελημένα 
με καθυστέρηση το 1976, εξαιτίας του κινδύνου απέλασης του. 

Πατέρας του ήταν ο Βασίλης Λεντάκης, που γεννήθηκε το 1882 στο χω-
ριό Όλυμπος της Καρπάθου με κρητική καταγωγή, και μετανάστευσε στις 
αρχές του αιώνα στην Αίγυπτο και στη συνέχεια στην Αιθιοπία. Εργάστη-
κε ως οικοδόμος και στη συνέχεια ως γλύπτης. Σύμφωνα με την κατάθεση 
της Έφης Λεντάκη, έργα του κοσμούν μέχρι σήμερα την Αντίς Αμπέμπα. 
Πέθανε το 1946. 

Μητέρα του ήταν η Ευαγγελία, το γένος Νουάρου. Γεννήθηκε στις Με-
νετές Καρπάθου και πέθανε πολύ νέα, το 1938. Τα δύο της παιδιά μεγά-
λωσε, μετά το θάνατο και του πατέρα τους, η αδελφή της Ευδοκία, σύζυ-
γος Κουσουμπέση. 

Η πολιτική δραστηριότητα του Ανδρέα Λεντάκη ξεκινά στην Αθήνα, 
μετά την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο, στις φοιτητικές κινητοποιήσεις 
για το Κυπριακό ενώ από το 1955 εντάσσεται στην παράνομη ΕΠΟΝ. 
Γραμματέας του Συλλόγου των φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής από το 
1955 έως το 1957, υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ΔΕΣΠΑ και υπεύθυνος του 
τομέα διεθνών σχέσεων. Το 1957,ήταν ένας από τους βασικούς διοργανω-
τές του Α' Πανσπουδαστικού Συνεδρίου, στις εργασίες του οποίου χρημά-
τισε γραμματέας. 

Μετά την αυτοδιάλυση της ΕΠΟΝ, το 1958, εντάχθηκε στην Ν.ΕΔΑ, της 
οποίας διετέλεσε ηγετικύ στέλεχος. Ταυτόχρονα μετέχει στο «Σύλλογο 
Εργαζομένων Φοιτητών-Σπουδαστών», ως γραμματέας του Διοικητικού 
Συμβουλίου από το 1958 έως και το 1962. Από τους πρωτοπόρους υπο-
στηρικτές του κινήματος Ειρήνης το οποίο εκφράστηκε, το 1962, με τη δη-
μιουργία του «Συνδέσμου Νέων για τον Πυρηνικό Αφοπλισμό 'Bertrand 
Russell'», ο Ανδρέας Λεντάκης είναι ο εμπνευστής του συνθήματος για το 
«15% προίκα στην παιδεία και όχι στη Σοφία» και του δημοψηφίσματος 
που οδήγησε στη συγκέντρωση 1.000.000 και πλέον υπογραφών, καθώς 
και βασικός συντελεστής του φοιτητικού κινήματος του 1-1-4. Με τις ιδιό-
τητες του αυτές συμμετέχει ως εκπρόσωπος της Ν .ΕΔΑ στο Α' και Β' Συνέ-
δριο της ΕΔΑ, το 1959 και το 1962 αντίστοιχα. 



Μέλος του Γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της Ν.ΕΔΑ, γίνεται 
ιδρυτικό μέλος της ΔΚΝΓΛ, από τον Ιούνιο του 1963, και συμμετέχει, εκ μέ-
ρους της Ν.ΕΔΑ μαζί με τον Γρηγόρη Γιάνναρο, στο πενταμελές Γραφείο 
της. Την ίδια εποχή, εκδίδεται από την Κίνηση το βιβλίο του Νεοφασιστι-
κές οργανώσεις  στη  νεολαία.  Εκπροσώπησε τις νεολαιίστικες οργανώσεις 
στις οποίες συμμετείχε και το φοιτητικό κίνημα σε διεθνή συνέδρια (Μό-
σχα, Πράγα, Κούβα, Λονδίνο, Γκάνα), ενώ στο Παγκόσμιο Φόρουμ Νεο-
λαίας στη Μόσχα, τον Σεπτέμβριο του 1964, εκλέχθηκε πρόεδρος για την 
προετοιμασία του τελικού ανακοινωθέντος και των αποφάσεων του Συνε-
δρίου . Στη συνέχεια με τον Τάκη Μπενά, επισκέφτηκε την Τασκένδη και 
ξαναγύρισαν στη Μόσχα όπου επεξεργάστηκε το Σχέδιο Διακήρυξης της 
ΔΝΛ. 

Ηγετικό στέλεχος της ΔΝΛ, παρά τις διαφωνίες του ως προς τη συγχώ-
νευση της Ν.ΕΔΑ με τη ΔΚΝΓΛ, τις οποίες διατύπωσε στο ΚΣ της Ν.ΕΔΑ και 
στις εργασίες του Ιδρυτικού Συνεδρίου, τον Μάρτιο του 1965, εκλέχθηκε 
μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου και του Προεδρείου αλλά, εξαιτίας των 
αντιρρήσεων που είχε διατυπώσει, δεν εξελέγη μέλος της Γραμματείας 
του. 

Επαγγελματικό στέλεχος της ΔΝΛ, χωρίς να δεχτεί να αποτελέσει 
«κομματικό στήριγμα του ΚΚΕ», εργάστηκε στον Τομέα Διαφώτισης της 
ΔΝΛ, συνδιοργάνωσε τις Μαραθώνιες Πορείες Ειρήνης με τον Μιχ. Περι-
στεράκη, πρόεδρο του Συνδέσμου Μπ. Ράσσελ και με τον Νίκο Κιάο, 
γραμματέα του, και ανέλαβε την εκδοτική ευθύνη και αρχισυνταξία του 
περιοδικού Πανσπουδαστική  εκ μέρους της ΔΝΛ στην τελευταία, πριν από 
τη δικτατορία, φάση του. 

Στην ιστορική διαδήλωση που σκοτώθηκε ο Σωτήρης Πέτρουλας, στα 
«Ιουλιανά», ο Λεντάκης, «στοχοποιημένος από τις αρχές, σύμφωνα με 
όσα καταθέτει ο Ζήσης Θέος, δεν εγκατέλειψε τις πρώτες γραμμές». 
Τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε κρισιμότατη κατάσταση στο 
νοσοκομείο. 

Πλην της σχέσης του με την Πανσπουδαστική,  συνεργάστηκε με όλα τα 
έντυπα της Νεολαίας, όπως και με τις εφημερίδες και τα περιοδικά της 
Αριστεράς. 

Τον Φεβρουάριο του 1966, εκτοπίστηκε από τις ελληνικές αρχές, με το 
πρόσχημα ότι είναι αλλοδαπός, στην Άνδρο και στη Μήλο και του αφαιρέ-
θηκε το laissez passer ενώ ετοιμαζόταν να φύγει για σπουδές  στο  Παρίσι. 
Απολύθηκε στις αρχές του 1967. 

Παράνομος στη  δικτατορία, αναπτύσσει δραστηριότητα στο ΠΑΜ μέ-
χρι τη σύλληψή του, τον Οκτώβριο του 1967. Βασανίστηκε άγρια στη Γενι-
κή Ασφάλεια, όπου και συναντιέται με τον Μίκη Θεοδωράκη στο διπλανό 



κελί. Από τη «συγκατοίκηση» αυτή εμπνεύστηκε ο μεγάλος συνθέτης «Τα 
τραγούδια του Αντρέα». Στη συνέχεια εκτοπίστηκε στο Παρθένι και στο 
Λακκί της Λέρου καθώς και στον Ωρωπό ως τον Αύγουστο του 1970. 

Στη μεταπολίτευση εξελέγη δήμαρχος Υμηττού επί τρεις συνεχόμενες 
τετραετίες (1978-1982-1986). Υπήρξε ο εμπνευστής και θεμελιωτής δύο 
πανελλήνιων θεσμών: των ΚΑΠΗ και του Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστη-
μίου. Εκπρόσωπος της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης επί 4ετία στο 
Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου εκλέχθηκε δύο φορές αντιπρόεδρος της 
Πολιτιστικής Επιτροπής των Δήμων της Ευρώπης. Διετέλεσε πρόεδρος της 
ΕΔΑ την περίοδο 1987-1993 και εξελέγη βουλευτής με το ψηφοδέλτιο του 
ενιαίου Συνασπισμού το 1989 (στις 2 εκλογικές αναμετρήσεις) και το 
1990. Το 1993 προσχώρησε στο νεοσύστατο κόμμα της Πολιτικής Ανοιξης 
και εξελέγη, με τα χρώματά της, βουλευτής τον Νοέμβριο του 1993. Υπο-
ψήφιος δήμαρχος Αθηναίων το 1994. Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογο-
τεχνών, άφησε πίσω του πλούσιο συγγραφικό έργο (βλ. www.ledakis.gr). 

Αριστείδης  Μανωλάκος 

Μέλος του Προεδρείου του Κεντρικού Συμβουλίου. Μέλος της Γραμματεί-
ας από το 1966 
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τον ίδιο στα ΑΣΚΙ, 2003. Σειρά συνεντεύξεων 
στην I.Π., 5 . 4 .2004 ,22 .7 ,30 .7 ,14 .9 και 19.9.2007. 

Γεννήθηκε στον Ασωπό Μολάων, Λακωνίας, το 1938. Ζει στην Αθήνα από 
το 1955. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος, πολιτικός συντάκτης, στις εφημε-
ρίδες Αυγή και Ελευθεροτυπία  και διετέλεσε μετά το 1997, δύο φορές, 
πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ. Είναι παντρεμένος με τη δικηγόρο Μαρία Μαρου-
λάκου και έχουν δύο παιδιά. 

Ολοκλήρωσε το δημοτικό σχολείο στο χωριό του και το γυμνάσιο στους 
Μολάους, το 1955. Στη συνέχεια, ξεκίνησε ανώτατες σπουδές στη Νομική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τις οποίες δεν ολοκλήρωσε. 

Πατέρας του ήταν ο Κυριάκος Μανωλάκος (1898-1964), από τον Ασω-
πό. Εργάστηκε ως έμπορος και αργότερα ως υπάλληλος του Δήμου Πει-
ραιώς. Διετέλεσε πρόεδρος της κοινότητας Ασωπού, στο μεσοπόλεμο, 
πριν από τη δικτατορία του Μεταξά και στην Αντίσταση, για ένα σύντομο 
χρονικό διάστημα, το 1943, έγινε πρόεδρος του λαϊκού δικαστηρίου στο 
χωριό του. Αποστασιοποιήθηκε όμως, όταν έγινε εμφανής ο πρωταγωνι-
στικός ρόλος του ΚΚΕ. 

Μητέρα του ήταν η Κατίνα, το γένος Κρίθαρη, από ναυτική οικογένεια 
των Κυθήρων, που γεννήθηκε στον Ασωπό το 1911 και πέθανε στην Αθήνα 
το 1997. Ο αδελφός της, Θοδωρής Κρίθαρης, υπηρέτησε για μικρό χρονικό 

http://www.ledakis.gr


διάστημα στον ΕΛΑΣ και η αδελφή της, Αμφιτρήτη, οδοντίατρος, μαζί με 
λίγους ακόμα συγχωριανούς, υπήρξε για μικρό διάστημα, κρατούμενη του 
ΕΛΑΣ «όχι ως εχθρικά αλλά ως μη φίλα προσκείμενη». 

Η οικογένεια δεν υπέστη πολιτικές διώξεις στον εμφύλιο πόλεμο. 
Όπως καταθέτει ο ερωτώμενος, ο πατέρας του, όπως και όλη η οικογένεια 
της μητέρας, ήταν «δηλωμένοι βενιζελικοί από την περίοδο του 'αναθέμα-
τος' έως το θάνατό τους». 

Ο Αριστείδης Μανωλάκος συνάντησε την Αριστερά στα φοιτητικά του 
χρόνια. Με πρόταση του Αντρέα Λεντάκη, οργανώνεται, το 1956, στην πα-
ράνομη ΕΠΟΝ της Νομικής Σχολής με πρώτο καθοδηγητή τον επίσης φοι-
τητή και αργότερα δημοσιογράφο, Γιώργο Ριζόπουλο, και γραμματέα της 
Σπουδάζουσας της ΕΠΟΝ, τον Κώστα Βαρβάκη. «Οι παλαιότεροι, ο Γιώρ-
γος Κατηφόρης, ο Απόστολος Κακλαμάνης, ο Άγγελος Ελεφάντης, ο Στέ-
λιος Μπαμπάς, που είχαν πρωταγωνιστήσει τότε στη συγκρότηση του φοι-
τητικού συλλόγου της Νομικής και στη ΔΕΣΠΑ, είχαν ήδη φύγει ή παίρναν 
το πτυχίο τους», θυμάται. «Η παράνομη οργάνωση της ΕΠΟΝ στη Νομική, 
υπολογίζω ότι είχε περισσότερα από 30 μέλη, μεταξύ των οποίων στο έτος 
μου οι Κ. Ρούσος, Γ. Βότσης, Γ. Χατζόπουλος, Διον. Μπουλούκος, Κ. Σο-
φούλης, Αντ. Ρουπακιώτης, Στ. Ζαχαριάδης». Στέλεχος του φοιτητικού 
συνδικαλιστικού κινήματος και της παράνομης Σπουδάζουσας της ΕΠΟΝ, 
συμμετέχει το καλοκαίρι του 1958 στις διεργασίες και συζητήσεις για την 
ένταξή της στη Ν.ΕΔΑ, και σήμερα διευκρινίζει: «Σε αντίθεση με όσα λέγο-
νται, στο  Πανεπιστήμιο, στο  Πολυτεχνείο  και στις άλλες ανώτατες  σχολές 
-στις εξωπανεπιστημιακές σχολές, όπως τις λέγαμε-, η Ν.ΕΔΑ ήταν πρα-
κτικά ανύπαρκτη. Δεν ξέρω τι γινότανε στις συνοικίες, αλλά στη Σπουδά-
ζουσα η ΕΠΟΝ είχε τη δύναμη. Χάρη στη δράση της ΕΠΟΝ ανασυγκροτού-
νται σε όλες τις σχολές, οι φοιτητικοί και σπουδαστικοί σύλλογοι. Από τις 
εκ των υστέρων διηγήσεις, υπολογίζω ότι, στο διάστημα 1956-1958, ήμα-
σταν περίπου 200 άτομα. Όταν αποφασίσαμε να περάσουμε το κατώφλι 
της ΕΔΑ, η εικόνα της Ν.ΕΔΑ άλλαξε αυτόματα». 

Με γραμματέα της Νεολαίας τον Θόδωρο Μαλικιώση, συμμετέχει ως 
μέλος στο Γραφείο Σπουδάζουσας και αργότερα ορίζεται γραμματέας του 
Γραφείου, διαδεχόμενος τον Γρηγόρη Γιάνναρο. Από το 1958, όπως θυμά-
ται, «η οργάνωση έχει προσανατολιστεί  αποφασιστικά  στην  ανάπτυξη  των 
φοιτητικών αγώνων και του φοιτητικού συνδικαλισμού» και, μετά το 
εκλογικό πραξικόπημα του 1961, ηγείται του κινήματος του 1-1-4 και του 
15% που ολοκληρώνεται με τη δημιουργία της ΕΦΕΕ. Τον Φεβρουάριο του 
1963, εκλέγεται από το Δ' Πανσπουδαστικό Συνέδριο στο Κεντρικό Συμ-
βούλιο της ΕΦΕΕ, με πρόεδρο τον Γιάννη Τζανετάκο και γραμματέα τον 
Γιάνη Γιανουλόπουλο. 



Ως στέλεχος του φοιτητικού κινήματος, άλλωστε, εκλέγεται μέλος της 
Διοικούσας Επιτροπής της ΕΔΑ, στο Β' Συνέδριο της, τον Δεκέμβριο του 
1962. Μέλος του ΚΣ της Ν.ΕΔΑ, σταθερά από το 1959, επαγγελματικό της 
στέλεχος από το 1963, «άρχισε να μπαίνει στη λογική της οργάνωσης μετά 
την αποχώρηση του από τις φοιτητικές και συνδικαλιστικές δραστηριότη-
τες». Το 1964 αποστασιοποιείται από τα φοιτητικά και αναλαμβάνει τον 
τομέα διαφώτισης της Ν.ΕΔΑ. 

Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1964, ως επίσημος εκπρόσωπος της Ν.ΕΔΑ 
ανακοινώνει μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη, που εκπροσωπεί τη ΔΚΝΓΛ, τη 
συγχώνευση των δύο νεολαιών. Έχει, όμως, ήδη εκφράσει σοβαρές επιφυ-
λάξεις για τη φυσιογνωμία της νέας οργάνωσης. «Διαφωνούσα αρχικά ως 
προς τη μορφή ένταξης του σπουδαστικού τμήματος, λόγω και των αντι-
δράσεων από μεγάλο τμήμα των μελών της Σπουδάζουσας. Στη συνέχεια 
σε κρίσιμα ζητήματα της ιδρυτικής διακήρυξης και του καταστατικού της 
ΔΝΛ. Επέμενα, και από το βήμα του συνεδρίου, να περιληφθεί ο σοσιαλι-
σμός στα ιδρυτικά κείμενα και να τονωθεί ο πολιτικός χαρακτήρας της ορ-
γάνωσης χωρίς να εξαντλείται η δράση της στην επαρχία, στη σύγκρουση 
με την αστυνομία, στα θέματα των λεσχών που είχαν αναχθεί σε κεντρικό 
ζήτημα. Έχοντας την εμπειρία από τη δράση της ύστερης ΕΠΟΝ και της 
Ν.ΕΔΑ, έβλεπα ότι η ΔΝΛ, αντί να έχει στραμμένη την προσοχή της στην 
ανάπτυξη του κινήματος της νεολαίας, λειτουργούσε σαν να ήθελε να κλεί-
σει το κίνημα στο εσωτερικό της. Αλλά η υποκατάσταση των κοινωνικών 
οργανώσεων από την πολιτική οργάνωση αποτελεί μακροπρόθεσμα σί-
γουρη συνταγή αποτυχίας». 

Έλαβε μέρος στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ και εκλέχθηκε μέλος του 
ΚΣ. «Με τον Αντρέα [Λεντάκη] μπήκαμε στο Προεδρείο μετά από επιμονή 
του Μπενά, θυμάται. Ο Μίκης, λόγω των διαφωνιών μας, δεν ήθελε ούτε να 
μας προτείνει». 

Ανέλαβε τον τομέα διαφώτισης της ΔΝΛ μέχρι τη στράτευση του. Από 
τις 15 Ιουνίου 1965 έως τον Σεπτέμβριο του 1966, υπηρέτησε τη στρατιω-
τική του θητεία, για ένα χρόνο ως προστάτης οικογένειας. «Έχασα έτσι τα 
'Ιουλιανά'», λέει και επισημαίνει ότι «η μοναδική κλάση στην Ελλάδα που 
παρουσιάστηκε τον Ιούνιο αντί για τον Ιούλιο, ήταν εκείνη του 1965. Φαί-
νεται ότι κάτι ξέρανε ή κάτι προετοιμάζανε από νωρίς...». 

Μετά την απόλυση του, ανέλαβε γραμματέας της οργάνωσης Αθήνας 
της ΔΝΛ, διαδεχόμενος τον Μπάμπη Κοβάνη. «Μου παρέδωσαν μια κατά-
σταση , σύμφωνα με την οποία η οργάνωση της Αθήνας αριθμούσε 8.000 
μέλη, θυμάται. Έτσι άρχισε η συζήτηση για το τι είναι μέλος και τι επιρ-
ροή. Μπροστά στο νέο κύμα διώξεων που κορυφώνονταν, η κατάσταση 
της οργάνωσης είχε σαφώς αλλάξει». 



Χωρίς να αρνείται την ποικιλία των δραστηριοτήτων της ΔΝΛ, επιμένει 
ότι πρότεινε μέχρι τέλους την ενίσχυση του πολιτικού χαρακτήρα της οργά-
νωσης στον οποίο εντάσσει και τη διοργάνωση κύκλου ομιλιών, με τον Ηλ. 
Ηλιού, τον Κ. Φιλίνη και άλλους στη λέσχη των κεντρικών γραφείων στην 
οδό Πειραιώς 4, την εποχή που είχε την ευθύνη της οργάνωσης Αθήνας. 

Στη θέση του γραμματέα της Επιτροπής Πόλης Αθήνας παρέμεινε μέ-
χρι το στρατιωτικό πραξικόπημα. 

Από τα χρόνια της νεανικής πολιτικής του διαδρομής, η μνήμη εστιάζει 
στις κινητοποιήσεις για το 1-1-4 και για το 15% στην παιδεία, αλλά και 
στον συλλογικό χαρακτήρα του κινήματος. «Δεν υπήρχε η εσωστρέφεια 
στην οποία μπήκαμε αργότερα, τονίζει. Υπήρχε συνεργασία, φαντασία και 
δημιουργικότητα. Δεν υπήρχαν οι αυστηρές καθοδηγητικές σχέσεις που 
επιβάλλει ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός». 

Δηλώνει ότι διάβαζε συστηματικά τον αριστερό τύπο της εποχής: Η 
Γενιά  μας, Δρόμοι της  Ειρήνης, Τετράδια  της  Δημοκρατίας,  Πανσπουδα-
στική,  Σπουδαστικό  Κόσμο,  Η  Αυγή, Δημοκρατική  Αλλαγή, Ελεύθερα Συν-
δικάτα,  Επιθεώρηση  Τέχνης,  Ελληνική Αριστερά.  Συμμετείχε στη σύνταξη 
των εντύπων Πανσπουδαστική,  Η  Αυγή, Δημοκρατική  Αλλαγή. Ήταν διευ-
θυντής έκδοσης στο  5ο τεύχος του περιοδικού Τετράδια  της  Δημοκρατίας. 

Έβλεπε τα άλλα ρεύματα της Αριστεράς, που δημιουργούνταν σταδια-
κά, «με αντιπαλότητα γιατί ουσιαστικά επρόκειτο για συγκροτημένες 
εσωτερικά κινήσεις, που χρησιμοποιούσαν τη ΔΝΛ ως μαζικό χώρο για τη 
δράση τους, παράλληλα με την ξεχωριστή δική τους παρουσία». 

Δηλώνει ότι όχι μόνον αρνήθηκε να γίνει «κομματικό στήριγμα του 
ΚΚΕ» εντός της ΔΝΛ αλλά και ότι διαφώνησε κατηγορηματικά με το κεί-
μενο -«γράμμα από τα Τρίκαλα» το αποκαλεί-  που εισηγήθηκε  τη δημι-
ουργία των τριάδων για την περιφρούρηση του κινήματος από τον κίνδυνο 
της διάλυσης  και την απειλή της δικτατορίας. «Η θέση μου ήταν ότι το κί-
νημα της νεολαίας έπρεπε να ανοίγεται και όχι να περιχαρακώνεται εσω-
τερικά». 

Στη δικτατορία, πέρασε στην παρανομία και ανήκει στα ιδρυτικά μέλη 
του ΠΑΜ του οποίου διετέλεσε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, έχοντας 
μαζί με τον Χριστόφορο Αργυρόπουλο, τον Απόστολο Μπέση και την Κίτυ 
Αρσένη, συνεργασία με στελέχη του αστικού πολιτικού κόσμου και άλλων 
αντιστασιακών οργανώσεων - Δημοκρατική Άμυνα, ΔΕ Α κ.ά. Μετά τη 
σύλληψη του Κ. Φιλίνη ανέλαβε την ευθύνη της έκδοσης της απόφασης του 
Εθνικού Συμβουλίου  του ΠΑΜ στην οποία,  μαζί  με τον Γ. Βότση, πρόσθε-
σαν την επικριτική διατύπωση για τη στάση της ΕΣΣΔ απέναντι στη δικτα-
τορία. Συνελήφθη στις 30 Νοεμβρίου 1967. Κρατήθηκε στη Γενική Ασφά-
λεια, στην οδό Μπουμπουλίνας και παραδόθηκε στην ΕΣΑ από την οποία 



βασανίστηκε στο στρατόπεδο του Διονύσου, όπου και τον βρήκε το βασι-
λικό κίνημα της 13ης Δεκεμβρίου. Μεταφέρθηκε στη συνέχεια στη Γενική 
Ασφάλεια από όπου εκτοπίστηκε στο Παρθένι της Λέρου, τον Μάρτιο του 
1968 έως τις 24 Δεκεμβρίου 1970. 

Πληροφορήθηκε τη διάσπαση του ΚΚΕ, από τον Λάμπρου στη Γενική 
Ασφάλεια. «Κρατούσε τον Ελεύθερο Κόσμο  με την είδηση, επιδεικτικά», 
θυμάται. Στο Παρθένι, δεν υπέγραψε το κείμενο  με τις θέσεις του Γραφεί-
ου Εσωτερικού και συναποτέλεσε τον πυρήνα του «Χάους». 

Μετά τη δικτατορία, ασχολήθηκε συστηματικότερα με τη δημοσιογρα-
φία και το δημοσιογραφικό συνδικαλισμό. Πολιτικά ανήκει στην ανανεω-
τική Αριστερά, «χωρίς κομματική ένταξη», όπως υπογραμμίζει. 

Μίμης  (Δημήτριος)  Μανωλάκος 
Μέλος του Προεδρείου του Κεντρικού Συμβουλίου από το 1966 
Α' συνέντευξη στην Ι.Π., 24.7.2007. Επαναληπτική, 7.8.2007. Παραχώρηση φωτο-

γραφικού υλικού. 

Γεννήθηκε στον Ασωπό Λακωνίας, στις 6 Απριλίου 1941, «την ημέρα της 
κήρυξης του πολέμου από τους Γερμανούς», όπως ο ίδιος  επισημαίνει. Ζει 
στην Αθήνα από το 1955. Εργάστηκε από το 1959 σε διάφορες εργασίες 
και από το 1975 συνεχώς ως δημοσιογράφος. Είναι παντρεμένος με τη δι-
κηγόρο Όλγα Δάλλα και έχουν δύο παιδιά. 

Ολοκλήρωσε το δημοτικό σχολείο στο χωριό. Παρακολούθησε τις τρεις 
πρώτες τάξεις του γυμνασίου στους Μολάους και τις άλλες τρεις στο Πα-
γκράτι, όπου εγκαταστάθηκε η οικογένειά του. Το 1958, ξεκίνησε ανώτα-
τες σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά δεν πήρε 
το πτυχίο του. Στη διάρκεια της δικτατορίας, παρακολούθησε, επίσης, 
σπουδές Κοινωνικής Ιστορίας στην École Pratique, στο Παρίσι. 

Πατέρας του ήταν ο Κυριάκος Μανωλάκος, 1898-1964, από τον Ασωπό 
Μολάων. Εργάστηκε ως έμπορος και αργότερα ως υπάλληλος του Δήμου 
Πειραιώς. Στην Αντίσταση, για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, το 1943, 
διετέλεσε πρόεδρος του λαϊκού δικαστηρίου στο χωριύ του. Αποστασιο-
ποιήθηκε όμως, όταν «έγιναν κυρίαρχοι οι κομμουνιστές». 

Μητέρα του ήταν η Κατίνα, 1911-1997, το γένος Κρίθαρη, από τον Ασω-
πό Μολάων. Ο αδελφός της, Θοδωρής Κρίθαρης, υπηρέτησε για μικρό χρο-
νικό διάστημα στον ΕΛΑΣ και η αδελφή της, Αμφιτρήτη, οδοντίατρος, κρα-
τήθηκε για σύντομο διάστημα από τον ΕΛΑΣ «ως μη φίλα προσκείμενη». 

Η οικογένεια δεν υπέστη πολιτικές διώξεις στον εμφύλιο πόλεμο. 
Όπως διευκρινίζει ο ερωτώμενος, «ο πατέρας του ήταν καφανταρικός 
πριν από τον πόλεμο και, στη συνέχεια, έγινε κουμπάρος και κομματάρχης 



του Παπαμιχαλόπουλου, βουλευτή Λακωνίας και υπουργού του Κόμμα-
τος των Φιλελευθέρων». Ο παππούς του, Δημήτρης Κρίθαρης, ήταν ο ένας 
από τους δύο κατοίκους του χωριού που δεν έριξαν «ανάθεμα» στον 
Ελευθέριο Βενιζέλο. 

Ο Μίμης Μανωλάκος, μαθητής στην Αθήνα από το 1955, συμμετέχει για 
πρώτη φορά στο μαζικό κίνημα την άνοιξη του 1956 στις διαδηλώσεις για 
το Κυπριακό. Αργότερα, όπως λέει, συνειδητοποιεί ότι ο πατριωτισμός 
υπήρξε μια από τις μεγάλες ιδέες που τον οδήγησαν στην Αριστερά. «Ο 
πατριωτισμός... και ο ακτιβισμός», συμπληρώνει. Σημαντικό ρόλο για την 
επαφή του με τις αριστερές ιδέες έπαιξε ο Ανδρέας Λεντάκης. «Είχε έρθει 
τα Χριστούγεννα του 1953 και το καλοκαίρι του 1954 στο χωριό μου με τον 
ξάδελφο μου και συμφοιτητή του στη Φιλοσοφική, Νίκο Τρίκολα. Τον φι-
λοξενήσαμε. Στα παιδικά μάτια μου φάνταζε σοφός και ήταν γοητευτικός 
στις συζητήσεις. Συντέλεσε άμεσα στο να σπάσουν μέσα μου μύθοι, όπως 
η θρησκεία και αρχέγονοι φόβοι που καλλιεργούνταν στα χωριά, όπως ο 
φόβος των νεκρών και του νεκροταφείου». 

Φοιτητής από το 1958, οργανώνεται στη Σπουδάζουσα της Ν.ΕΔΑ, με 
προτροπή του Αριστείδη, μεγαλύτερου αδελφού του. Μετέχει για 2 χρόνια 
στο 5μελές Γραφείο της οργάνωσης του έτους του. Υποψήφιος στις εκλο-
γές του συλλόγου Νομικής «Η Θέμις», το 1959, θυμάται ότι «τη χρονιά 
εκείνη η Αριστερά χάνει τους συλλόγους λόγω της συνεργασίας Κέντρου-
Δεξιάς. Αυτό το γεγονός επηρέασε, από τότε, τις σκέψεις μου για το μαζι-
κό κίνημα και τα ζητήματα των συμμαχιών», τονίζει. 

Από το 1959 ώς το 1965 εργάζεται παράλληλα με τις σπουδές του. Κά-
νει ιδιαίτερα μαθήματα και εργάζεται ως βοηθός λογιστή και δημοσιογρά-
φος. Το 1961 αποκτά αμειβόμενη σχέση, ως διαχειριστής, στην Πανσπου-
δαστική.  «Με διευθυντή τον Μανόλη Μυλωνάκη και αρχισυντάκτη τον 
Στέλιο Ράμφο, η εφημερίδα λειτουργούσε ως κέντρο των δραστηριοτήτων 
όλων των τάσεων της Αριστεράς που δεν ανέβαιναν στα γραφεία της 
ΕΔΑ». Εργάστηκε μέχρι την άνοιξη του 1963 και μετά απέκτησε, για 18 
μήνες, επαγγελματική σχέση με την Αυγή, εργαζόμενος στο  αρχείο ύλης 
και φωτογραφιών της εφημερίδας. 

«Όταν τέλειωνα τη δουλειά, έτρεχα στις διαδηλώσεις». Μετέχει σε 
όλες τις κινητοποιήσεις για το 1-1-4 και για το 15% στην παιδεία και στις 
δραστηριότητες του μαζικού κινήματος ως «ακτιβιστής», χωρίς να έχει 
συμμετοχή  σε όργανα της Ν.ΕΔΑ. «Μέχρι και με τους τσαγκαράδες του 
Πειραιά διαδήλωσα...», θυμάται και στη συνέχεια μιλά για την καθημερινή 
παρουσία του στα γραφεία του «Συνδέσμου 'Bertrand Russell'», από το 
1962, την προετοιμασία της Α' Μαραθώνιας Πορείας. 

Θετικά διακείμενος προς τη συγχώνευση της Ν.ΕΔΑ με τη ΔΚΝΓΛ στη 



λογική του διευρυμένου μαζικού κινήματος, δεν έλαβε μέρος στο Ιδρυτικό 
Συνέδριο της ΔΝΛ όχι τόσο «λόγω ηλικιακής επετηρίδας» όσο εξαιτίας της 
μετακίνησης του στην «οργάνωση της Αυγής», όπου εργαζόταν την περίο-
δο εκείνη. Επιστρέφει στη Νεολαία, το καλοκαίρι του 1965, «όταν, μετά 
τις αλλεπάλληλες διασπάσεις με Αναγέννηση' και ΠΑΝΔΗΚ, είχε ορφανέ-
ψει το Γραφείο Σπουδάζουσας. Με γραμματέα τον Γιάννη Μπανιά, κατα-
θέτει , δημιουργείται, στην περίοδο των Ιουλιανών, ένα προσωρινό γραφείο 
Σπουδάζουσας, το οποίο, μεταξύ άλλων, καλούμαστε να στελεχώσουμε η 
Αλέκα Δρόσου, ο Σπύρος Λυκούδης κι εγώ, για την οργάνωση των κινητο-
ποιήσεων». 

Τον Δεκέμβριο του 1965, στο πλαίσιο της Πανσπουδαστικής Συνδιά-
σκεψης που συγκαλείται, εκλέγεται γραμματέας της Σπουδάζουσας, δια-
δεχύμενος τον Γιάννη Μπανιά. «Από το νέο 11μελές Γραφείο, ο Χριστοφι-
λόπουλος, εκ μέρους του Προεδρείου της ΔΝΛ, πρότεινε για γραμματέα 
την Αλέκα [Δρόσου-Παπαρήγα] η οποία με αντιπρότεινε και εκλέχθηκα με 
ψήφους 8 προς 3. Η εκλογή μου, κόντρα στην καθοδήγηση, δημιουργούσε 
πρόβλημα εύρυθμης συνεργασίας ανάμεσα στον Χριστοφιλόπουλο και 
στον νέο γραμματέα της Σπουδάζουσας. Ήθελα να παραιτηθώ, θυμάται, 
αλλά με έπεισε ο Γιάννης [Μπανιάς] να παραμείνω». Με τη νέα του ιδιό-
τητα, συμμετέχει αυτοδικαίως στο Προεδρείο του ΚΣ της ΔΝΛ, με απόφα-
ση του οποίου σταματά την επαγγελματική του σχέση με την «Πολυκλινι-
κή Αθηνών», όπου εργαζόταν ως βοηθός λογιστή, και «αναβαθμίζεται» σε 
επαγγελματικό στέλεχος της Νεολαίας. Διατηρεί τη θέση του γραμματέα 
της Σπουδάζουσας μέχρι τη δικτατορία. 

«Στη Συνδιάσκεψη του Δεκεμβρίου 1965, θυμάται, η δύναμη της 
Σπουδάζουσας ήταν 300-350 μέλη. Είχαμε χάσει ύλες τις εξωπανεπιστη-
μιακές σχολές. Ένα χρόνο μετά, στις παραμονές της δικτατορίας, η δύνα-
μή μας ήταν 700 μέλη περίπου. Τα περισσότερα νέα μέλη, που στην πλειο-
ψηφία τους ήταν άγνωστα στην κρατική Ασφάλεια, στελέχωσαν, στη συνέ-
χεια, τις αντιδικτατορικές οργανώσεις». 

Από τη διαδρομή του στο φοιτητικό και νεολαιίστικο κίνημα, αναπολεί 
με συγκίνηση την εκστρατεία με το «Πούλμαν της Παιδείας». «Οργανώ-
σαμε, στο πλαίσιο της εκστρατείας συλλογής υπογραφών για το 15%, μια 
εκδρομή στη Θεσσαλία με τους στενούς μου φίλους, την Αλέκα [Δρόσου] 
και τον Σπύρο [Λυκούδη] και άλλους φίλους και συναγωνιστές. Την οργώ-
σαμε τη Θεσσαλία επί 3 ημέρες και μαζέψαμε 30.000 υπογραφές». Αναφέ-
ρεται επίσης στη «σημαία του 1-1-4» που έστησαν, το 1962, με τον Τάκη 
Παππά και τον Μπάμπη Λυκούδη, στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου 
Αθηνών σε συνθήκες έντασης της αστυνομικής τρομοκρατίας. 

Θυμάται ότι είχε αρκετές συλλήψεις και παραπομπές σε δίκη από την 



αστυνομία στη διάρκεια διαδηλώσεων, όπως στη δολοφονία του Λουμού-
μπα, εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ και στις παραμονές της δικτατο-
ρίας για ηθική αυτουργία σε διαδήλωση εναντίον της κυβέρνησης Πανα-
γιώτη Κανελλόπουλου. 

Καταθέτει ότι διάβαζε συστηματικά όλα τα έντυπα του αριστερού και 
νεολαιίστικου τύπου και ότι αντιμετώπιζε θετικά, στο πλαίσιο του μαζι-
κού κινήματος, τις διάφορες δραστηριότητες της ΔΝΛ. 

Υποστηρίζει ότι δεν είχε διαφωνίες με το σχεδιασμό της πολιτικής της 
ΔΝΛ, ούτε προβλήματα με μέλη της ηγεσίας της, εκτός από αυτό που πε-
ριέγραψε κατά την εκλογή του. Επισημαίνει όμως την έλλειψη ανησυχίας 
και μέτρων εκ μέρους της ηγεσίας της ΕΔΑ για τον κίνδυνο της δικτατο-
ρίας. «Δεν μοιραζόμασταν την ίδια ανησυχία που είχε διατυπωθεί, σχεδόν 
ομόφωνα, από τα μέλη του Προεδρείου στην τελευταία συνεδρίαση του, 
πέντε ημέρες πριν την εκδήλωση του πραξικοπήματος. Σιγά και μην πι-
στεύαμε ότι η δικτατορία θα γίνει μετά τις εκλογές!» 

«Αν και κομματικός, σημειώνει, δεν έβλεπα εχθρικά τα άλλα ρεύματα 
της Αριστεράς. Στην προσπάθειά μας για συνεργασία μαζί τους, την πε-
ρίοδο της δικτατορίας, κατηγορήθηκα δύο φορές για λικβινταρισμό, ότι 
δηλαδή ήθελα τη διάλυση του κόμματος στο μαζικό κίνημα». 

Στο ΚΚΕ οργανώνεται το καλοκαίρι του 1967, όταν ήταν παράνομος 
επικεφαλής της σπουδαστικής οργάνωσης που είχε στο μεταξύ ανασυ-
γκροτηθεί και δρούσε στο πλαίσιο του ΠΑΜ. Πρωτοστάτησε επίσης στη 
δημιουργία της αντιδικτατορικής οργάνωσης «Ρήγας Φεραίος» του οποί-
ου , δηλώνει, ότι υπήρξε  ο πρώτος  γραμματέας. 

Στη διάσπαση του ΚΚΕ, το 1968, τάσσεται με την πλευρά του Γραφείου 
Εσωτερικού. Με απόφαση του Γραφείου για τη Νεολαία, στο οποίο μετέ-
χει, και, ύστερα από πρόταση του Μπάμπη Θεοδωρίδη, διαφεύγει το κα-
λοκαίρι του 1969 στη Ρώμη και στη συνέχεια στο Παρίσι, όπου μετέχει στο 
Γραφείο Δυτικής Ευρώπης ως υπεύθυνος για τη Νεολαία. 

Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, διαφωνεί πολλές φορές σε θέματα δημοκρα-
τικής λειτουργίας του κόμματος και καταγγέλλει, σε δύο περιπτώσεις, 
στην οργάνωση βάσης τον δήθεν συγκεντρωτισμό λόγω παρανομίας, που 
χρησιμοποιήθηκε από την ηγεσία για να καλύψει πολιτικές επιλογές. Μαζί 
με ένα μεγάλο τμήμα της οργάνωσης του Παρισιού, με δημόσια δήλωση, 
αποχωρεί από το ΚΚΕ Εσωτερικού το 1973, όταν ο γραμματέας του κόμ-
ματος, Μπάμπης Δρακόπουλος, τάχθηκε υπέρ της μετεξέλιξης της δικτα-
τορίας μέσω της κυβέρνησης Μαρκεζίνη. 

Από το 1973 θεωρεί τον εαυτό του «ανένταχτο αριστερό». Μετέχει 
ενεργά στο μαζικό κίνημα στο χώρο εργασίας του, έχοντας εκλεγεί κατ' 
επανάληψη σε όργανα της ΕΣΗΕΑ. Ψηφίζει τα σχήματα της ανανεωτικής 



Αριστεράς «όταν συγκροτούνται από περισσότερα του ενός κόμματα και 
κινήσεις», ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχει επιλέξει το λευκό. 

Δήμος (Δημοσθένης)  Μαυρομμάτης,  1939-2002 
Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου. Μέλος του Προεδρείου του ΚΣ από το 
1966 
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τον Στ. Στεφάνου με τη συμβολή του Κωστή 
Ρούσου και του Μήτσου Καράμπελα, 2003. Α' συνέντευξη της Ι.Π. με τη σύζυγό 
του Άννα Μεταξωτού, 23.7.2007. Επαναληπτική, 29.7.2007. Συμπληρωματικά 
στοιχεία α π ό τους Κ. Ρούσο και Στ. Στεφάνου, 23 και 24.7.2007. 
Γεννήθηκε στον Αϊ-Λιά Μεσολογγίου το 1939. Εργάστηκε ως δημοσιογρά-
φος στην Αθήνα όπου ζούσε από το 1957. Ήταν παντρεμένος με τη γιατρό 
Άννα Μεταξωτού και απέκτησαν μια κόρη. 

Ολοκλήρωσε το δημοτικό σχολείο στο χωριό του και παρακολούθησε 
τα μαθήματα της Α' γυμνασίου στον Ορχομενό, όπου εργαζόταν, ως φιλό-
λογος, ο Χρήστος Μαυρομμάτης, θείος και κηδεμόνας του την εποχή που ο 
πατέρας του ήταν εξορία. Ολοκλήρωσε τον κύκλο των γυμνασιακών του 
σπουδών στο Μεσολόγγι και στη συνέχεια σπούδασε στη Νομική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1957. Αποφοίτησε το 1962. 

Πατέρας του ήταν ο Θόδωρος Μαυρομμάτης, 1905-1998, αγρότης από 
τον Αϊ-Λια Μεσολογγίου. Συμμετείχε στον πόλεμο του '40 και συνάντησε 
την Αριστερά στη διάρκεια της Αντίστασης, με την ένταξή του στο ΕΑΜ 
στην Αιτωλοακαρνανία. Συνελήφθη το 1945 και εξορίστηκε στον Αϊ-Στράτη, 
στην Ικαρία και στη Μακρόνησο. «Βαθιά θρησκευόμενος και κομμουνιστής, 
όπως τον περιγράφει η νύφη του, μετά την επιστροφή του από την εξορία, το 
1952, επανένωσε τους ανθρώπους στο χωριό από τους διχασμούς του εμφυ-
λίου». Στη δικτατορία εξορίστηκε στη Γυάρο και στο Λακκί. 

Μητέρα του είναι η Ρίνη το γένος Μπουκάλα, που γεννήθηκε στην Πα-
λαιοκατούνα Μεσολογγίου και σήμερα ζει στον Αϊ-Λιά. Αγρότισσα με 
τέσσερα παιδιά, γνώρισε απειλές και εκβιασμούς στο χωριό, στα χρόνια 
του εμφυλίου πολέμου. 

Με καταβολές στο Κόμμα των Φιλελευθέρων και στη μεσοπολεμική 
δημοκρατική παράδοση, η οικογένεια ταυτίστηκε με την κομμουνιστική 
Αριστερά στην Αντίσταση. Τα αδέλφια του πατέρα του, ο Κώστας και ο 
Χρήστος, αν και δεν εξορίστηκαν όπως εκείνος, γνώρισαν τις συνήθεις 
διώξεις από τις τοπικές αρχές και πολιτογραφήθηκαν αριστεροί για την 
υπόλοιπη ζωή τους. 

Ο Δήμος Μαυρομμάτης διαμορφώθηκε σε περιβάλλον «συνυφασμένο 
με τις διώξεις των ηττημένων» και δραστηριοποιήθηκε, για πρώτη φορά, 



στα γυμνασιακά χρόνια, στο  Μεσολόγγι, στις μαθητικές κινητοποιήσεις 
για το Κυπριακό. 

Μέλος της παράνομης ΕΠΟΝ στη Νομική Σχολή και του φοιτητικού 
συλλόγου «Η Θέμις», συνέδεσε το όνομά του με τις κινητοποιήσεις του 
φοιτητικού κινήματος και τις συγκρούσεις με την ΕΚΟΦ. Γραμματέας της 
Ν.ΕΔΑ στη Νομική Σχολή, τραυματίστηκε σοβαρά, το 1960, «όταν το προ-
εδρείο του Συλλόγου δέχτηκε, μέσα στη Σχολή και ενώ συνεδρίαζε, μετω-
πική επίθεση με καρεκλοπόδαρα από τους εκοφίτες. Ο Δήμος έφαγε και 
το 'βιβλίο των Πρακτικών' στο κεφάλι, θυμάται ο Κωστής Ρούσος, με απο-
τέλεσμα διπλή διάσειση και αιμάτωμα στον εγκέφαλο που του προξένη-
σαν επιληψία. Ο σοβαρότατος αυτός τραυματισμός δεν ανέστειλε τις δρα-
στηριότητές του, δεν τον κατέστησε πολιτικά ανενεργό». 

Εργαζόμενος φοιτητής για την κάλυψη των προσωπικών του εξόδων 
στην Αθήνα, απασχολείται το 1961-62 στο Αρχείο Τύπου της ΕΔΑ και με-
τέχει στον ΣΕΦΣ και στον εθνοτοπικό σύλλογο των Αιτωλοακαρνάνων 
φοιτητών. 

Το 1963-64 πραγματοποιεί την άσκησή του για δικηγορία στο Μεσο-
λύγγι αν και τελικά «αρνήθηκε να πάρει την άδεια ασκήσεως του επαγ-
γέλματος». Συμμετέχει στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ και εκλέγεται μέ-
λος του Κεντρικού Συμβουλίου. Το 1966, στην οργανωτική αναδιάρθρωση 
της οργάνωσης, γίνεται μέλος του Προεδρείου της. Σε επαγγελματική 
σχέση με τη ΔΝΛ, αναλαμβάνει την εποπτεία των περιφερειακών οργανώ-
σεων στη Μυτιλήνη και στα άλλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στην 
Ανατολική και Δυτική Στερεά Ελλάδα και στην Κρήτη. Την 21η Απριλίου 
1967, βρίσκεται στο Ηράκλειο για «κομματική δουλειά». 

Παράνομος από την πρώτη ημέρα της δικτατορίας, κατάφερε να φύγει 
από την Κρήτη, μέσω Χανίων, και έφτασε στην Αθήνα. Με τη βοήθεια της 
γυναίκας του και του Νίκου Ζακυνθινού, παραδίδει τον «μυστικό» πολύ-
γραφο της οργάνωσης, στον πυρήνα των Λαμπράκηδων [Γ. Βότσης, Αρ. 
Μανωλάκος, Τώνια Μαρκετάκη, Άννα Μεταξωτού, Χρ. Μίσσιος], με επι-
κεφαλής τον Μίκη Θεοδωράκη, που δημιούργησαν το ΠΑΜ. Συνελήφθη τον 
Μάιο του 1967 και κρατήθηκε στη Γενική Ασφάλεια «όπου τον αφήνουν 
χωρίς φάρμακα και υποφέρει από επιληπτικές κρίσεις». Στη συνέχεια 
εκτοπίστηκε στη Γυάρο και στο Παρθένι της Λέρου από όπου απολύθηκε, 
το 1969, «λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του», ενώ είχε ήδη νοση-
λευθεί στο Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας». 

Μετείχε «με ηγετική παρουσία», τονίζει ο Στ. Στεφάνου, στον πυρήνα 
του «Χάους» στο Παρθένι στη διάρκεια της κράτησης του από τη δικτα-
τορία, διαφωνώντας σοβαρά τόσο με το ΚΚΕ όσο και με το Γραφείο Εσω-
τερικού. 



Στη Μεταπολίτευση, παρέμεινε ανένταχτος στο χώρο της Αριστεράς. 
Ιδρυτής, μαζί με τον Αντώνη Καρκαγιάννη, του εκδοτικού οίκου «Ολκός» 
και του περιοδικού Ο Πολίτης,  εργάστηκε στη συνέχεια ως δημοσιογράφος 
σε διάφορες αθηναϊκές εφημερίδες: Πρωινή  Ελευθεροτυπία,  Πρώτη, 
Ελεύθερος  Τύπος,  Δημοσιογράφος,  Απογευματινή  κ.ά. Τα τελευταία χρό-
νια δίδαξε στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Η φιλία και συνεργασία του με τον Παύλο Μπα-
κογιάννη, η οποία κρατούσε από τα πρώτα χρόνια της δικτατορίας, του 
στοίχισε, στα τέλη της δεκαετίας του 1980, το χαρακτηρισμό του ως «δεξι-
ού», από παλιούς του συντρόφους. Προτίμησε να μην απαντήσει με τα 
εχέγγυα που του παρείχε το ήθος του, η προσωπική αξιοπρέπεια και η αυ-
τογνωσία. 

Το τελευταίο του κείμενο γράφτηκε και δημοσιεύτηκε στην Απογευμα-
τινή, λίγες  ημέρες πριν από το θάνατό του. Ήταν μια δριμύτατη καταγγε-
λία της ισραηλινής πολιτικής για το Παλαιστινιακό Ζήτημα, υπό τον τίτλο 
«Προς Εβραίους Επιστολή». Διαπιστώνοντας την τραγικότητα των γεγο-
νότων , αυτός ο απόλυτα αισιόδοξος για την κοινωνία και τον άνθρωπο, σε 
μια ύστερη δευτερολογία, έκλεινε το άρθρο του με το «Καληνύχτα Σας». 

Χρόνης  Μίσσιος 
Μέλος του Προεδρείου του Κεντρικού Συμβουλίου και της Γραμματείας 
του από το φθινόπωρο του 1965. 
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου με τη μεσολάβηση του Στ. Στεφάνου, 2004. Ε π α -
ναληπτικές συνεντεύξεις της Ι .Π. ,21.7 και6 .9 .2007. 

Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1930. Έζησε στην Καβάλα και στη Θεσσαλονί-
κη και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα από το φθινόπωρο του 1965. Εργάστη-
κε ως εργάτης και ιδιωτικός υπάλληλος και έγινε ευρύτερα γνωστός με το 
συγγραφικό του έργο. Είναι παντρεμένος με την Ειρήνη Παπατσαρούχα. 
Σήμερα κατοικεί στο Καπανδρίτι. 

Παρακολούθησε το σχολείο μέχρι τη Δευτέρα τάξη δημοτικού. 
Πατέρας του ήταν ο Αναστάσιος Μίσσιος, πρόσφυγας από τη Μικρά 

Ασία, εγκατεστημένος στην Καβάλα, όπου εργαζόταν ως καπνεργάτης. 
Πέθανε το 1930. 

Μητέρα του ήταν η Αναστασία, 1905-1963, το γένος Ψευτούδη, με κα-
ταγωγή από τη Λήμνο. Γεννήθηκε στην Αίγυπτο και, στα νεανικά της χρό-
νια, μετανάστευσε στην Καβάλα, όπου εργάστηκε ως καπνεργάτρια. Το 
1930, όταν πέθανε ο άντρας της, περίμενε το τρίτο της παιδί, τον Χρόνη. 

Η οικογένεια μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη από τις αρχές της Κατοχής 
και το σπίτι τους, στην οδό Διαλέτη, λειτουργεί σαν «γιάφκα» του υπό 



ανασυγκρότηση κομμουνιστικού κινήματος. Το 1942, ο πατριός του Θεο-
λόγος Σαπουντζάκης από το Διδυμότειχο, καπνεργάτης και «στρατευμέ-
νος κομμουνιστής», απέδρασε από το «στρατόπεδο Παύλου Μελά» και 
εντάχθηκε στον ΕΛΑΣ στο Βέρμιο, ενώ ο Χρόνης μεταφέρθηκε από τον 
Ερυθρό Σταυρό, μαζί με άλλα παιδιά, στα χωριά των Γιαννιτσών, για να 
μη πεθάνει από την πείνα. Στην ανάδοχη οικογένεια, ανέλαβε το καθήκον 
να φυλάει πρόβατα και, το 1944, μετά από ένα μπλόκο των Γερμανών, 
βρέθηκε στο βουνό, σύνδεσμος του 16ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ. 

Στην πόλη της Βέροιας υπό τη φροντίδα του ΚΚΕ, μετά την Απελευθέ-
ρωση και την «Εαμοκρατία», προσποιούμενος τον αγωγιάτη, λειτουργεί 
ως σύνδεσμος μεταξύ των ομάδων καταδιωκομένων και της τοπικής οργά-
νωσης. «Το 1946, θυμάται, όταν έσφιξαν τα πράγματα, πούλησα το κάρο 
και το άλογο που μου είχαν δώσει και γύρισα στη μάνα μου, στη Θεσσαλο-
νίκη». Εκεί εντάχθηκε στην ΕΠΟΝ, στην αρχή ως γραμματέας τοπικού το-
μέα στη φάση της νομιμότητας και στη συνέχεια σε μια δυναμική επονίτι-
κη ομάδα ενόπλων. Συνελήφθησαν το 1948,18 άτομα —«ο μεγαλύτερος 29 
ετών, ο μικρότερος εγώ, 17»-και καταδικάστηκαν, οι περισσότεροι σε θά-
νατο, από έκτακτο στρατοδικείο. «Ευτυχώς δεν εκτελέστηκε κανείς, λέει, 
αλλά περάσαμε κάποιους μήνες στα μπουντρούμια». Ακολούθησε η μετα-
φορά του στις Φυλακές Ανηλίκων στη Βίδο —«το μικρό Μακρονήσι»-, στο 
τρελοκομείο όπου βρέθηκε μετά από τα βασανιστήρια και στη συνέχεια η 
περιπλάνηση του σε διάφορες φυλακές. Αποφυλακίστηκε το 1953 από την 
Κέρκυρα, «τη μοναδική οργανωμένη Φυλακή Ανηλίκων», όπως θυμάται. 

Μετά την αποφυλάκιση του, υπηρέτησε για 36 μήνες τη στρατιωτική 
του θητεία στη Μακρόνησο στο Γ'ΕΤΟ και, μετά την απόλυση του, εξορί-
στηκε στον Αϊ-Στράτη όπου παρέμεινε μέχρι τον Ιούνιο του 1962, λίγο 
πριν κλείσει το στρατόπεδο. «Παρά λίγο να πάρω μαζί μου και τα κλει-
διά», λέει σαρκαστικά. 

Εγκαθίσταται ξανά στη Θεσσαλονίκη το 1962 και, ως επαγγελματικό 
στέλεχος, αναλαμβάνει τη θέση του γραμματέα της Ν.ΕΔΑ στην πόλη, δια-
δεχόμενος τον Τάκη Παπαλέξη. Παράλληλα καθοδηγεί τη Σπουδάζουσα 
στη Θεσσαλονίκη. «Χωρίς να απομακρυνόμαστε από τα όρια της σεμνό-
τητας, ως κομμουνιστές ήμασταν και παντογνώστες» λέει απαντώντας 
στο ερώτημα που του τίθεται για τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετώ-
πιζε στο χώρο της Σπουδάζουσας και διευκρινίζει: «Οι αγώνες του 1-1-4 
και του 15% για την παιδεία ήταν ωραίοι αγώνες του φοιτητικού κινήμα-
τος, όπως και η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Υπήρχε σύμπνοια. Από 
το 1964, όταν αρχίσανε τα εσωτερικά ζητήματα με τη συγχώνευση, ήμουν 
κι εγώ εναντίον. Ήθελα καθαρές ιδεολογικά αριστερές οργανώσεις». 

Τη διαφωνία του ως προς τη συγχώνευση της Ν.ΕΔΑ με τη ΔΚΝΓΛ, κα-



κατέθεσε στο ΚΣ της οργάνωσης. «Είχα μια δογματική αντίληψη. Πίστευα 
ότι το μαζικό κίνημα, ο έξω χώρος, έπρεπε να υπάρχει μόνο προς χρήση. 
Όταν κατάλαβα ότι αυτή η δυναμική έπρεπε να απορροφηθεί κομματικά, 
πείστηκα. Ανέλαβα μάλιστα, από το φθινόπωρο του 1964, την ευθύνη της 
διεξαγωγής των προσυνεδριακών συνελεύσεων στις οργανώσεις της Μα-
κεδονίας». 

Συμμετείχε, ως αντιπρόσωπος Θεσσαλονίκης, στο Ιδρυτικό Συνέδριο 
της ΔΝΛ τον Μάρτιο του 1965 και εξελέγη μέλος του ΚΣ και του Προεδρεί-
ου του. Επέστρεψε στην πόλη ως γραμματέας της ΔΝΛ και παρέμεινε στη 
θέση αυτή, μέχρι το φθινόπωρο του 1965. «Πέρασα έτσι, εκεί την εποποιία 
των Ιουλιανών που κράτησαν τον κόσμο 70 μέρες στους δρόμους». 

Εγκαθίσταται στην Αθήνα από τα τέλη του 1965 και, μετά τη στράτευ-
ση του Γ. Χριστοφιλόπουλου, αναλαμβάνει το Οργανωτικό Γραφείο της 
ΔΝΛ και γίνεται μέλος της Γραμματείας του Προεδρείου. Τη θέση αυτή 
κράτησε μέχρι τη δικτατορία. «Αρχισα να παρακολουθώ όλες τις οργανώ-
σεις όταν η τρομοκρατία βρισκόταν και πάλι σε παροξυσμό. Αυτό ήταν το 
ζήτημα και όχι η κάμψη της οργάνωσης. Η ΔΝΛ άντεχε την επίθεση που 
ήταν, από το 1965, ολομέτωπη». Συνεχίζοντας το συλλογισμό του τονίζει: 
«Το πρόβλημα ήταν ότι το ΚΚΕ συνέκλινε με την αντίδραση γιατί φοβό-
ντουσαν τη ΔΝΛ». Αναφέρεται στη συνάντηση του με τον Γρ. Φαράκο, στη 
Μόσχα, το 1964, και επιμένει «γι' αυτούς το άπαν ήταν η νομιμοποίηση,de 
jure και de facto . Άκου τι με ρώτησε 'αν χειροκροτούν οι Λαμπράκηδες στο 
άκουσμα του ονόματος του κόμματος και της ηγεσίας του'». 

Στην ερώτηση αν αποτέλεσε ο ίδιος «κομματικό στήριγμα του ΚΚΕ στη 
ΔΝΛ, αντιδρά. «Εγώ ένα πράγμα ήξερα: Είμαι ο Χρόνης Μίσσιος, αυτός 
είναι ο αντίπαλος και αυτή είναι η γραμμή». «Η ΔΝΛ δεν ήταν κομμουνι-
στική οργάνωση. Ήταν χαλαρά αριστερή. Και εκεί ήταν η επιτυχία. Ήταν 
η μόνη φορά που εφαρμόστηκε η αντίληψη των κομμουνιστών για επαφή 
με το λαό σε ένα μαζικό και δυναμικό κίνημα». 

Δηλώνει ότι ήταν απολύτως θετικός στις κοινωνικές και εξωραϊστικές 
δραστηριότητες της ΔΝΛ. «Πήγαιναν οι Λαμπράκηδες στα χωριά και βοη-
θούσαν τις χήρες της Αντίστασης και του εμφυλίου, στα χωράφια... Καθα-
ρίζαν τις πλατείες στα χωριά... Πρύδρομη οικολογική συνείδηση ; Ασφαλώς 
όχι. Στήναν βιβλιοθήκες. Έτσι διαμορφώνεται η συνείδηση των ανθρώπων 
για τον διπλανό τους, η προσφορά και η κοινωνική αλληλεγγύη. Πώς δια-
μορφώνεται, με το να κολλάς αφίσες ;» «Έτσι σπάσαμε και την τρομοκρα-
τία, κρατική και παρακρατική, συνεχίζει. Ξεθάρρεψε ο κόσμος της Αριστε-
ράς. Γυρνάει πίσω αυτό το ποτάμι ;» 

Η μνήμη του συγκρατεί την επίσκεψη σ' ένα χωριό στην Κατερίνη, με 
τον Θόδωρο Καζέλη και τον Γιάννη Γρηγοριάδη. «Το χωριό ήταν μεικτό, 



αριστεροί αλλά και τραμπούκοι. Το καφενείο φίσκα, στα πρώτα καθίσμα-
τα κάτι γέροι και 50 παιδιά όρθια γύρω-γύρω. Οι ασφαλίτες απέξω βολ-
τάριζαν. Σηκώνομαι και μιλάω για τη νεολαία, το μέλλον, για την πατρίδα 
-μιλάγαμε τότε για την πατρίδα για πρώτη φορά μετά το ΕΑΜ. Τελειώνω. 
Σηκώνεται κάποιος από το βάθος, σωματώδης. Τα παιδιά τον γνώριζαν. 
Κάνουν κύκλο να με προστατέψουν. 'Κάντε πέρα' τους λέει. Με πλησίασε. 
'Είμαι δεξιός, λέει, αλλά αν αυτή τη νεολαία θέλετε να φτιάξετε, πάρτε και 
το παιδί μου'». 

Δηλώνει ότι έβλεπε με αντιπαλότητα τα άλλα ρεύματα της Αριστεράς. 
Καταθέτει, επίσης, ότι, πλην των αρχικών διαφωνιών για τη συγχώνευση, 
δεν είχε άλλες διαφωνίες με τα άλλα μέλη της ηγεσίας της ΔΝΛ και στην 
παρατήρηση ότι ανήκε και ο ίδιος στο μηχανισμό εξουσίας απαντά με 
υπεκφυγή. «Είμαι στο κύμα και κολυμπάω. Στη Θεσσαλονίκη έχω σταθε-
ρά 4-5 χαφιέδες πίσω μου. Σταματούν όποιον βλέπουν να μου λέει καλη-
μέρα. Μπαίνουν στα μαγαζιά που πηγαίνω. Βεβαίως στην Αθήνα, η παρα-
κολούθηση ήταν πιο διακριτική. Μας κάναν όμως άλλα». 

Στη δικτατορία, πέρασε στην παρανομία και ανήκει στην ομάδα των 
στελεχών της Νεολαίας που συγκρότησαν, με τον Μίκη Θεοδωράκη, το ΠΑΜ. 
Συνελήφθη τον Νοέμβριο του 1967. Καταδικάστηκε από στρατοδικείο σε 18 
χρόνια φυλάκιση και περιπλανήθηκε ξανά στις φυλακές Αβέρωφ, Κορυδαλ-
λού και Κέρκυρας. Αποφυλακίστηκε τον Αύγουστο του 1973. 

Στη φυλακή ενημερώθηκε για τη διάσπαση του ΚΚΕ. «Έμεινα αμέτο-
χος γιατί γνώριζα το παράδειγμα του 1956-59 στον Αϊ-Στράτη. Αποτέλε-
σμα : να καθυβρίζομαι και από τους δύο ! Όταν βγήκα από τη φυλακή είχα 
πάψει να είμαι μεταλλαγμένος, τονίζει. Προσπαθώ να γίνω αλλιώς. Πι-
στεύω ότι τα κόμματα έχουν χρεοκοπήσει και αναρωτιέμαι τι σχέση έχει 
αυτό το καταπληκτικό όνειρο με κάποια ειδικά καθαρματάκια...». 

Στη μεταπολίτευση, συμμετέχει στην «Κίνηση των 400», στο ΚΚΕ 
Εσωτερικού και στην ΕΑΡ. Παράλληλα δραστηριοποιείται στη Διεθνή 
Αμνηστία. 

Ευδοξία  Μουτσίου-Θεάκου,  1941-2006 
Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΔΝΛ 
Α' συνέντευξη της Ι.Π. με το σύζυγο της Νίκο Θεάκο, 5.7.2007. Επαναληπτική, 
15.7.2007. Συμπληρωματικά στοιχεία από την Αργυρώ Ζαννή-Ρεκλείτη. Παραχώ-
ρηση φωτογραφικού υλικού. 

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1941. Έζησε στη Νέα Ερυθραία και πέθανε 
από καρδιακό νόσημα τον Δεκέμβριο του 2006. Εργάστηκε ως λογίστρια. 
Ήταν παντρεμένη με τον Νίκο Θεάκο και απέκτησε δύο παιδιά. 



Έκανε τις βασικές της σπουδές στην Αθήνα στα χρόνια 1948-1959 και 
στη συνέχεια φοίτησε στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών 
Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), από όπου πήρε το πτυχίο της, το 1964. 

Πατέρας της ήταν ο Ελευθέριος Μούτσιος, 1912-1993, από το Μαυρο-
νόρος Πωγωνίου. Είχε εγκατασταθεί στη Νέα Ερυθραία από το 1948 και 
εργαζόταν ως αρτεργάτης. Στην Αντίσταση είχε ενταχθεί στο ΕΑΜ Ηπεί-
ρου και χρημάτισε γραμματέας της τοπικής οργάνωσης του ΕΑΜ στο χω-
ριό του. Μητέρα της ήταν η Γαρυφαλλιά Μουτσίου, 1915-1974, με κατα-
γωγή από τα χωριά του Πωγωνίου. 

Η οικογένεια δεν γνώρισε διώξεις στην εμφυλιακή και μετεμφυλιακή 
περίοδο. Χωρίς ιδιαίτερους βαθμούς ένταξης, έγιναν φίλοι και ψηφοφόροι 
της ΕΔΑ. 

Η Ευδοξία Μουτσίου εντάχθηκε στη Ν.ΕΔΑ στα πρώτα χρόνια των 
σπουδών της στην ΑΣΟΕΕ στην περίοδο των φοιτητικών κινητοποιήσεων. 
Μέλος της παράνομης ΕΠΟΝ, αναδείχθηκε σε στέλεχος της Σπουδάζουσας 
και στη συνέχεια ανέλαβε την καθοδήγηση στις ημι-παράνομες μαθητικές 
οργανώσεις στην Αθήνα ως μέλος του Γραφείου Πόλης της Ν.ΕΔΑ. Μέλος 
του ΚΣ της Ν.ΕΔΑ, εκλέχτηκε στο Β' Συνέδριο της ΕΔΑ, το 1962, αναπλη-
ρωματικό μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του κόμματος. 

Ο σύζυγος της θυμάται ότι αντιμετώπισε θετικά τη συγχώνευση της 
Ν.ΕΔΑ με τη ΔΚΝΓΛ. Συμμετείχε στο  Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ και εκλέ-
χθηκε μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Διάβαζε καθημερινά τον αριστερό ημερήσιο τύπο καθώς και τα έντυπα 
Δρόμοι της  Ειρήνης  και Επιθεώρηση  Τέχνης.  Δραστηριοποιήθηκε στην 
Πανσπουδαστική  βοηθώντας στην κυκλοφορία της. 

Ο σύζυγος της δηλώνει ότι «επιδίωκε τη συμμαχία με τα άλλα ρεύματα 
της Αρ ιστεράς γ ια να αντ ιμετωπισθε ί  το αστυνομικό  κ ρ ά τ ο ς » . 

Από τις πρώτες ημέρες της δικτατορίας εντάχθηκε στο παράνομο δίκτυο 
των Λαμπράκηδων με επικεφαλής τον Μίκη Θεοδωράκη και συνέβαλε στη 
δημιουργία του ΠΑΜ. Συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 1967 και εξορίστηκε 
μέχρι τον Φεβρουάριο του 1969 στη Γυάρο και στην Αλικαρνασσό. 

Στη μεταπολίτευση συμμετείχε στο ΚΚΕ Εσωτερικού και στην ΕΑΡ. 
Ψήφιζε τα σχήματα που εξέφραζαν εκλογικά την ανανεωτική Αριστερά 
(Ενωμένη Αριστερά το 1974, Συμμαχία το 1977, ΚΚΕ Εσωτερικού, ΣΥΝ). 

Γιάννης  Μπανιάς 
Μέλος Προεδρείου του Κεντρικού Συμβουλίου 
Α' συνέντευξη στην Ι.Π. 10.7.2004. Επαναληπτική, 21.9.2007. 

Γεννήθηκε στους Μελισσουργούς Άρτας το 1939. Εργάστηκε ως πολιτικός 



μηχανικός και είναι γνωστός από την πολιτική του διαδρομή και δραστη-
ριότητα στο ΚΚΕ Εσωτερικού, στην ΑΚΟΑ και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ζει στην Αθή-
να και είναι διαζευγμένος. 

Τελείωσε το δημοτικό σχολείο στον Πειραιά, όπου βρέθηκε για λόγους 
ασφάλειας με την οικογένειά του, το 1944. Φοίτησε στα γυμνάσια Παλαι-
ού Φαλήρου και Πατησίων και το 1957 έφυγε για το Γκράτς της Αυστρίας. 
Σπούδασε στην Πολυτεχνική Σχολή μέχρι το 1960. Το 1961 πήρε μεταγρα-
φή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, απ' όπου αποφοίτησε το 1965. 

Πατέρας του ήταν ο Βασίλης Μπανιάς, 1896-1977, από τους Μελισ-
σουργούς Άρτας στα Τζουμέρκα. Εργάστηκε ως ιδιωτικός υπάλληλος 
στην Άρτα και στην Αθήνα. Στη διάρκεια της Κατοχής, «βγήκε στο βουνό» 
με τον ΕΛΑΣ στην περιοχή Άρτας και έγινε γνωστός με το ψευδώνυμο γε-
ρο-Δήμος. Δημοκρατικός με πολιτικές φιλίες από το χώρο του Ν. Πλαστή-
ρα, δέχτηκε από τον Ναπολέοντα Ζέρβα πρόταση για την ένταξή του στον 
ΕΔΕΣ. Αρνήθηκε γιατί είχε ήδη ενταχθεί στο ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ. Υπηρέτη-
σε στην Επιμελητεία του 3/40 Συντάγματος του ΕΛΑΣ. Με διάφορα εντάλ-
ματα εναντίον του, μετά την απελευθέρωση της χώρας και τη Συμφωνία 
της Βάρκιζας, κατέφυγε στον Πειραιά και έμεινε, επί 7 χρόνια, παράνομος 
μέχρι το 1951. 

Μητέρα του ήταν η Σπυριδούλα -Πολούλα-, το γένος Λίτσου. Γεννήθη-
κε το 1904 στην Κατούνα Ξηρομέρου και πέθανε στην Αθήνα το 1986. 
Στην Κατοχή, κατέφυγε με τα δύο παιδιά της στην Κατούνα. Το 1944, με-
τά από απειλές που δέχτηκαν για τη ζωή των παιδιών, μετακινήθηκαν σε 
διάφορα χωρία του νομού Άρτας και στη συνέχεια στον Πειραιά. Από το 
1952, μετά τη νομιμοποίηση του πατέρα, η οικογένεια εγκαταστάθηκε για 
δύο χρόνια στο Παλαιό Φάληρο και στη συνέχεια στην περιοχή Αγίου Λου-
κά , στα Πατήσια. 

Με καταβολές στους φιλελεύθερους, μετά την εμπειρία της Αντίστα-
σης, στα μετεμφυλιοπολεμικά χρόνια, όλη η οικογένεια προσέγγισε την 
ΕΔΑ. Ο πατέρας ήταν δραστήριος ψηφοφόρος και πολιτικός φίλος της. 
Αντίστοιχα, η αδελφή του Αναστασία Μπανιά-Παππά, κρατούμενη των 
Γερμανών στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, στη Θεσσαλονίκη, στην Κατοχή 
και, μετά την Απελευθέρωση, εξόριστη για ένα διάστημα στο Τρίκερι, 
δραστηριοποιήθηκε στην «Ένωση συγγενών των ευρισκομένων στο εξω-
τερικό πολιτικών προσφύγων», γιατί ο σύζυγος της Γρ. Παππάς είχε εκ-
πατριστεί στην Τασκένδη, με τις δυνάμεις του ΔΣΕ. 

Ο Γιάννης Μπανιάς αναφέρει ότι, αντί για παραμύθια και νανουρίσμα-
τα , στα παιδικά του χρόνια άκουγε ιστορίες για τον Άρη [Βελουχιώτη] κι 
αντάρτικα τραγούδια. Ως μαθητής γυμνασίου, στα μέσα της δεκαετίας του 
1950, συμμετείχε ενεργά στους μαθητικούς αγώνες για το Κυπριακό. Φοι-



Φοιτητής στο Γκράτς αναπτύσσει από το 1957 συνδικαλιστική δράση ως μέ-
λος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών 
Γκράτς». Το 1959 αποκτά διπλή κομμουνιστική ένταξη ως μέλος του ΚΚΕ, 
που διατηρεί παράνομες οργανώσεις μεταξύ των Ελλήνων στις χώρες της 
Δυτικής Ευρώπης και του ΚΚ Αυστρίας. «Ξεκινήσαμε τέσσερις, αλλά πολύ 
γρήγορα πολλαπλασιάσαμε τα μέλη του κόμματος και την επιρροή μας 
στους Έλληνες φοιτητές», θυμάται και υπογραμμίζει «τη νοσταλγία» που 
νιώθει όταν σκέφτεται «τη συντροφικότητα και την αποτελεσματικότητα 
της δουλειάς εκείνη την περίοδο». Το 1960, οι ελληνικές προξενικές αρχές 
στη Βιέννη αρνούνται να του ανανεώσουν το διαβατήριο και οι Αυστρια-
κοί τον απελαύνουν, παρά το γεγονός ότι η Αυστρία ήταν ουδέτερη χώρα. 
Έχοντας πάρει το προ-δίπλωμα, επιστρέφει στην Ελλάδα με τον στενό 
του φίλο Άρη Βέλλιο και μεταγράφεται στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 
του ΕΜΠ. 

Συναντά τη Ν.ΕΔΑ, την εποχή των φοιτητικών αγώνων του 1-1-4 και 
του 15%. Συμμετέχει σε όλα τα πανσπουδαστικά συνέδρια. Το 1962, 
εκλέγεται γραμματέας της Σπουδάζουσας στο Πολυτεχνείο και από το 
1964 γίνεται γραμματέας του Γραφείου Σπουδάζουσας, διαδεχόμενος τον 
Βαγγέλη Φυτράκη. Με την ιδιότητά του αυτή, έλαβε μέρος στο Ιδρυτικό 
Συνέδριο της ΔΝΛ εν μέσω της θύελλας που είχε ξεσπάσει εναντίον της 
συγχώνευσης της Ν.ΕΔΑ με τη ΔΚΝΓΛ, σε όλες τις οργανώσεις της Σπουδά-
ζουσας. «Στο γραφείο και στις οργανώσεις σε όλες τις σχολές, θεωρούσα-
με ότι η συγχώνευση δεν ήταν ώριμος καρπός μιας συλλογικής διαδικα-
σίας. Το νέο σχήμα δεν μπορούσε να μας εκφράσει και κυρίως ενοχλούσε 
όσους βρίσκονταν στα αριστερά της Ν.ΕΔΑ στη Σπουδάζουσα. Αν είχαν 
τηρηθεί οι προσυνεδριακές διαδικασίες, οι διαφωνούντες μπορεί και να 
έ π α ι ρ ν α ν την πλειοψηφία. Μέσα από παρατυπίες, διαγραφές και αποχω-
ρήσεις φτάσαμε στο συνέδριο. Ουσιαστικά πρόκειται για διάσπαση... Το 
κακό είναι ότι έφυγε ένα μαχόμενο τμήμα της Σπουδάζουσας, που άγγιζε 
το 30% της οργάνωσης». 

Ως μέλος του ΚΣ και του Προεδρείου της ΔΝΛ, διατηρεί τη θέση του 
γραμματέα του Γραφείου Σπουδάζουσας, σε μια προσπάθεια εξισορρόπη-
σης της κατάστασης, μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 1965. Στρατεύτηκε τον 
Ιανουάριο του 1966. Στη θέση του γραμματέα της Σπουδάζουσας, τον 
διαδέχεται ο Μίμης Μανωλάκος. Δηλώνει ότι δεν απέκτησε έμμισθη σχέση 
με τη ΔΝΛ και διευκρινίζει ότι «στη ζωή του δεν έγινε ποτέ επαγγελματικό 
στέλεχος». Διευκρινίζει επίσης ότι «δεν εντάχθηκε σε τριάδα, ούτε λει-
τούργησε ως κομματικό στήριγμα για το ΚΚΕ στη ΔΝΛ, παρά το γεγονός 
ότι από τα χρόνια της Αυστρίας ήταν μέλος του ΚΚΕ». 

Καταθέτει ότι δεν είχε ιδιαίτερη δραστηριότητα στις λέσχες και στις 



βιβλιοθήκες που οργάνωνε η ΔΝΛ, αλλά εμμένει στη συμβολή της Σπουδά-
ζουσας στους αγώνες και στις διάφορες κινητοποιήσεις εκείνης της επο-
χής. «Είχαμε απορρυθμιστεί από τις εσωτερικές διαμάχες αλλά οι φοιτη-
τές ήταν τα μαχόμενα τμήματα. Ειδικά στα 'Ιουλιανά' ήμασταν καθημερι-
νά στους δρόμους για δυο σχεδόν μήνες». 

Διάβαζε συστηματικά τα έντυπα της αριστεράς : Η  Γενιά  μας, Δρόμοι 
της  Ειρήνης, Τετράδια  της  Δημοκρατίας,  Πανσπουδαστική,  Σπουδαστικός 
Κόσμος,  Η  Αυγή, Δημοκρατική  Αλλαγή, Ελεύθερα Συνδικάτα,  Επιθεώρηση 
Τέχνης,  Ελληνική Αριστερά.  Συμμετείχε με άρθρα του στη  Γενιά  μας και 
στο Δελτίο  της  Σπουδαστικής  Οργάνωσης  που έβγαζε για ένα διάστημα η 
Σπουδάζουσα. 

Θυμάται έντονα διάφορες σκηνές από τη φοιτητική ζωή στο Γκράτς, τις 
φοιτητικές διαδηλώσεις στην Αθήνα, τη «στημένη κατάσταση» που αντι-
μετώπισε σε σχολές όπως η ΑΣΟΕΕ και η Νομική όταν ως γραμματέας πα-
ρακολουθούσε τις προσυνεδριακές διαδικασίες. Τέλος καταθέτει με συ-
γκίνηση τη σκηνή με τον Πέτρουλα «που έπεσε δίπλα του στην πρώτη 
γραμμή της διαδήλωσης, στη μετωπική σύγκρουση με τις αύρες», αλλά και 
όσα ακολούθησαν μέχρι την κηδεία του. 

Στην ερώτηση  για το πώς  αντιμετώπιζε τα άλλα ρεύματα της Αριστε-
ράς απαντά «με συμπάθεια» και τα διακρίνει «στα παιδιά που προσέγγι-
σαν την 'Αναγέννηση', τον Άρη Ζεπάτο ή τον Τάκη Παππά, για παράδειγ-
μα, με τους οποίους διατηρήθηκε η συντροφικότητα και φιλία. Με τον Μά-
κη [Παπούλια] ή τον Σωτήρη Πέτρουλα, που η συνωμοτικότητα έγινε αυ-
ταξία και τους καθόρισε ως στοιχείο της επαναστατικής Αριστεράς, είχαμε 
πολύ καλές σχέσεις». 

Καταθέτει επίσης ότι δεν είχε διαφωνίες και αντιθέσεις με την πολιτική 
χάραξη στο Προεδρείο της ΔΝΛ με εξαίρεση τη σύγκρουση ως προς τη 
συγχώνευση και την «ανάγκη η νεολαία να έχει σαφέστερες οριοθετήσεις 
και πιο μαχητικό χαρακτήρα». Στη συνέχεια διευκρινίζει: «Ήταν σκληρό 
πράγμα εκείνα τα χρόνια η ένταξη σε συλλογικότητες, γιατί έπρεπε να 
συνθέτεις και να ισορροπείς ανάμεσα στην πίστη και στη διαφωνία. Εγώ 
άντεξα γιατί ήμουν κομμουνιστής και είχα ισχυρά στοιχεία πλουραλισμού 
από τη διαπαιδαγώγηση του πατέρα μου». 

Η δικτατορία τον βρήκε να υπηρετεί τη θητεία του στο Τάγμα Διαβιβά-
σεων στην Καρδίτσα, αποσπασμένο από το Τάγμα Μηχανικού στη Λάρι-
σα. Στη συνέχεια, με δυσμενή μετάθεση από το ΓΕΣ Μηχανικού ως επικίν-
δυνος κομμουνιστής, πήγε στο Τάγμα Μηχανικού ή «μελλοθανάτων» 
-όπως λεγότανε- στην Πτολεμαΐδα.  Απολύθηκε την άνοιξη του 1968 και 
«βρήκε επαφή» με τον Μπάμπη Θεοδωρίδη και με άλλες παράνομες  ομά-
δες του ΠΑΜ και του «Ρήγα Φεραίου». Συλλαμβάνεται την άνοιξη του 



1969. Παραπέμπεται σε δίκη - «με κόλλησαν την τελευταία στιγμή, διευ-
κρινίζει, στην υπόθεση Τσίλογλου-Γεραλή». Αθωώνεται από το Στρατοδι-
κείο Λάρισας και εκτοπίζεται στο Παρθένι της Λέρου μέχρι το 1971. 

Στη μεταπολίτευση δραστηριοποιείται συνδικαλιστικά στο χώρο των 
Τεχνικών. Το 1974 εκλέγεται για τρία χρόνια πρόεδρος της αντιπροσωπεί-
ας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Πολιτικά, στην πρώτη φάση με-
τέχει στην «Κίνηση των 77» που επιδιώκει την ανασύνθεση της κομμουνι-
στικής και ευρύτερης Αριστεράς και, από το 1976, στο ΚΚΕ Εσωτερικού. 
Το 1982 εκλέγεται, μέχρι το 1986, Γραμματέας του ΚΚΕ Εσωτερικού και, 
μετά τη διάσπαση του 1987, Γραμματέας του ΚΚΕ Εσωτερικού - Ανανεω-
τική Αριστερά και τα τελευταία χρόνια της ΑΚΟΑ. Στις εκλογές του 2007, 
εκλέγεται βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. «Πενήντα χρόνια στο κόμ-
μα και στο κίνημα, λέει, είναι ένας στρογγυλός αριθμός. Μια μεγάλη θη-
τεία». 

Τάκης  (Δημήτριος)  Μπενάς 
Γραμματέας της ΔΝΛ 
Σειρά συνεντεύξεων στην Ι.Π., 11.6, 19.6, 1.7 και 23.7.2007. Επαναληπτική, 
29.7.2007. Παραχώρηση φωτογραφικού υλικού. 

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1925 και κατοικεί στην Αθήνα σταθερά από το 
1960. Από τα εφηβικά του χρόνια, αφιερώθηκε στην Αριστερά και στην 
πολιτική. Είναι παντρεμένος με την Ευγενία Χριστοδουλοπούλου και 
έχουν δύο παιδιά. 

Απύφοιτος της Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής Πειραιά, το 1942, γράφτη-
κε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τις ανώτατες αυτές 
σπουδές δεν τις ολοκλήρωσε ποτέ γιατί, όπως εξηγεί σε ένα από τα βιβλία 
του, έγινε «δωρητής ψυχής». 

Πατέρας του ήταν ο Στυλιανός Μπενάς, 1884-1966, Πειραιώτης, με κα-
ταγωγή από την Άνδρο. Πολιτικά προσκείμενος στο Κόμμα των Φιλελευ-
θέρων, εργάστηκε ως υπάλληλος στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς. 

Μητέρα του ήταν η Παναγιώτα, 1899-1983, το γένος Τσάμη. Γεννήθηκε 
στη Δαβιά Αρκαδίας και έζησε στον Πειραιά, όπου μεγάλωσε το γιο και 
τις τέσσερις θυγατέρες της, παραστάτρια πιστή, από την αρχή, στις περι-
πέτειες και στις επιλογές τους. 

Η περιπέτεια ζωής του Τάκη Μπενά με το «καράβι της Αριστεράς», 
αρχίζει στα μαθητικά του χρόνια στον Πειραιά με την ένταξή του στο ΕΑΜ 
Νέων, τον Δεκέμβριο του 1941, στο πλαίσιο της «Κεντρικής Μαθητικής 
Επιτροπής» που συγκροτούσε πυρήνες και μαθητικές οργανώσεις στα 
διάφορα σχολεία. «Το 1942 ήταν χρονιά μεγάλης κινητικότητας, θυμάται. 



Την άνοιξη εντάχθηκα στην ΟΚΝΕ, από το φθινόπωρο μπήκα στη Σπουδά-
ζουσα και μετά από λίγο έγινα μέλος του ΚΚΕ. Από τον Γενάρη του 1943, 
οι καθημερινές μετακινήσεις μου μεταξύ Αθήνας-Πειραιά και το αντίστρο-
φο περιορίστηκαν. Οι οργανώσεις του Πειραιά μεταφέρθηκαν προσωρινά 
στην Αθήνα, ως 'οργανώσεις των βομβοπλήκτων' με βάση τις διάφορες 
ενορίες και από το Μάρτιο εντάσσομαι στην τομεακή επιτροπή Εξαρχεί-
ων-Γκύζη της ΕΠΟΝ». 

«Τον Μάιο-Ιούνιο του 1944, με την ανασυγκρότηση των οργανώσεων 
του Πειραιά, κατεβαίνω ξανά στην πόλη, γραμματέας της ΕΠΟΝ στον τομέα 
Αγία Σοφία-Δραπετσώνα-Κερατσίνι-Αμφιάλη-Σαλαμίνα. Για λόγους συ-
νωμοτικούς είχα καθιερώσει ως ψευδώνυμο το Παναγιώτης που κόλλαγε 
με το Τάκης μια χαρά, χωρίς να παραπέμπει στο επίσημο Δημήτριος Μπε-
νάς». Τον Φεβρουάριο του 1945, με την κομματική εντολή «όλοι πίσω στις 
θέσεις σας», επέστρεψε στον Πειραιά από τη Φαρκαδόνα και τα Τρίκαλα, 
όπου βρέθηκε μετά τα Δεκεμβριανά. Με ένταλμα συλλήψεως εις βάρος του, 
παράνομος μέχρι τον Σεπτέμβριο, μετακινείται στον 3ο τομέα της ΕΠΟΝ 
Πειραιά και καθοδηγεί τα Καμίνια, το Νέο Φάληρο και το Μοσχάτο. Αντι-
πρόσωπος του Πειραιά στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΕΠΟΝ, το 1946, «με 
γραμματέα τον Διονύση Τραϊφόρο», παρακολουθεί τις εργασίες του συνε-
δρίου και εκλέγεται στο προεδρείο της ΕΠΟΝ Πειραιά. Περνά ξανά στην 
παρανομία τον Ιούλιο του 1947, «με τις συλλήψεις του Ζέρβα», γραμματέ-
ας της ΕΠΟΝ Κοκκινιάς και λόγω του κλίματος «βοηθά για ένα διάστημα 
στην Αθήνα», αναμένοντας την εντολή για την έξοδό του στο βουνό «που 
δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ». «Ευτυχώς που δεν βγήκα, τότε» μονολογεί. 

Συνελήφθη τον Μάιο του 1948, «μετά την εκτέλεση του Λαδά». Κατα-
δικάστηκε με το Γ' Ψήφισμα σε ισόβια και κρατήθηκε στις Φυλακές Αίγι-
νας. «Μετά με 'εμπλέξανε' και στη 'μεγάλη υπόθεση της ΕΠΟΝ', θυμάται. 
Πέρασα για δεύτερη φορά από στρατοδικείο και καταδικάστηκα σε θάνα-
το, 'ένας από τους 16 Πειραιώτες'». Αρχιζε έτσι η περιπέτεια της περιοδεί-
ας στις ελληνικές φυλακές Βούρλα, Αβέρωφ, Αίγινα, Καλάμι, Αλικαρνασ-
σός, Κέρκυρα. Αποφυλακίστηκε από την Αίγινα, τον Μάρτιο του 1960, 
έχοντας εκτίσει τα 2/3 της ποινής που του εκδίκασε το αναθεωρητικό δικα-
στήριο. «Ως γραμματέας -αιρετός—στην Αίγινα, ήμουν γνωστός στο ΚΚΕ 
με τον κωδικό 1. Τα νούμερα 2, 3 και 4 ανήκαν στους Φλωράκη, Λουλέ, 
Κεπέση, μέλη τότε, της ΚΕ ». 

Γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΕΔΑ, και ειδικά του 
Ηλία Ηλιού, από τον Μάρτιο ώς τον Δεκέμβριο του 1960, δέχτηκε τον Σε-
πτέμβριο της ίδιας χρονιάς πρόταση από τον Αντώνη Μπριλλάκη να ανα-
λάβει την Ν.ΕΔΑ. «Αρνήθηκα αλλά ο Αντώνης επανήλθε δύο φορές τονίζο-
ντας ότι 'υπάρχει απόφαση' -την οποία προσκόμισε τελικά τον Δεκέμβριο 



βριο- απ' έξω. Ήταν πλέον θέμα κομματικής πειθαρχίας... πάλι στη Νεο-
λαία, ο Μπενάς! Με τους μπαρμπα-νεολαίους δεν συμφώνησα ποτέ και 
σήμερα το πιστεύω ακόμη : ήταν λάθος. Η Ν.ΕΔΑ είχε γραμματέα και αξιό-
λογα στελέχη». 

Συνυπήρξε για ένα μήνα με τον Θόδωρο Μαλικιώση στην ηγεσία της 
οργάνωσης και, από τις αρχές του 1961, ανέλαβε τα καθήκοντα του γραμ-
ματέα της Ν.ΕΔΑ που είχε τότε λιγότερα από 2.000 μέλη. «Το 1961, στην 
προεκλογική συγκέντρωση της Νεολαίας στα Χαυτεία, μαζέψαμε 10.000 
άτομα -φυσικά όχι μόνο νεολαίους- και το καλοκαίρι του 1963, μετά τη 
δολοφονία του Λαμπράκη, είχαμε σε όλη την Ελλάδα -κα ι ο αριθμός είναι 
πολλαπλά ελεγμένος-17.000 μέλη. Δεν μου ανήκει η δόξα! Αυτή η έκρηξη 
του νεολαιίστικου κινήματος συνδέεται με τρεις σημαντικές παραμέτρους : 

1ον) με το 1-1-4 και τον αγώνα για τη δημοκρατία, τον 'ανένδοτο της νεο-
λαίας και της Αριστεράς' που υπερέβη σε παλμό τον 'ανένδοτο του Γεωρ-
γίου Παπανδρέου', αν και ηγετικά στελέχη της ΕΔΑ και του ΚΚΕ αντιστρα-
τεύτηκαν , στην αρχή, το σύνθημα επειδή αναφερόταν στο Σύνταγμα του 
1952(0. 

2ον) με τον αγώνα για το 15% στην παιδεία, ένα ζήτημα για το οποίο  η 
Ένωση Κέντρου, αρχικά, τήρησε σιωπή αναμένοντας την άνοδό της στην 
εξουσία και στο οποίο δώσαμε, με τις ιδέες του Λεντάκη, σωστό προσανα-
τολισμό συνδέοντάς το με το μαζικό κίνημα. 

3ον) με τη δημιουργία του 'Συνδέσμου Bertrand Russell' που έφερε στο 
επίκεντρο των αιτημάτων της νεολαίας το θέμα της ειρήνης. Μέχρι τότε, 
για τους νέους η ΕΕΔΥΕ ήταν μια 'ακαδημαϊκή υπόθεση'». 

«Πρωταγωνιστές σ' αυτή την έκρηξη ήταν οι φοιτητές που 'σπάσανε την 
τρομοκρατία της ΕΚΟΦ' αλλά και η εργαζόμενη νεολαία του ΔΣΚ και του 
ΣΕΦΣ και οι νυχτερινοί μαθητές με τα δικά τους αιτήματα. Μέσα από αυ-
τές τις παραμέτρους, η Ν.ΕΔΑ, μια κομματική νεολαία, ξέφυγε από την 
κομματική καθηκοντολογία και απέκτησε τη δυναμική μιας μαζικής νεο-
λαίας, με στόχους επικεντρωμένους στα δικά της προβλήματα, με δικό της 
λόγο και προσανατολισμό». 

Επισημαίνοντας την αλλαγή του πολιτικού κλίματος, πριν από τη δο-
λοφονία του Λαμπράκη, ο Τάκης Μπενάς συνδέει τη μοναδική συγκυρία 
με την «περιρρέουσα ατμόσφαιρα που πλημμύριζε από τις μουσικές του 
Μίκη και τις πρώτες συναυλίες» και σχολιάζει την έκρηξη που ακολούθη-
σε. «Εκείνες οι ώρες της Θεσσαλονίκης και της κηδείας, τα συνθήματα 'ο 
Λαμπράκης ζει' ή το 'κάθε νέος και Λαμπράκης', η ταχύτατη απόφασή μας 
για τη δημιουργία της Κίνησης Νέων, πρόσθεσαν ανεξίτηλα τη σφραγίδα 
τους. Άλλωστε κι εμείς ρίξαμε το βάρος μας στη ΔΚΝΓΛ, ενισχύοντάς την 
με βασικά στελέχη μας. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Γιάνναρος και ο Λεντάκης, 



που μπήκαν στη 5μελή διοίκηση της, ήταν μέλη του Γραφείου της Ν.ΕΔΑ 
αλλά και πρόσωπα ευρύτατα γνωστά στο μαζικό κίνημα. Η Κίνηση είχε 
ακτινοβολία αλλά την υποδομή και οργάνωση την προσφέραμε εμείς από 
τ η Ν .ΕΔΑ». 

Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΔΑ και αναπληρωματικό μέλος 
της Εκτελεστικής Επιτροπής της, εκλεγμένος τον Δεκέμβριο του 1962 από 
το Β' Συνέδριο της, όπως και της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ από το 
καλοκαίρι του 1961 -χωρίς να το γνωρίζει μέχρι το τέλος του 1963-, ο Τά-
κης Μπενάς επιμένει ότι ο προβληματισμός για τη συγχώνευση της Ν.ΕΔΑ 
με τη ΔΚΝΓΛ ήταν 'εγχώρια' υπόθεση και καταθέτει τη μαρτυρία του για το 
πρώτο ταξίδι του στο εξωτερικό, όπου συζητήθηκε το θέμα της δημιουρ-
γίας της ΔΝΛ. «Αποτελεί μύθο ότι αυτό το αποφάσισε, με πρωτοβουλία 
του, το ΚΚΕ για να ελέγξει την ΕΔΑ και τη Νεολαία. Τον Γενάρη του '64, με 
μια επιχείρηση που θυμίζει απαγωγή, λόγω συνωμοτικών μέτρων και προ-
φυλάξεων, βρέθηκα, από τη Μόσχα, στο Βουκουρέστι για να συναντήσω 
την ηγεσία του ΚΚΕ. 'Να ξέρεις όταν τους δεις ότι είσαι μέλος της ΚΕ του 
κόμματος' μου είχε πει πριν φύγω ο Ν. Καρράς, που είχε την ευθύνη της 
Νεολαίας εκ μέρους του Κλιμακίου Εσωτερικού. Αν δεν μου τόλεγε τότε, 
θα το μάθαινα στο Βουκουρέστι...». 

«Επί 4,5 ώρες έκανα εισήγηση στο ΠΓ του ΚΚΕ, στη διευρυμένη συνε-
δρίαση του, για την ανάγκη της συγχώνευσης, για την κατάργηση της δι-
πλής οργάνωσης, για το ξόδεμα ανθρώπων και χρημάτων που έπρεπε να 
σταματήσει. Αντιμετώπισα πληθώρα ερωτήσεων και τις αντιρρήσεις του 
Γρ. Φαράκου, αρμόδιου του κόμματος και για τη νεολαία. Μας ζήτησαν να 
αποσυρθούμε μέχρι να αποφασίσουν. Όταν μας κάλεσαν, η απόφαση του 
ΠΓ ήταν θετική για την εισήγηση αλλά υπήρχε και συμπληρωματική από-
φαση: οι διεργασίες έπρεπε να δρομολογηθούν μόνο μετά την εκλογική 
μάχη του Φεβρουαρίου και, χωρίς βιασύνη, να ξεκινήσουμε από την άνοιξη 
του 1964. Έτσι χάθηκε, από την αρχή, πολύτιμος χρόνος για τη ΔΝΛ. Με 
όσα ακολούθησαν φτάσαμε στο Ιδρυτικό Συνέδριο τον Μάρτιο του 1965, 
τρεις μήνες πριν τα Ιουλιανά...». 

«Οι διεργασίες για τη συγχώνευση είχαν προχωρήσει αλλά υπήρχαν και 
προβλήματα. Παρά τη θετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
ΕΔΑ, τον Μάιο του 1964, και την έγκριση του ΚΣ της Ν.ΕΔΑ, στην Γ' Σύνο-
δο του, τον Ιούνιο, υπήρχαν επιφυλάξεις. Ο Πασαλίδης και ο Ηλιόπουλος, 
η σοσιαλιστική συνιστώσα της ΕΔΑ, εξαιτίας προφανώς και των δηλώσεων 
του Μίκη ότι είναι κομμουνιστής, πρόβαλλαν την ανησυχία τους περί της 
ΔΝΛ- 'δορυφόρου του Π.Γ. του ΚΚΕ'. Από την άλλη πλευρά, στο εσωτερικό 
μέτωπο της νεολαίας, είχαν διατυπωθεί οι διαφορετικές απόψεις του Λε-
ντάκη και του Μίσσιου, για τη συγχώνευση και είχαν καλλιεργηθεί οι κρι-



κριτικές 'περί πολιτιστικού τραλαλά' στη 'φραξιονισμένη' Σπουδάζουσα. Οι 
αποκλεισμοί και οι διαγραφές δεν έδωσαν ποτέ λύσεις - ήμουν ο τελευ-
ταίος που θα υπερθεμάτιζα γι' αυτού του τύπου τις διαδικασίες, επισημαί-
νει. Όπως ήταν φυσικό, ως γραμματέας, χρεώθηκα, εκτός από τα θετικά, 
και μέρος από τα 'παρατράγουδα' -όσα συνέβησαν. Όμως η θέση μου ήταν 
ότι έπρεπε να δίνουμε τη μάχη, κάθε φορά, και πιστεύω ότι κράτησα, με 
τη στάση μου, τα πράγματα στις απαραίτητες ισορροπίες, παρά τα οποια-
δήποτε λάθη». 

Στη Μόσχα, σε δεύτερο ταξίδι του, τον Σεπτέμβριο του 1964, με αφορ-
μή το Παγκόσμιο Φόρουμ Νεολαίας, επεξεργάζεται, μετά το τέλος των ερ-
γασιών του και την αναχώρηση της πολυμελούς ελληνικής αντιπροσωπεί-
ας, το σχέδιο Καταστατικού της ΔΝΛ. «Μετά μια σύντομη επίσκεψη στην 
Τασκένδη με τον Ανδρέα Λεντάκη επιστρέψαμε στη Μόσχα, θυμάται. Εγώ 
δούλεψα για το Καταστατικό της ΔΝΛ ενώ ο Ανδρέας για την Ιδρυτική της 
Διακήρυξη. Έτσι επιστρέψαμε στην Ελλάδα, μετά την επίσημη ανακοίνω-
ση της συγχώνευσης. Επέστρεψα και πάλι μέσω Βουκουρεστίου. Την ίδια 
διαδρομή, πρέπει να ακολούθησαν, ανεξάρτητα από εμάς, και τα κείμενα 
που συντάξαμε στη Μόσχα». 

«Από το Σεπτέμβρη του '64 μέχρι το Μάρτη του 1965, 37.500 μέλη πέ-
ρασαν από τις συνελεύσεις που οργανώσαμε συμμετέχοντας στις προσυ-
νεδριακές διαδικασίες σε όλη την Ελλάδα», θυμάται και μιλά για το Ιδρυ-
τικό Συνέδριο, στη Δραπετσώνα, αλλά και για το «δίδυμο» προέδρου-
γραμματέα που καθιερώθηκε στην οργάνωση. «Είχα ξανά θέσει το ζήτημα 
της αποχώρησης μου από τη Νεολαία αλλά δεν με άφηναν να φύγω. Μονί-
μως υπήρχε κάποιο σοβαρό θέμα που χρησιμοποιούσαν για την παραμονή 
μου, τόσο ο Δρακόπουλος όσο και ο Καρράς, ειδικά μετά τη διαγραφή και 
αποχώρηση του Γρηγόρη Γιάνναρου. Υπήρχε βέβαια, η περίπτωση Χριστο-
φιλόπουλου, ενός εξαιρετικά φιλόδοξου και δραστήριου ανθρώπου, με 
συμπάθειες στους κομματικούς μηχανισμούς. Ικανός αλλά και αρκετά αυ-
ταρχικός, χωρίς ιδιαίτερη αποδοχή στα στελέχη της Νεολαίας, ο Γιώργης 
δεν είχε ακόμη στρατευτεί. Εκ των υστέρων, όπως εξελίχθηκαν τα πράγ-
ματα, ευτυχώς που δεν κάναμε τότε το λάθος. Όταν πήγε φαντάρος, 
'έσπασε'. Το διαπίστωσα, σε συνάντηση που είχαμε, σε κάποια άδειά του 
από το στρατό, πριν ακόμη τη δικτατορία. Μετά, εξελίχθηκε όπως όλοι 
γνωρίζουμε». 

Εκλεγμένος αδιαφιλονίκητα γραμματέας της ΔΝΛ και από το Ιδρυτικό 
Συνέδριο της, ο Τάκης Μπενάς διατηρήθηκε στη θέση αυτή μέχρι τη στρα-
τιωτική δικτατορία. «Η ΔΝΛ ήταν ουσιαστικά -αλλά και τυπικά- μια συ-
νέχεια των παραδόσεων του ελληνικού κινήματος Νεολαίας, συνέχεια της 
ΕΠΟΝ -'ενιαίας οργάνωσης'- και της ΕΔΝΕ του 1951-52, δηλαδή μια 'μη 



κομματική' οργάνωση νεολαίας, σταθερά προσανατολισμένη στην Αριστε-
ρά και 'ανήκουσα' στο χώρο της. Και από την άποψη της μεθοδολογίας της 
δράσης της -κινήματα, εξορμήσεις, κοινωνικές προσφορές, πλούσια πολι-
τιστική δραστηριότητα- προσομοιάζει πολύ στο επονίτικο μοντέλο. Πι-
στεύω ότι αυτός ήταν και ο κύριος λόγος της μεγάλης εχθρότητας που συ-
νάντησε από τις κατεστημένες δυνάμεις της εποχής που, στην τελευταία 
φάση πριν από τη δικτατορία, επιδίωξαν ανοιχτά τη διάλυση της με νομι-
κά πραξικοπήματα. Και όταν αυτά δεν φτούρισαν, πέρασαν τότε στο δυ-
ναμίτη και τη φωτιά. Ανατίναζαν τις λέσχες της ΔΝΛ, τη μία μετά την άλλη, 
ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα· λέσχες πολιτισμού που τις είχαν φτιάξει με τα 
χέρια τους οι νεολαίοι και τις διαχειριζόντουσαν μόνοι τους. Γι' αυτό και η 
ΔΝΛ επέζησε ιστορικά στη μνήμη όχι μόνο εκείνης της γενιάς αλλά και κα-
τοπινά, ώς τις μέρες μας». 

Από τη διαδρομή του στην ηγεσία του νεολαιίστικου κινήματος, η μνή-
μη του επικεντρώνεται σε δύο μείζονα γεγονότα που αποτυπώνουν τη μα-
ζικότητα και τη δυναμικότητα, στοιχεία χαρακτηριστικά του νεολαιίστι-
κου κινήματος, εκείνη την εποχή. Το πρώτο αφορά τη Β' Μαραθώνια Πο-
ρεία Ειρήνης, τον Μάιο του 1964, «την πορεία από τον Τύμβο προς την 
Αθήνα, όπως προσδιορίζει. Την περπάτησα ολόκληρη μαζί με τον Ινδό 
αντιπρόεδρο της ΠΟΔΝ και τον Ιταλό εκπρόσωπο και μάλιστα γίναμε μού-
σκεμα, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, όταν έπιασε βροχή. Ήταν μία 
εντυπωσιακή πορεία με φαντασία και χρώματα, με τις φάλαγγες των νέων 
που διαδέχονταν η μια την άλλη, διαδηλώνοντας τα συνθήματά τους με ευ-
ρηματικότητα και παλμό. Για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο, η μαζικότερη 
εκδήλωση που έζησα ! Ήταν κάτι μοναδικό που άφηνε διαφορετική  γεύση 
από τις μεγάλες διαδηλώσεις που είχα ζήσει στην Κατοχή...». 

«Η δεύτερη αναφορά είναι άλλης τάξεως, δηλώνει. Πρόκειται για τις 70 
ημέρες των Ιουλιανών και φυσικά δεν αφορά το πολιτικό παρασκήνιο και 
όσα συνέβησαν εντός της Βουλής, αλλά την πολιορκία του κοινοβουλίου 
και όσα συνέβησαν εκτός Βουλής. Το 80% των διαδηλωτών ήταν Λαμπρά-
κηδες που δήλωναν με πείσμα, μαχητικότητα και επιμονή, την πεποίθηση 
τους ότι δεν θα περάσει εύκολα αυτή η εκτροπή. Μέσα στην ένταση που 
κορυφώθηκε σε διαφορετικές στιγμές -μ ια από αυτές ήταν η φοβερή σύ-
γκρουση, πρακτικά η μάχη, με την αστυνομία, το βράδυ που σκοτώθηκε ο 
Πέτρουλας, μια άλλη, η φάση της αιχμαλωσίας της πυροσβεστικής αντλίας 
από τον Μάκη Παπούλια που απαντούσε έτσι  και στη  δολοφονία  του φί-
λου του - επί 70 ημέρες ξεροσταλιάσαμε στα πόδια μας, χωρίς να περά-
σουμε τη διαχωριστική γραμμή της πλατείας Συντάγματος. Διαδήλωση-
σύγκρουση-διάλυση-ανασυγκρότηση στο τρίγωνο Πανεπιστημίου-Ομό-
νοια-Σταδίου και πάλι από την αρχή, με μια μαχητικότητα την οποία δεν 



μπορούσαμε πάντα να ελέγξουμε... στιγμές που διατηρούνται στη μνήμη 
αναλλοίωτες κυρίως μέσα από την ένταση και διάρκειά τους». 

Αποτιμώντας θετικά μέχρι σήμερα τις εξωραϊστικές εξορμήσεις και τις 
εκδηλώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης της ΔΝΛ, ο τότε γραμματέας της εξηγεί 
ότι ο ίδιος βγήκε για πρώτη φορά στην επαρχία, όταν έληξε το «καθεστώς 
ομηρίας» του από τις Αρχές στην Αθήνα, στα τέλη του 1963. «Χαλάστρα εί-
ναι το όνομα ενός χωριού έξω από τη Θεσσαλονίκη. Βρέθηκα εκεί στα τέλη 
του 1964-αρχές '65 στο πλαίσιο των προσυνεδριακών διαδικασιών και κα-
τάλαβα , μέσα από τη συγκινητική υποδοχή των νέων, πόσο σημαντική για 
το σπάσιμο της τρομοκρατίας και απελευθερωτική για την επαρχία ήταν η 
στρατηγική της κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης...... 

Ως προς τα αντίπαλα ρεύματα εντός της Αριστεράς, ο Τάκης Μπενάς 
αναφέρεται στη σφοδρότητα της σύγκρουσης με τους «κινεζόφιλους» στο 
εσωτερικό μέτωπο. «Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει τότε ότι επρόκειτο για 
μια σύγκρουση που είχε ως στόχο την ηγεμονία του παγκόσμιου κομμου-
νιστικού κινήματος. Είχαμε μάλιστα και απευθείας καταθέσει τη συνει-
σφορά μας υπέρ των Σοβιετικών. Στο Παγκόσμιο Φόρουμ στη Μόσχα, ως 
ελληνική αντιπροσωπεία δώσαμε μάχη, με προεξέχοντα τον Λεντάκη, ενα-
ντίον του κινέζικου μεγαλοϊδεατισμού και λάβαμε, ως επιβράβευση για τη 
στάση μας, ειδικά μετάλλια από την ΚΟΜΣΟΜΟΛ. Το πνεύμα αυτό μετα-
φέραμε και στην Ελλάδα. Ωστόσο, με εξαίρεση τους κινεζόφιλους, τα άλ-
λα ρεύματα της Αριστεράς δεν είχαν ιδιαίτερο έρεισμα. Ο Λευτέρης Απο-
στόλου, για παράδειγμα, και η Ανανεωτική Ομάδα του, τοποθετούμενος 
στα δεξιά της ΕΔΑ, είχε μόνον έναν ισχυρό εκπρόσωπο στο χώρο της Νεο-
λαίας, τον Στέλιο Ράμφο, ενώ η κίνηση ΠΑΝΔΗΚ του Μάκη Παπούλια, 
εντοπισμένη στη Σπουδάζουσα και ιδίως στην ΑΣΟΕΕ, τη σχολή του Πέ-
τρουλα, ήταν μια ελληνική υπόθεση». 

Στην ερώτηση για τις σχέσεις εντός της ηγεσίας της ΔΝΛ, αναφέρει ότι 
δεν υπήρχαν προβλήματα με τα άλλα μέλη του Προεδρείου ή του Κεντρι-
κού Συμβουλίου της ΔΝΛ και επανέρχεται στο ζήτημα του διπλού σχήμα-
τος, προέδρου και γραμματέα. «Το 'δίδυμο' προέκυψε αναγκαστικά λόγω 
της συγχώνευσης, σχολιάζει.  Ούτε εμένα με άφηναν να φύγω, ούτε ο Μίκης 
μπορούσε να απομακρυνθεί από τη Νεολαία και να παραμείνει, απλώς, 
βουλευτής της ΕΔΑ. Άλλωστε ήταν αναπόσπαστο στοιχείο του κινήματος 
και άσκησε με συνέπεια τα καθήκοντά του. Ήταν πρόεδρος 'από μέσα'. 
Συμμετείχε σε όλες σχεδόν τις συνεδριάσεις και η συμβολή του ήταν ου-
σιαστική μέχρι την αποχώρηση του την άνοιξη του 1966, οπότε, αν και αυ-
τό δεν ανακοινώθηκε, πέρασε στην ΕΔΑ, έγινε αναπληρωματικό μέλος της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της και ανέλαβε το Πολιτιστικό Τμήμα της. Μέ-
χρι τότε, όμως, τα πράγματα δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολα ως προς τη διαχείριση 



ρισή τους αν και δεν δημιουργήθηκαν μείζονα προβλήματα. Έπρεπε να 
τρέχω στις πρόβες, στα θέατρα και στις συναυλίες για να εξασφαλίσω τη 
γνώμη και την υπογραφή του. Ο ίδιος αναγνώρισε, αρκετά χρόνια αργότε-
ρα, ότι δεν τον 'άδειασα', ότι δεν τον εκτόπισα σε ένα ρόλο διακοσμητικό, 
αν και ο Κολιγιάννης -όπως και ο Καρράς παρουσία του - είχαν αποδεχτεί 
τον ουσιαστικό ρόλο που έπαιζε ο γραμματέας στη λειτουργία και στον 
πολιτικό σχεδιασμό της οργάνωσης». 

Θυμάται επίσης ότι στη διάρκεια της θητείας του στην ηγεσία της Νεο-
λαίας παραπέμφθηκε μία φορά σε δίκη. «Ήταν την άνοιξη του 1966 με τη 
νέα όξυνση του Κυπριακού, τότε που παραιτήθηκε ο Τσιριμώκος από τη 
θέση του υπουργού των Εξωτερικών. Με συνέλαβαν για τις προκηρύξεις 
που κυκλοφορήσαμε με το σύνθημα "Εξω οι προδότες της Κύπρου' και με 
ανέκρινε ο ίδιος ο Καραπαναγιώτης, που μου δήλωσε μάλιστα ότι χάρηκε 
για τη γνωριμία μας! Με παρέπεμψαν σε δίκη η οποία δεν έγινε. Το κλητή-
ριο θέσπισμα έφτασε στο σπίτι μου, ενώ ήμουν ήδη κρατούμενος στα χρό-
νια της δικτατορίας. Το αγνόησα, όπως φαίνεται ότι το αγνόησαν και αυ-
τοί, και έτσι δεν υπήρξε συνέχεια». 

Επαγγελματικό στέλεχος της Νεολαίας, από τη στιγμή που ανέλαβε 
καθήκοντα ως γραμματέας της Ν.ΕΔΑ, θεωρεί ότι «οι επαγγελματοποιή-
σεις στελεχών στη Νεολαία, άλλες - ο ι λιγότερες- ήταν αναγκαίες, ιδίως 
όταν έπρεπε να καλυφθούν οι μεγάλες επαρχιακές αποστάσεις στη χώρα 
και ορισμένες άλλες μπορούσαν και να είχαν αποφευχθεί. Βρίσκονταν 
όμως στη λογική της εποχής. Θυμάται, μάλιστα, «μια μαθηματική εξίσωση 
που λανσαρίστηκε τότε: 1.000 λέσχες της Νεολαίας +100 επαγγελματικά 
στελέχη + 100.000 δραχμές προϋπολογισμός = 100.000 μέλη στη ΔΝΛ. Φυ-
σικά, επρόκειτο περισσότερο για μια διεκδίκηση, παρά για μια βεβαιότη-
τα», σχολιάζει. 

Αναφερόμενος δε στα «κομματικά στηρίγματα» του ΚΚΕ θα πεί: 
«Ήταν και για το κόμμα της ΕΔΑ μια λάθος αλλά σκόπιμη επιλογή της 
ηγεσίας Κολιγιάννη. Για τη ΔΝΛ όμως ήταν ολότελα απαράδεκτη και ζη-
μιογόνα, γιατί στη Νεολαία η ενότητα των νέων στην οργάνωση τους είναι 
όρος ζωής. Ευτυχώς έγιναν λίγα, δεν πρόλαβαν να απλωθούν και να μολύ-
νουν με διαιρετικά αποτελέσματα την οργάνωση της ΔΝΛ». 

Παράνομος, από την πρώτη ημέρα της δικτατορίας, έχοντας αποφύγει 
τη σύλληψη γιατί ειδοποιήθηκε εγκαίρως από τον Αριστείδη Μανωλάκο, 
συνέχισε τη δράση του μέχρι τον Μάρτιο του 1969, στελεχώνοντας το Γρα-
φείο του Κλιμακίου Εσωτερικού του ΚΚΕ και συντονίζοντας τις δραστηριό-
τητες της Νεολαίας και του ΠΑΜ. Μετά τη σύλληψή του, καταδικάστηκε 
από στρατοδικείο και φυλακίστηκε μέχρι τον Απρίλιο του 1973, οπότε απο-
φυλακίστηκε λόγω «κινδύνου ανηκέστου βλάβης». Τον Φεβρουάριο του 



1974, συνελήφθη και εξορίστηκε στα Γιούρα ώς την πτώση της δικτατορίας. 
Ηγετικό στέλεχος του ΚΚΕ Εσωτερικού στη μεταπολίτευση, διέκοψε 

την οργανωτική και επαγγελματική του σχέση με το κόμμα το 1986. «Δεν 
πήγα ούτε στο ΚΚΕ Εσωτερικού-Ανανεωτική Αριστερά ούτε στην ΕΑΡ, 
δηλώνει. Παρέμεινα κομματικά ανένταχτος αλλά ενεργός πολίτης, πιστός 
στις αρχές και στις αξίες της Ανανεωτικής Αριστεράς» και καταλήγει: 
«Τελικά θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που αυτές οι περιστάσεις με 
έφεραν να ζήσω ανάμεσα σε αυτή την ιστορική γενιά των νέων της μεγάλης 
δεκαετίας του '60». 

Νίκος  Μπερτσιάς 
Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΔΝΛ 
Α' συνέντευξη στην I.Π., 25.7.2007. Επαναληπτική, 30.7.2007. 

Γεννήθηκε στο Ευπάλιο Φωκίδας το 1935. Ζει στην Αθήνα σταθερά από το 
1959 και εργάστηκε ως λογιστής. Είναι παντρεμένος με την Άννα Κου-
τρουμπούση και έχουν ένα παιδί. 

Ολοκλήρωσε τις βασικές σπουδές (δημοτικό και γυμνάσιο) στο χωριό 
του. Το 1953, μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, γράφτηκε στην Πάντειο 
Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών. Τις ανώτατες σπουδές του δεν τις 
ολοκλήρωσε. 

Πατέρας του ήταν ο Γιάννης Μπερτσιάς, 1887-1981, από την Κερασιά 
Φωκίδας. Μετανάστης στην Αμερική από το 1909, εργάστηκε στην κατα-
σκευή του σιδηροδρομικού δικτύου. Επέστρεψε στη Φωκίδα, το 1919, και 
δούλεψε γεωργός και εργάτης γης. Δημοκρατικός φιλελεύθερος, προσκεί-
μενος στον Ανδρέα Μιχαλακόπουλο στα χρόνια του Μεσοπολέμου, απέ-
κτησε πολιτική ταυτότητα μέσα από την Αντίσταση, την ένταξή του στην 
τοπική οργάνωση του ΕΑΜ και την επίδραση του πρωτότοκου γιου του, 
Γιώργου. Μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας καταδιώχθηκε, ξυλοκοπήθηκε 
και εντέλει εξορίστηκε στην Ικαρία, στον Αϊ-Στράτη και στη Μακρόνησο. 
Απολύθηκε από τον Αϊ-Στράτη στα τέλη του 1951, αλλά οι ταλαιπωρίες 
και διώξεις διάρκεσαν για αρκετά ακόμα χρόνια. Ο γιος του θυμάται ακό-
μα τα λόγια μιας συγχωριανής στο θάνατο του πατέρα του : «Άιντε καημέ-
νε Γιάνν', χόρτασες ξύλο, χόρτασες βάσανα, χόρτασες φτώχεια...». 

Μητέρα του ήταν η Βασιλική, το γένος Τσούνη. Γεννήθηκε στο Ευπάλιο 
το 1900 και πέθανε στην Αθήνα το 1990. Αγρότισσα, χαρακτηρίστηκε από 
την «αφοσίωση προς το σύζυγο και τα εννέα παιδιά της» και από την αθό-
ρυβη υποστήριξη με την οποία πλαισίωσε τις επιλογές τους. Τον Φεβρου-
άριο του 1949, εξορίστηκε, μαζί με δύο κόρες της, στο Τρίκερι, απ' όπου 
απολύθηκαν τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς. 



Ο πρωτότοκος γιος, Γιώργος, γεννημένος το 1925, είχε ενταχθεί στην 
ΕΠΟΝ, στη συνέχεια στον εφεδρικό ΕΛΑΣ και στο ΚΚΕ. Συνελήφθη το 1946 
και εξορίστηκε μέχρι την «αμνηστία του Σοφούλη», τον Δεκέμβριο του 
1947, στην Ικαρία. Μετά την επιστροφή του, εντάχθηκε στον ΔΣΕ και σκο-
τώθηκε τον Μάιο του 1949 στην περιοχή Δεντρούλι Ευρυτανίας. 

Διαμορφωμένη πολιτικά στη διάρκεια της Αντίστασης από την Αριστε-
ρά και το ΚΚΕ, η οικογένεια στις μετεμφυλιοπολεμικές πραγματικότητες 
στήριζε εκλογικά την ΕΔΑ. 

Ο Νίκος Μερτσιάς καταθέτει τις αλλαγές που έφεραν στο άμεσο περι-
βάλλον του οι διωγμοί, η απουσία των δικών του και ο εμφύλιος πόλεμος. 
«Ωριμάσαμε γρήγορα, σχολιάζει,  αλλά οι διώξεις και το αίμα έφεραν και 
πείσμα!» 

Φοιτητής στην Αθήνα, συμμετέχει στις διαδηλώσεις για το Κυπριακό 
αλλά, όπως δηλώνει, δεν αναπτύσσει ιδιαίτερη δράση. Άλλωστε δεν σύ-
χναζε ιδιαίτερα στη Σχολή. Εργαζόταν για την επιβίωση «όπου και όσο το 
επέτρεπαν οι συνθήκες, γιατί τελούσαμε υπό παρακολούθηση και δίωξη» 
και επέστρεφε συχνά στο χωριό για να βοηθήσει τους δικούς του. 

Στην ερώτηση αν συμμετείχε, εκείνη την εποχή, σε παράνομο δίκτυο 
της ΕΠΟΝ, απαντά αρνητικά διευκρινίζοντας ότι «μετείχε στη νόμιμη δρά-
ση και ότι δεν συνέπεσε να συνδεθεί με παράνομο δίκτυο». 

Το 1957 στρατεύτηκε και υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στα 
Ιωάννινα. «Πήγα για αξιωματικός και βγήκα τυφεκιοφόρος», σχολιάζει. 
Απολύθηκε τον Ιούνιο του 1959 και από την επιστροφή του στην Αθήνα 
αρχίζει την ουσιαστική επαφή του με τη Ν.ΕΔΑ. «Θεωρώ ότι η περίοδος 
από την εφηβεία μου μέχρι σήμερα φτιάχνει μια συνέχεια, όμως από το 
1959 η παρουσία μου στην Αριστερά έχει μεγαλύτερη πυκνότητα». Δρα-
στηριοποιείται στις «συνοικίες» της Αθήνας και ταυτόχρονα συμμετέχει 
στο σύλλογο των λογιστών και στο τμήμα νέων του ΔΣΚ. 

Θετικά διακείμενος για τη συγχώνευση της Ν.ΕΔΑ με την ΔΚΝΓΛ, «πί-
στευε ότι το πολιτιστικό στοιχείο θα έφερνε κοντά τον κόσμο περισσότερο 
από την αυστηρή κομματικότητα». Ως αντιπρόσωπος της οργάνωσης της 
Ν.ΕΔΑ στα Πατήσια, έλαβε μέρος στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ και εξε-
λέγη μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Οργανωτικό στέλεχος στην Αθήνα, συμμετέχει στο Γραφείο Πόλης της 
ΔΝΛ και γίνεται μέλος της γραμματείας του, το 1966, «επί Μπάμπη Κοβά-
νη», όπως λέει χαρακτηριστικά.  Για ένα διάστημα, θυμάται, ότι ήταν κα-
θοδηγητής της εργατικής νεολαίας. Εξηγεί ότι δεν είχε ποτέ επαγγελματι-
κή σχέση με τη ΔΝΛ και ότι αποτέλεσε «μέλος τριάδας» που λειτούργησε 
ως «κομματικό στήριγμα» στη Νεολαία. 

«Κάθε στιγμή ενσταλάζεται μέσα μου με ιδιαίτερο τρόπο», απαντά 



στην ερώτηση για τις στιγμές που τον προσδιόρισαν και αναφέρεται ιδιαί-
τερα στις μαραθώνιες πορείες και στη δολοφονία του Λαμπράκη και του 
Πέτρουλα. «Το σύστημα όταν κινδυνεύει αρχίζει και πελεκάει». Αναφέρε-
ται επίσης σε εκδρομές στη Μονή της Καισαριανής, όπου τους ξεναγούσε 
ο Ανδρέας Λεντάκης. «Το τερπνόν μετά του ωφελίμου...», λέει. 

Καταθέτει ότι αντιμετώπιζε απολύτως θετικά τις διάφορες εξορμήσεις 
της ΔΝΛ και εξηγεί ότι υπήρξε συνδιοργανωτής σε πολλές εκδηλώσεις στην 
Αθήνα και στις συνοικίες της. 

Αντίθετα υπήρξε αρνητικός με τα άλλα ρεύματα της Αριστεράς. «Η 
απήχηση τους ήταν βέβαια μικρή αλλά ουσιαστικά επρόκειτο για παρεκ-
κλίσεις που αντιστρατεύονταν το κίνημα...». 

Ήταν συστηματικός αναγνώστης όλων των εντύπων της ΕΔΑ, του ΔΣΚ 
και της Νεολαίας, ακόμα και της Μαθητικής.  «Έπρεπε να είμαστε ενημε-
ρωμένοι για να κάνουμε τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις μας στα αρ-
μόδια όργανα». 

Εξηγεί ότι δεν είχε διαφωνίες με το σχεδιασμό της πολιτικής της ΔΝΛ, 
που εκτιμά ότι έφτασε τα 80.000 μέλη, και δηλώνει ότι παρέμεινε στις 
γραμμές της μέχρι το τέλος  «γιατί κάποιοι έπρεπε να λειτουργούν σα στη-
ρίγματα λόγω ηλικίας». 

Στη δικτατορία παρέμεινε για ένα διάστημα παράνομος με σύνδεση με 
το ΠΑΜ. Συνελήφθη τον Αύγουστο του 1967 και «βασανίστηκε άγρια στην 
Μπουμπουλίνας, όπου κρατήθηκε για 37 ημέρες». Παρέμεινε υπόδικος 
στις Φυλακές Αβέρωφ και Αίγινας και παρά τη χορήγηση αμνηστίας μετή-
χθη με χειροπέδες στη Γενική Ασφάλεια. Μετά από 15ήμερη κράτηση εξο-
ρίστηκε στο Λακκί της Λέρου, στον Ωρωπό και πάλι στο Λακκί απ' όπου 
απολύθηκε τον Αύγουστο του 1970. Τον Μάρτιο του 1972 εκτοπίστηκε 
στη Δεσκάτη Γρεβενών και στη συνέχεια στο Θέρμο Τριχωνίδας. 

Πληροφορήθηκε τη διάσπαση του ΚΚΕ στην Αίγινα και υπερψήφισε τις 
θέσεις της 12ης Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ όταν εκτοπίστηκε στη Λέρο. 
Το 1970 δούλεψε σαν μέλος στο  Γραφείο του Συμβουλίου της ΚΝΕ. 

Στη μεταπολίτευση, ήταν υποψήφιος Αιτωλοακαρνανίας στο ψηφοδέλ-
τιο της Ενωμένης Αριστεράς και συνέχισε την πολιτική του δραστηριότητα 
με το ΚΚΕ. 

Γεράσιμος  Μπετσιμέας 
Αναπληρωματικό μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Α' συνέντευξη του Τ.Σ. , 2004. Επαναληπτικές συνεντεύξεις της Ι.Π., 22 και 
24.7.2007. 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1940 και μεγάλωσε στα Τρίκαλα. Ζει στην Τερ-



Τερψιθέα Λάρισας από το 1977. Η καταγωγή του είναι από τη Σαμαρίνα. Εί-
ναι παντρεμένος με τη νοσηλεύτρια Ρίτσα Σκούρα και έχουν ένα γιο. 
Εργάστηκε ως υπάλληλος του Δήμου Τρικάλων μέχρι το 1963 και μετά την 
απόλυση του ως ιδιωτικός υπάλληλος. 

Αποφοίτησε από το Β' Γυμνάσιο Τρικάλων, το 1958, και δεν ακολούθη-
σε ανώτερες σπουδές. 

Πατέρας του ήταν ο Νίκος Μπετσιμέας, 1897-1943, από τη Σαμαρίνα. 
Εργαζόταν στα Τρίκαλα ως έμπορος μέχρι την οικονομική κρίση και, από 
το 1933, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου έγινε ξενοδοχοϋπάλληλος και 
ξεναγός γάλλων τουριστών σε ξενοδοχείο της πλατείας Ομονοίας. Είχε 
υπηρετήσει στο στρατό από το 1915 έως το 1922 και μετείχε στο «Κίνημα 
των παλαιών πολεμιστών». Στην Κατοχή, τον Δεκέμβριο του 1942, μετέφε-
ρε την οικογένειά του στα Τρίκαλα αλλά ο ίδιος έγινε έμμεσο θύμα της Κα-
τοχής, αφού πέθανε μετά τον αποκλεισμό του στο ύπαιθρο για 15 μερόνυ-
χτα, από τις ιταλικές δυνάμεις κατοχής, στο σταθμό Παλαιοφαρσάλων. 

Μητέρα του ήταν η Στυλιανή, 1911-2000, το γένος Κοσμαλή, από τη 
Σαμαρίνα. Ένα μήνα μετά το θάνατο του συζύγου της, έχασε και τη μικρή 
της κόρη και, μένοντας μόνη με το δίχρονο γιό της, εγκαταστάθηκε ξανά 
στο πατρικό της σπίτι. 

Η οικογένεια της μητέρας ήταν πολιτικά συντηρητική. Ο πατέρας και 
τα αδέλφια της υποστήριζαν τον Ευάγγελο Αβέρωφ και μετακινήθηκαν 
από τη συντηρητική πτέρυγα των Φιλελευθέρων στην EPE, αποδεχόμενοι 
την πολιτική του επιλογή. Το 1964, ωστόσο, η ευρύτερη οικογένεια ψήφισε 
την ΕΔΑ, στηρίζοντας την υποψηφιότητα του Γεράσιμου. 

Μαθητής στο γυμνάσιο, ο Γεράσιμος Μπετσιμέας πρωτοστάτησε στις 
κινητοποιήσεις για το Κυπριακό και κατά της μαθητικής εισφοράς χωρίς 
οργανωτική σύνδεση με τη Ν.ΕΔΑ. Οι παρέες στη γειτονιά και στο γυμνά-
σιο, όπου υπήρχε πυρήνας αριστερών μαθητών, έπαιξαν ιδιαίτερο ρόλο 
στον πολιτικό προσανατολισμό του 17χρονου νεαρού ποδοσφαιριστή του 
σ ω μ α τ ε ί ο υ  « Τ ρ ί κ κ η » . 

Η οργανωτική ένταξή του στη Ν.ΕΔΑ έγινε το 1962 μετά την απόλυση 
του από το στρατό, ύστερα από στρατιωτική θητεία ενός έτους. Συνδέεται 
δε με την αυτόματη σχεδόν αναγόρευση του σε γραμματέα της Ν.ΕΔΑ στο 
νομό Τρικάλων αλλά και με την απόφασή του να εγκαταλείψει, στα 22 του 
χρόνια, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο που τον είχε κάνει ευρύτερα γνω-
στό και αγαπητό σε όλη την περιοχή. «Δεν σταμάτησα την μπάλα όταν πή-
γα φαντάρος», λέει και θυμάται την πανηγυρική μεταγραφή του, το 1961, 
στην «κόκκινη ομάδα», την Αθλητική Ένωση Τρικάλων. «Σταμάτησα 
όταν πήγα στο κόμμα και την ξανάπιασα μόνο στην εξορία στα χρόνια της 
δικτατορίας. Υπήρχε τότε η αντίληψη ότι η αθλητική συνείδηση υπερισχύει 



της πολιτικής, διευκρινίζει, και εγώ αποφάσισα να επιλύσω αυτά τα προ-
βλήματα οριστικά». 

Ως γραμματέας της Ν.ΕΔΑ στο νομό, αντιμετώπισε τη συγχώνευση θετι-
κά -αν και οργανώσεις της ΔΚΝΓΛ δεν είχαν συγκροτηθεί στα Τρίκαλα- και 
έλαβε μέρος στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ, από το οποίο  εκλέχθηκε ανα-
πληρωματικό μέλος του ΚΣ. Μετά το συνέδριο, ανανέωσε τη θέση του ως 
γραμματέα της νομαρχιακής οργάνωσης και απέκτησε επαγγελματική σχέ-
ση με τη ΔΝΛ. «Καθ' υπέρβαση του καταστατικού, τονίζει, αποφασίσαμε 
στα Τρίκαλα να μιμηθούμε το κεντρικό όργανο της Νεολαίας. Η οργάνωση 
μας στο νομό θα είχε όχι μόνο γραμματέα αλλά και πρόεδρο. Έτσι εκλέξα-
με πρόεδρο της οργάνωσης τον Τριαντάφυλλο Πρινάρη, βασικό στέλεχος 
της χορωδίας Τρικάλων της Τερψιχόρης Παπαστεφάνου. Ήταν ό, τι καλύ-
τερο μπορούσαμε να κάνουμε. Ο Πρινάρης είχε συντελέσει στην εισαγωγή 
έργων του Θεοδωράκη στο ρεπερτόριο της χορωδίας, ήταν γνωστός και 
αγαπητός, ήταν μεγαλύτερος στην ηλικία από εμάς και διέθετε κύρος και 
γνωριμίες. Από την άλλη, η χορωδία λειτουργούσε και πολιτικά». 

Το 1966, διαδέχθηκε τον Λευτέρη Τσίλογλου στη θέση του γραμματέα 
Θεσσαλίας, όταν ο τελευταίος έφυγε για τη στρατιωτική του θητεία, Λί-
γους μήνες αργότερα, με «προειδοποίηση διαγραφής», στάλθηκε στην ορ-
γάνωση Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας ως καθοδηγητής της οργανω-
τικής δουλειάς στην Ημαθία, στις Σέρρες και σε άλλους νομούς. 

Θυμάται ότι η Ν.ΕΔΑ στο νομό Τρικάλων αριθμούσε περίπου 100 μέλη 
και διατηρούσε πυρήνες σε διάφορα χωριά. «Παρά την απουσία της Κίνη-
σης, η δυναμική της συγχώνευσης ήταν εντυπωσιακή, επισημαίνει. Η ΔΝΛ 
στο νομό έφτασε  κάποια  στιγμή τα 1.500 μέλη». 

Αναφέρεται στην ίδρυση και στα εγκαίνια των 7 λεσχών και των αντί-
στοιχων βιβλιοθηκών που δημιουργήθηκαν. Σε κάποια εγκαίνια, μάλιστα, 
έδωσε το «παρών» ο Μίκης Θεοδωράκης. «Είχε έρθει με τον αδελφό του 
τον Γιάννη, το Χρόνη τον Μίσσιο και τη γυναίκα του την Ειρήνη [Μίσσιου-
Παπατσαρούχα], από την Κοζάνη όπου τους είχαν 'κατσαδιάσει'. Σε μας 
έγινε γλέντι 'τρικούβερτο'...». 

Ωστόσο, ως σημαντικότερο γεγονός η μνήμη του συγκρατεί το βράδυ 
της ανακοίνωσης του θανάτου του Γρηγόρη Λαμπράκη. «Βγήκαμε τρία 
συνεργεία με τα ποδήλατα και γεμίσαμε την πόλη με το σύνθημα 'Κάτω η 
κυβέρνηση του αίματος'- 'Κάτω οι δολοφόνοι'. Το πρωί ήρθαν να μας συλ-
λάβουν και τα χέρια μου ήταν ακόμη μαύρα από την μπογιά. Έτσι απολύ-
θηκα από τη δουλειά μου στο Δημαρχείο». 

Δηλώνει ότι διάβαζε συστηματικά τον αριστερό τύπο της εποχής : Η 
Γενιά  μας, Δρόμοι της  Ειρήνης, Τετράδια  Δημοκρατίας,  Η  Αυγή, Δημοκρα-
τική Αλλαγή, Επιθεώρηση  Τέχνης,  Ελληνική Αριστερά. 



Σχολιάζει την ερώτηση για τη στάση του απέναντι στα διάφορα ρεύμα-
τα της Αριστεράς με τη φράση : «Άλλες αριστερές οργανώσεις δεν υπήρχαν 
στην περιοχή, αφού κυριαρχούσε απολύτως η ΔΝΛ. Ήταν μαζική οργάνω-
ση και το ενδιαφέρον ήταν ότι πλειοψηφούσαν παιδιά από δεξιές οικογέ-
νειες». 

Διευκρινίζει ότι οι διαφωνίες που οδήγησαν στην «προειδοποίηση δια-
γραφής» οφείλονταν σε προσωπικό θέμα. «Δεν με άφηναν να παντρευτώ τη 
γυναίκα μου» λέει σαρκαστικά, καυτηριάζοντας τον «νέο-συντηρητισμό» 
που καλλιεργήθηκε εντός της ΕΔΑ και της ΔΝΛ και σχολιάζοντας «την κυ-
ρίαρχη τότε αντίληψη», θυμάται ότι «το 1966, ο κεντρικός χορός της ΔΝΛ 
στα Τρίκαλα κινδύνεψε να τιναχθεί στον αέρα όταν η τοπική ηγεσία της ΕΔΑ 
απεχώρησε επιδεικτικά γιατί οι νέοι χόρευαν 'μπόσα-νόβα'». 

Στην ερώτηση για τα «κομματικά στηρίγματα» απαντά: «Δεν είχα την 
τιμή να τα γνωρίσω εγκαίρως. Τα έμαθα αφού έφαγα ξύλο  και πήγα εξο-
ρία...». 

Στη διάρκεια της δράσης του είχε αρκετές συλλήψεις και προσαγωγές. 
Μηνύθηκε δύο φορές με βάση τους νόμους 942 και 509 στα Τρίκαλα αλλά 
αθωώθηκε. Η κατηγορία στην πρώτη δίκη ήταν για «ηθική αυτουργία» 
επειδή τα κορίτσια σε κάποια εκδρομή «ανέμιζαν ερυθράς μανδήλας και 
ανεζωπύρωσαν τα πάθη». Η δεύτερη ήταν «για κατάθεση στεφάνου σε 
μνημείο την 25η Μαρτίου στο χωριό Μικρό Κεφαλόβρυσο». 

Στη δικτατορία τον συνέλαβαν μετά την 21η Απριλίου του 1967 στην 
ύπαιθρο της Νάουσας όπου κρυβόταν. Εκτοπίστηκε στα Γιούρα και στο 
Λακκί της Λέρου. Το 1968 τον μετέφεραν στον Ωρωπό και από εκεί ξανά 
στα Γιούρα μέχρι τη διάλυση του στρατοπέδου.  Ακολούθησε  και πάλι η 
Λέρος μέχρι το κλείσιμο του στρατοπέδου στις αρχές του 1971. Έμεινε με 
τους τελευταίους 47. Στη συνέχεια εκτοπίστηκε στη Σαμοθράκη έως τα 
Χριστούγεννα της ίδιας χρονιάς. 

Μετά την απόλυση του συνδέθηκε με παράνομο δικτύου της ΚΝΕ Μα-
κεδονίας. Τον συνέλαβαν μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου το 1973. 
Βασανίστηκε και τον Φεβρουάριο του 1974 κρατήθηκε 33 μέρες στην 
Ασφάλεια και στη συνέχεια στο Επταπύργιο. Η μεταπολίτευση τον βρήκε 
στις φυλακές Διαβατών. 

Μέχρι τον Ιανουάριο του 1975 ανήκε στην  παράνομη ΚΕ της ΚΝΕ. Στη 
συνέχεια έγινε επαγγελματικό στέλεχος του ΚΚΕ στα Τρίκαλα, και γραμ-
ματέας στον  Βόλο έως το 1977. Ήταν μέλος του Γραφείου  Περιοχής Θεσ-
σαλίας έως τη διάσπαση του 1989. Την περίοδο 1989-1990 φοίτησε 10 μή-
νες στο Ινστιτούτο για ανώτατα στελέχη του ΚΚΣΕ στη Μόσχα. Την εποχή 
της διάλυσης του ενιαίου ΣΥΝ και της διάσπασης του ΚΚΕ, διαγράφηκε 
από το κόμμα. Σήμερα είναι στέλεχος του ΣΥΝ. 



Βαγγέλης (Ευαγγελο-Ιωάννης)  Μπουρμπούλης,  1932-1994 
Αναπληρωματικό μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Α' συνέντευξη στην Ι.Π. του αδελφού του Νίκου Μπουρμπούλη, 26.7.2007. Επανα-
ληπτική, 28.7.2007. 

Γεννήθηκε το 1932 στα Χαβδάτα Παλικής στην Κεφαλλονιά και πέθανε το 
1994 στο Παρίσι. Εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας ηλεκτρολόγος 
στην Αθήνα και στο Παρίσι. Ήταν διαζευγμένος. 

Τελείωσε το δημοτικό σχολείο στο χωριό και τις τρεις πρώτες τάξεις 
του γυμνασίου στο Ληξούρι. Πήρε το πτυχίο ηλεκτρολόγου από τη Σιβιτα-
νίδειο Σχολή μετά την απόλυση του από τη Μακρόνησο, όπου υπηρέτησε 
ως κληρωτός τη θητεία του. 

Πατέρας του ήταν ο Γεώργιος Μπουρμπούλης, 1888-1974, κτηματίας 
με μεγάλη ακίνητη περιουσία στα Χαβδάτα της Κεφαλλονιάς. Δημοκρατι-
κός στις πεποιθήσεις του, «είναι αυτός που ώθησε, όπως διευκρινίζει ο 
γιος του Νίκος, τα εννέα παιδιά του στην Αριστερά και στην Αντίσταση, αν 
και ο πρώτος του ξάδελφος, Κοσμάς Μπουρμπούλης, είχε διατελέσει 
'υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ' στη δικτατορία του Μεταξά». 

Μητέρα του ήταν η Σταυρούλα, 1894-1983, το γένος Γασπαράτου, που 
γεννήθηκε, έζησε και πέθανε στα Χαβδάτα. 

«Μείναμε πιστοί στα ιδανικά μας, λέει ο Νίκος Μπουρμπούλης. Οργα-
νωθήκαμε και οι εννέα στην Αντίσταση, όμως ο φόρος του αίματος που 
κατέθεσε η οικογένειά μας στην υπόθεση της Αριστεράς είναι μεγάλος, 
όπως ήταν και για άλλες οικογένειες, ειδικά στα Επτάνησα και στην Κε-
φαλλονιά». Στα λεγόμενά του κυριολεκτεί. Τρεις αδελφοί του εκτελέστη-
καν. Ο πρωτότοκος, Σπύρος, γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Αργο-
στολίου και μέλος του ΚΚΕ, συνελήφθη από τους Γερμανούς και εκτελέ-
στηκε στις Φυλακές Αργοστολίου το 1944. Ο Παύλος, στρατευμένος στον 
ΕΛΑΣ Ρούμελης, επέστρεψε στο νησί το 1945 μετά τη Συμφωνία της Βάρ-
κιζας. Άρρωστος με ελονοσία, κρυβόταν σε κάποιο σπίτι γιατί η κατάστα-
ση του δεν του επέτρεπε να βγει στο βουνό. Εκτελέστηκε από χίτες με 45 
μαχαιριές, αφού πρώτα βασανίστηκε άγρια. Ο Νιόνιος βγήκε από τις Φυ-
λακές Πατρών το 1948. Συνελήφθη από το στρατό στην προσπάθειά του 
να συναντήσει τους μαχητές του ΔΣΕ. Καταδικάστηκε από έκτακτο στρα-
τοδικείο και εκτελέστηκε  στις Φυλακές Κορίνθου. Τα άλλα αδέλφια 
- ό π ω ς και η αδελφή τους-  φυλακίστηκαν και εξορίστηκαν. «Από το 1945 
και στα χρόνια της εμφύλιας σύγκρουσης, ο μόνος που έμεινε στο σπίτι με 
τους γονείς ήταν ο μικρότερος της οικογένειας, ο Βαγγέλης. Όμως κι αυ-
τός πέρασε από τη Μακρόνησο». 

Για τη δράση του ελάχιστα πράγματα γνωρίζει ο αδελφός του που ήταν 



εξόριστος στον Αϊ-Στράτη μέχρι το 1958 και μετά υπηρέτησε για 25 μήνες 
στην Εράτυρα. «Το μόνο που ξέρω είναι ότι δούλευε στο σωματείο των ηλε-
κτρολόγων, λέει. Έχω όμως την εντύπωση ότι ήταν βαθιά οργανωμένος». 

Ως επαγγελματίας από την αντίστοιχη οργάνωση της Ν.ΕΔΑ Αθήνας, ο 
Βαγγέλης Μπουρμπούλης έλαβε μέρος στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ και 
εκλέχθηκε αναπληρωματικό μέλος του ΚΣ. 

Στις αρχές του 1966, με κομματική υποτροφία έφυγε για τη Βουλγαρία 
«για μετεκπαίδευση» στην ειδικότητά του. «Έτσι έλεγαν τότε, όταν κα-
νείς πήγαινε σε κομματική σχολή», σχολιάζει ο αδελφός του. 

«Η δικτατορία τον βρήκε στη Σόφια και δεν μπορούσε να επιστρέψει. 
Δεν έμεινε όμως στη Βουλγαρία. Είχε από τότε διαφωνίες με τους καθο-
δηγητές του. Το 1968, πήγε στο Παρίσι και συντάχτηκε με τους 'κλιμακι-
κούς'». 

Στη μεταπολίτευση, όταν το 1975 τα αδέλφια συναντήθηκαν όλα μαζί, 
για πρώτη φορά δεν «ήταν σαν μια γροθιά». Ο Βαγγέλης και ο Γεράσιμος 
είχαν περάσει στο ΚΚΕ Εσωτερικού, οι άλλοι είχαν επιλέξει το ΚΚΕ. 

Θόδωρος Πάγκαλος 
Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου  από τον ίδιο, 28.7.2007. Α' συνέντευξη στην Ι.Π., 
5.10.2007. 

Γεννήθηκε στην Ελευσίνα το 1938. Από το 1964 έως το 1978 έζησε στο Πα-
ρίσι όπου έκανε μεταπτυχιακές σπουδές και στη συνέχεια εργάστηκε ως 
πανεπιστημιακός και ερευνητής. Το 1981 εξελέγη για πρώτη φορά βου-
λευτής με το ΠΑΣΟΚ, «ιδιότητα την οποία κατέχει αδιάλειπτα μέχρι σήμε-
ρα». Διετέλεσε υπουργός στα διάφορα κυβερνητικά σχήματα του ΠΑΣΟΚ 
και μετέχει σταθερά στα ανώτατα ηγετικά όργανα του κόμματος. Έχει 
παντρευτεί τρεις φορές και έχει πέντε παιδιά. Τα τελευταία χρόνια κατοι-
κεί στο Λαγονήσι. 

Απόφοιτος της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής, το 1956 πέρασε με εξε-
τάσεις στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από την οποία απο-
φοίτησε το 1963. Το 1964 πήρε υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης και 
ξεκίνησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι, στο Πανεπιστήμιο Paris I 
Panthéon-Sorbonne. Ανακηρύχθηκε διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών 
από το ίδιο Πανεπιστήμιο, το 1973. 

Προέρχεται από οικογένεια με στρατιωτική παράδοση και βενιζελικές 
πολιτικές καταβολές. Παππούς ήταν ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος, 
1878-1952, γνωστός από το δικτατορικό καθεστώς που επέβαλε στα χρό-
νια 1925-1926. Πατέρας του ήταν ο Γεώργιος Πάγκαλος, 1914-2007. Η οι-



οικογένεια, με αρβανίτικες ρίζες, κατάγεται και έζησε πολλά χρόνια στην 
Ελευσίνα και αργότερα στον οικισμό Παπάγου. Αξιωματικός της βασιλι-
κής Πολεμικής Αεροπορίας, ο πατέρας αποστρατεύτηκε με το βαθμό του 
αντιπτεράρχου. Στη διάρκεια του πολέμου διέφυγε με το ελληνικό στρά-
τευμα στη Μέση Ανατολή και υπηρέτησε ως πιλότος στις επιχειρήσεις των 
συμμαχικών δυνάμεων. Στη διάρκεια της δικτατορίας «τέθηκε σε κατ' οί-
κον περιορισμό» επί 18 μήνες. 

Μητέρα του ήταν η Γεωργία, 1913-1993, το γένος Ηλία, δασκάλα από 
την Ελευσίνα. Στη διάρκεια της Κατοχής εντάχθηκε στο ΕΑΜ και στην 
Εθνική Αλληλεγγύη. Ο πρώτος της εξάδελφος Αναστάσιος Μαρούγκας 
εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στην Αγία Σωτήρα στη Μάντρα Ελευσί-
νας, τον Αύγουστο του 1944. 

Στη γραμμή της ριζοσπαστικής βενιζελικής παράδοσης, ο Γεώργιος 
Πάγκαλος και η σύζυγος του ψήφιζαν, όπως θυμάται ο γιος τους, την 
ΕΠΕΚ στα άμεσα μετεμφυλιοπολεμικά χρόνια και στη συνέχεια την Ένω-
ση Κέντρου. Στη μεταπολίτευση έγιναν ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. 

Ο Θόδωρος Πάγκαλος δραστηριοποιήθηκε πολιτικά στα μαθητικά του 
χρόνια μέσα από τις κινητοποιήσεις για το Κυπριακό. Μαθητής στην 7η 
τάξη του Γυμνασίου, το 1955, συλλαμβάνεται στη Λάρισα σε συλλαλητή-
ριο για την Κύπρο. Φοιτητής στη Νομική Σχολή, από το 1956, εντάσσεται 
στην παράνομη ΕΠΟΝ σε τριάδα με καθοδηγητή τον Ν. Καραμανλή και γε-
νικό υπεύθυνο της ΕΠΟΝ, για το έτος του, τον Διονύση Μπουλούκο. «Στο 
δεύτερο έτος των σπουδών μου, μετά την αυτοδιάλυση της ΕΠΟΝ, το 1958, 
περάσαμε όλοι στη Νεολαία της Ε Δ Α » , θυμάται. 

Επισημαίνει τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες 
ζούσαν οι φοιτητές εκείνη την εποχή, σχολιάζει τις κοινωνικές ανισότητες 
και ερμηνεύει τη διαφορετική κατάσταση του: «Ως νεολαίος εδαΐτης είχα, 
λόγω ονόματος και κοινωνικής θέσης, τα εξής χαρακτηριστικά τα οποία με 
διαφοροποιούσαν από τους υπολοίπους. Πρώτον συμμετείχα σε διάφορες 
παρέες υπαρξιστών, όπως για παράδειγμα εκείνη του Παναγιώτη Κου-
τρουμπούση που εκφράστηκε μέσα από το περιοδικό Πάλι.  Δεύτερον, ενώ 

από την αρχή σχεδόν συμμετέχω στο μηχανισμό, εμφανίζομαι προς τα έξω 
ως σύμμαχος στο πλαίσιο της ευρείας μετωπικής πολιτικής που προωθεί η 
ΕΔΑ αλλά και η Νεολαία». 

Ιδρυτικό μέλος της ΔΑΣ 1-1-4, «μιας μετωπικής κίνησης της Ν .ΕΔΑ», 
όπως τη χαρακτηρίζει,  αναφέρεται στον Ν. Καραμανλή και σε άλλους συ-
ντρόφους του με τους οποίους μοιράστηκε την «ανάγκη δημιουργίας μιας 
αντιτρομοκρατικής κίνησης με δυναμική παρουσία στα όρια της Ν .ΕΔΑ» 
που κατέληξε στη δημιουργία της ΔΑΣ και καταθέτει τη μαρτυρία του για 
το σύνθημα 1-1-4. «Στον Μιχάλη Περιστεράκη ανήκει η πατρότητα του 



συνθήματος, σχολιάζει,  αλλά εγώ συλλαμβάνω την ιδέα για την αναγραφή 
του 1-1-4 στους τοίχους. Γεμίσαμε σε ένα βράδυ το κέντρο της Αθήνας και 
το πρωί η ασφάλεια θεώρησε ότι ο αριθμός υποδήλωνε τα μέλη κάποιας 
καινούριας οργάνωσης». Την iòta εποχή, δραστηριοποιείται στον εθνοτο-
πικό Σύλλογο Φοιτητών Αττικής καθώς και στον Μορφωτικό και Εκπολι-
τιστικό Σύλλογο Ελευσίνας. 

Τον Ιούνιο του 1963, γίνεται ιδρυτικό μέλος της ΔΚΝΓΛ και συμμετέχει 
στην πενταμελή Εκτελεστική Επιτροπή της. Στις εκλογές του Φεβρουαρί-
ου του 1964, θέτει για πρώτη φορά υποψηφιότητα για βουλευτής Αττικής 
με τα χρώματα της ΕΔΑ. 

Θετικά διακείμενος για τη συγχώνευση της Ν.ΕΔΑ και της ΔΚΓΝΛ, επι-
στρέφει από το Παρίσι, όπου εγκαθίσταται από το φθινόπωρο του 1964, 
για τις εργασίες του Ιδρυτικού Συνεδρίου της ΔΝΛ, στο οποίο συμμετέχει 
ως φοιτητής εξωτερικού. Εκλέγεται μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου, στο 
οποίο μετέχει μόνο τυπικά και από τον Απρίλιο του 1965, με εξουσιοδότη-
ση του Μίκη Θεοδωράκη και του Τάκη Μπενά, εκπροσωπεί τη ΔΝΛ στις 
επαφές της με την ΠΟΔΝ, όπως και με νεολαιίστικες οργανώσεις και κινή-
ματα σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης. 

Εκτιμά ότι η ΔΝΛ είχε περίπου 60.000 μέλη και από την παρουσία του 
στο φοιτητικό κίνημα αλλά και στις γραμμές των νεολαιίστικων οργανώ-
σεων της Αριστεράς, η μνήμη εστιάζει σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. 
Αφηγείται με γλαφυρότητα το σχεδιασμό δυναμικών ενεργειών στις αρχές 
της δεκαετίας του 1960 και αναφέρεται στο «ανατρεπτικό πνεύμα» που 
χαρακτήρισε κάποιους νεολαίους εκείνη την εποχή. Μιλά για το συντηρη-
τισμό της καθοδήγησης όπως και για την «έντονη διάσταση αυτοσαρκα-
σμού απέναντι στους κομματικούς μηχανισμούς» που τον χαρακτήριζε 
από την αρχή. 

«Θυμάμαι πάντα το 'ανταρτοδικείο' που στήσαμε στα πεταχτά και για 
'πλάκα', με τους Ίωνα Μπούζεμπεργκ, Γιάνη Γιανουλόπουλο και Μανώλη 
Μυλωνάκη στα γραφεία της Πανσπουδαστικής,  όταν ένας φίλος από τη 
Νεολαία του κόμματος Μαρκεζίνη 'συνελήφθη' σε τρυφερές περιπτύξεις με 
συντρόφισσα. Θυμάμαι όμως και τις κριτικές που δέχτηκα από τους συ-
ντηρητικούς καθοδηγητές μου, για τη σχέση μου με κάποια χορεύτρια του 
μπαλέτου Gogo Girls που έδινε παραστάσεις σε θέατρο της λεωφόρου 
Αλεξάνδρας. Ήταν ωραίο κορίτσι, αλλά για την καθοδήγηση, όπως κατα-
λαβαίνετε, παρέπεμπε στη φυσιογνωμία της κατασκόπου». 

Αναφέρεται επίσης στις σχέσεις συνεργασίας που είχε με τα περιοδικά 
Δρόμοι της  Ειρήνης  και Πανσπουδαστική,  στη συμμετοχή του στον α' ποι-
ητικό διαγωνισμό του τελευταίου,  στις  μεταφράσεις  που έκανε για τη Νέα 
Οικονομία  και τη συνεργασία του με την Επιθεώρηση  Τέχνης. 



Θυμάται ότι στη διάρκεια της φοιτητικής του ζωής είχε αλλεπάλληλες 
αλλά προσωρινές συλλήψεις από την Αστυνομία, κυρίως σε διαδηλώσεις. 

Στο Παρίσι γίνεται μέλος του ΚΚΕ , το οποίο  διατηρεί κομματικές οργα-
νώσεις στη Δυτική Ευρώπη σε μια κατάσταση  ημιπαρανομίας. Στη δικτα-
τορία μετέχει ενεργά στο ΠΑΜ και, λόγω της δράσης του, του αφαιρείται, 
το 1968, η ελληνική ιθαγένεια. Ως αντιπρόσωπος της οργάνωσης του Παρι-
σιού μετέχει στις εργασίες της 12ης Ολομέλειας του ΚΚΕ που επικύρωσε 
τη διάσπαση του κόμματος τον Φεβρουάριο του 1968, στη Βουδαπέστη. 
Διαφωνεί με τις αποφάσεις και, μετά την επιστροφή του στο  Παρίσι, τάσ-
σεται με τις θέσεις του Γραφείου Εσωτερικού. Αποστασιοποιείται από το 
1972 και παραμένει ανεξάρτητος μέχρι την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ στα 
πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. 

Γιάννης  Παναγιώτου 
Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Α' συνέντευξη στην Ι.Π., 9.7.2007. Επαναληπτική, 30.8.2007. Παραχώρηση φωτο-
γραφικού υλικού και αρχειακών τεκμηρίων. 

Γεννήθηκε στην Κω το 1941. Έζησε στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Από 
την άνοιξη του 1974 είναι εγκατεστημένος στο Παρίσι όπου εργάζεται ως 
ψυχίατρος. Επί είκοσι χρόνια διδάσκει «ψυχοπαθολογία του εφήβου» στα 
Πανεπιστήμια Paris VIII και Paris XIII. Είναι παντρεμένος με την ιστορικό 
τέχνης και γκαλερίστα Πόπη Αρβανιτίδου και έχουν δύο παιδιά. 

Τελείωσε το δημοτικό σχολείο στο χωριό Καρδάμαινα και στη συνέχεια 
το Ιπποκράτειο Γυμνάσιο της Κω. Από το 1958, μετά από κατατακτήριες 
εξετάσεις φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Πήρε το πτυχίο του το 1968 και ειδικεύτηκε στην νευροψυχιατρική στη 
Θεσσαλονίκη. Από το 1974, παρακολούθησε ανώτατες σπουδές στο Παρίσι 
και ανακηρύχθηκε διδάκτωρ στην παιδοψυχιατρική και παιδοψυχολογία 
και στη συνέχεια στη γλωσσολογία και ανθρωπολογία. Το 1994,υποστήρι-
ξε την υφηγεσία του και ήρθε πρώτος στον εθνικό γαλλικό διαγωνισμό. 

Πατέρας του ήταν ο Νικόλαος Παναγιώτου, 1906-1985. Γεννήθηκε στα 
Καρδάμαινα της Κω. Μέχρι το 1947, αγωνίστηκε υπέρ της Ένωσης της 
ιταλοκρατούμενης Δωδεκανήσου με την Ελλάδα και στη διάρκεια του πο-
λέμου ανέπτυξε αντιφασιστική δραστηριότητα. Εργάστηκε ως δάσκαλος 
μετά την απελευθέρωση του νησιού, γιατί λόγω της εθνικής δράσης του οι 
ιταλικές αρχές απαγόρευαν το διορισμό του. Από το 1967, εγκαταστάθηκε 
με τη γυναίκα του στη Θεσσαλονίκη. 

Μητέρα του ήταν η Μαρία, το γένος Κουτσουμάδη, που γεννήθηκε στην 
Κω το 1908 και πέθανε στη Θεσσαλονίκη το 1992. Ο αδελφός της, Γιώργος 



Κουτσουμάδης, δικηγόρος, ήταν ο πρώτος δήμαρχος της απελευθερωμέ-
νης, και ενσωματωμένης από το 1947 στην Ελλάδα, Κω. 

Από τις πρώτες εκλογές στο νησί, το 1950, η οικογένεια υποστήριζε πο-
λιτικά το Κόμμα των Φιλελευθέρων του Σοφοκλή Βενιζέλου. Επρόκειτο 
ως επί το πλείστον για ψήφο προσωποπαγή, συνδεδεμένη με τις επιλογές 
δωδεκανήσιων πολιτικών, όπως ο Γεώργιος Μαύρος και κυρίως ο Ιωάννης 
Ζίγδης. 

Ο Γιάννης Παναγιώτου δηλώνει ότι υπήρχαν πολλοί λόγοι που τον οδή-
γησαν στην Αριστερά. «Είχα κατ' αρχάς την έφεση, γιατί από τα 12-13 
χρόνια μου διάβαζα πολύ. Στα διαβάσματά μου, τα φιλοσοφικά, σημαντι-
κό ρόλο έπαιξε ο θείος του Ηλίας Τουλαντάς, άνδρας της αδελφής της μη-
τέρας μου, παλιός τροτσκιστής, στο σπίτι του οποίου έμενα στη διάρκεια 
των γυμνασιακών μου σπουδών. Από την άλλη πλευρά δεν άντεχα το άδι-
κο. Παιδί ακόμα έβλεπα στο λιμάνι σιδεροδέσμιους τους κρατουμένους, 
πάνω στα πλοία, στις μεταγωγές τους για τα νησιά και η εικόνα με συ-
γκλόνιζε. Ήθελα να αντιδράσω. Το Κυπριακό και οι μαθητικές κινητοποι-
ήσεις έπαιξαν επίσης το ρόλο τους». 

Η επαφή με την Ν.ΕΔΑ αρχίζει στη Θεσσαλονίκη το 1959 μέσω του φοι-
τητικού κινήματος και καλλιεργείται σταδιακά. «Ήταν μια εμβρυακή ορ-
γάνωση , ή καλύτερα μια οργάνωση στα πρώτα της βήματα μέσα στην τρο-
μοκρατία», λέει για τη Ν.ΕΔΑ. Το 1961 αποκτά οργανική σχέση στον το-
μέα διαφώτισης της Σπουδάζουσας. «Ακόμη όμως και στη Νεολαία υπήρ-
χε εσωστρέφεια. Κάποιοι ένιωθαν την ανάγκη ότι πρέπει να απλωθούμε, 
ήταν όμως ακόμη πολύ δύσκολο». 

Μέσα από τις απαιτήσεις του τομέα διαφώτισης και τις δικές του 
πνευματικές ανησυχίες, από το 1962, γνωρίζεται με «τους εκπροσώπους 
της πνευματικής ζωής της πόλης». «Ο Μανόλης και η Νόρα Αναγνωστάκη, 
ο Πάνος Θασίτης, αυτή η 'παρέα' του περιοδικού Κριτική,  ο Κλείτος Κύ-
ρου, άνοιξαν τον ορίζοντά μου. Ειδικά ο Μανόλης Αναγνωστάκης, με τον 
οποίο φτιάξαμε σχέση ζωής... Τη ίδια εποχή γνωρίζω τη Ρούλα Πατεράκη 
και λίγο αργότερα τον στενό μου φίλο Γιάννη [Παναγιωτόπουλο] Πάνου. 
Συμμετέχω σε πολιτιστικές δραστηριότητες και γίνομαι μέλος της Καλλι-
τεχνικής Εταιρείας 'Τέχνη'». 

Εκπρόσωπος της Ιατρικής στο  4ο Πανσπουδαστικό Συνέδριο, τον Φε-
βρουάριο του 1963, συμμετέχει, όπως θυμάται, με τον Ν. Κωνσταντόπου-
λο στην επιτροπή που επεξεργάζεται τους όρους για τη δημιουργία της 
ΕΦΕΕ. Λίγους μήνες αργότερα γίνεται αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας 
του Γρ. Λαμπράκη και θεωρεί ότι «από εκείνη τη στιγμή σπάνε τα δεσμά. 
Οι περιρρέουσες πραγματικότητες είναι πια διαφορετικές» υποστηρίζει, 
αναφερόμενος όχι μόνο στο φοιτητικό και νεολαιίστικο κίνημα αλλά σε 



αλλαγές και ανοίγματα που συνδέονται με τον πολιτισμό και εν γένει με 
μια «πνευματική και πολιτιστική αναγέννηση». 

Θετικά διακείμενος ως προς τη συγχώνευση της Ν.ΕΔΑ με την ΔΚΝΓΛ, συμ-
μετείχε ως αντιπρόσωπος της Θεσσαλονίκης στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ 
και εκλέχθηκε μέλος του ΚΣ της. «Χωρίς να αλλάζω πρακτικά δραστηριό-
τητα , έγινα υπεύθυνος του καλλιτεχνικού  τμήματος στον Τομέα Διαφώτισης 
της ΔΝΛ Θεσσαλονίκης». Διατηρεί τη θέση αυτή μέχρι το 1966. «Ατύπως με-
τακινήθηκα στη Διαφώτιση της Επιτροπής Πόλης. Με τράβηξε ο Στέφανος 
[Στεφάνου] στην ΕΔΑ αναθέτοντάς μου την οργάνωση του Αρχείου ΕΔΑ, ως 
μέλους του Γραφείου Διαφώτισης και της Οργανωτικής Επιτροπής του «Πο-
λιτικού Φροντιστηρίου» για τα στελέχη της Νεολαίας. Ήταν άλλωστε η μό-
νη περίοδος και η μόνη εργασία για την οποία πληρώθηκα από το κόμμα». 

Δηλώνει ότι διάβαζε συστηματικότατα τον περιοδικό και νεολαιίστικο 
τύπο της Αριστεράς. «Ήμουν, άλλωστε, συλλέκτης εντύπων, από τότε. 
Ανεβοκατέβαινα στην Αθήνα και μάζευα τα πάντα! Πόσο μάλλον τα έντυ-
πα της Αριστεράς!» Πέραν της σχέσης του αναγνώστη, συμμετείχε ως οι-
κονομικός υπεύθυνος και αρθρογράφος στο περιοδικό Σπουδαστικός  Κό-
σμος.  «Στην εκδοτική ομάδα συμμετείχαμε εγώ, ο Ξενοφών Μαυραγάνης, 
ο Τάκης Κουλάνδρου, ο Λάκης Μακρής. Ο Θανάσης Καράβατος έγραφε με 
ψευδώνυμο και στο 5ο τεύχος συνεργάστηκαν οι Γιώργος Βέλτσος και 
Γιάγκος Ανδρεάδης». Αρθρογραφούσε επίσης στην Πολιτική  Οικονομική 
Έρευνα του Γιάννη Βιστάκη, στον Ταχυδρόμο  του Σαββίδη και στη Μακε-
δονική Ώρα της Επιτροπής Πόλης ΕΔΑ Θεσσαλονίκης. 

Την ίδια εποχή  γίνεται  μέλος του ΔΣ της «Πνευματικής Κίνησης 'Ροτό-
ντα'» με τον Κωστή Μοσκώφ και είναι ιδρυτικό μέλος και γενικός γραμ-
ματέας της «Κίνησης Ελληνικής Μουσικής 'Θεσσαλονίκη'» μαζί με τον 
Σταύρο Κουγιουμτζή. Στις ανταλλαγές με τους ανθρώπους που μοιράζο-
νταν τις ιδεολογικές ανησυχίες του, υπογραμμίζει το όνομα του φίλου  του 
και φιλόσοφου Παναγιώτη Κονδύλη. 

Θεωρεί ότι τα άλλα ρεύματα της Αριστεράς «είχαν τα αίτιά τους και 
βρήκανε έδαφος μέσα στη νεολαία για να επεκταθούν». 

Δηλώνει ότι δεν είχε διαφωνίες ως προς τον πολιτικό σχεδιασμό της 
ΔΝΛ, αλλά ότι «υπήρχε μια υπύκωφη σύγκρουση ανάμεσα στο συντηρητι-
σμό της παλιάς γενιάς και στις ανάγκες της νεολαίας, το ροκ, τη μουσική, 
τη χαρά της ζωής». Τονίζει ότι δεν είχε καμία σχέση με τα «κομματικά 
στηρίγματα» στη ΔΝΛ. 

Θυμάται τη σύλληψή του στη  διάρκεια των Ιουλιανών στη Θεσσαλονί-
κη, την παραπομπή του σε δίκη και την αθώωση του. «Με κατηγόρησαν 
ότι ήθελα να βάλω φωτιά στα Ανάκτορα. Το Παλατάκι είναι ακόμα στη 
θέση του, ο βασιλιάς δεν είναι...». Θυμάται ακόμη την πρώτη του συνά-



συνάντηση με τον Μίκη Θεοδωράκη στο ΑΧΕΠΑ στη δολοφονία του Λαμπράκη. 
«Μετά το ΑΧΕΠΑ τον παρουσίασα στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου. 
Κατακεραύνωσε τους δολοφόνους σε μια από τις μεγαλύτερες συγκε-
ντρώσεις που κάναμε στη Θεσσαλονίκη». «Τον ξαναβρήκα στο Παρίσι και 
του έδωσα τους στίχους του Μανόλη [Αναγνωστάκη] για τις 'Μπαλάντες', 
που η γυναίκα μου, Πόπη Αρβανιτίδου, είχε βγάλει κρυφά από την Ελλάδα 
μέσα στις πάνες του μωρού». 

Στη δικτατορία, έμεινε για μερικούς μήνες κρυμμένος χωρίς σύνδεση. 
Την περίοδο εκείνη πήρε το πτυχίο του και αποφάσισε να σταματήσει την 
πολιτική του δράση. Στη συνέχεια υπηρέτησε τη στρατιωτική θητεία του 
στην Κομοτηνή για δύο χρόνια και από το 1972, μέχρι τις παραμονές της 
αναχώρησης του για το Παρίσι, υπηρέτησε ως αγροτικός γιατρός στην 
Αμοργό και στην Ίο. «Έγινα ο γιατρός των χίπηδων, σχολιάζει.  Από τις 
κομματικές αυστηρότητες βρέθηκα να υπηρετώ το άλλο άκρο, τα παιδιά 
των λουλουδιών...». 

Πέτρος  Παπαθανασίου 
Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Α συνέντευξη στην Ι.Π., 1.7.2007. Επαναληπτική, 2.10.2007. 
Γεννήθηκε το 1938 στη Λάρισα, όπου ζει μέχρι σήμερα και όπου εργάστη-
κε ως δικηγόρος. Είναι παντρεμένος με την Ελένη Σκέντρου που κατάγε-
ται επίσης από τη Λάρισα και έχουν δύο παιδιά. 

Έκανε τις βασικές σπουδές του στη Λάρισα και στη συνέχεια φοίτησε 
τα έτη 1956-1961 στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Πήρε το πτυχίο του το 1961 και στη συνέχεια κατατάχθηκε στο στρατό τον 
Ιούλιο της ίδιας χρονιάς. Υπηρέτησε την 24μηνη θητεία του στην Ελευθε-
ρούπολη και στη συνέχεια στη Λάρισα. Τον Μάρτιο του 1964 πήρε την 
άδεια εξάσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος. 

Προέρχεται από πολυμελή οικογένεια με 5 παιδιά. Πατέρας του ήταν ο 
Αθανάσιος Παπαθανασίου με καταγωγή από το Λιβάδι Ελασσόνας. Είχε 
γεννηθεί στη Λάρισα το 1906 και πέθανε στην ίδια πόλη το 1974. Εργά-
στηκε ως επιπλοποιός και κατασκευαστής έγχορδων μουσικών οργάνων, 
ενώ ταυτόχρονα διατηρούσε στο κέντρο της πύλης ταβέρνα. Δεν ανέπτυξε 
ιδιαίτερη αντιστασιακή δράση. Στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής όλη 
η οικογένεια εγκατέλειψε τη Λάρισα και εγκαταστάθηκε στο χωριό Πυρ-
γετός μέχρι τα τέλη του 1944. Εκεί, ο πρωτότοκος γιος της οικογένειας, 
Νίκος, εντάχθηκε στην ΕΠΟΝ. 

Μητέρα του ήταν η Ευαγγελία, 1906-1977, το γένος Ζαρκαδούλα. Γεν-
νήθηκε και πέθανε στη Λάρισα. 



Η οικογένεια είχε βενιζελική πολιτική προέλευση. Η αποχή από την ψη-
φοφορία στις εκλογές του 1946 και η δραστηριοποίηση του Νίκου στην 
ΕΠΟΝ έγιναν αιτία για την εκτόπιση του επί ένα χρόνο στη Μακρόνησο. 
Μετεμφυλιακά, η οικογένεια υποστήριζε την ΕΔΑ και στη συνέχεια την 
Ένωση Κέντρου. 

Στη διάρκεια των σπουδών του στη Θεσσαλονίκη, ο Πέτρος Παπαθανα-
σίου συμμετέχει στις κινητοποιήσεις του φοιτητικού κινήματος και δρα-
στηριοποιείται στο χώρο του εθνοτοπικού συλλόγου Θεσσαλών φοιτητών. 
Δεν συνδέεται ωστόσο με κάποια πολιτική οργάνωση νεολαίας. «Το φοι-
τητικό κίνημα ήταν ακόμη ακηδεμόνευτο», τονίζει. 

Μετά την επιστροφή του στη Λάρισα, το 1963, γίνεται γραμματέας του 
τοπικού «Μουσικού Συλλόγου». Μέσω του συλλόγου συνδέεται με τον 
Μίκη Θεοδωράκη και ανακαλύπτει την Αριστερά: «Ο Μίκης και η μουσική 
του όπως και η προσωπική σχέση που ανέπτυξα μαζί του με πήγαν στην 
Αριστερά». Εντάχθηκε στη ΔΚΝΓΛ και ανέπτυξε πλούσια δράση στο νομό 
Λάρισας με τη διοργάνωση μιας σειράς πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Το 1964 συμμετέχει στην ίδρυση του τοπικού «Πολιτιστικού Συλλό-
γου» που θεωρούσε ότι «ήταν δυνατόν να λειτουργήσει ως ένα αδελφό 
σωματείο με την ΔΚΝΓΛ». Για το λόγο αυτό προσπάθησε να ενισχύσει την 
αριστερή φυσιογνωμία του συλλόγου. 

Είχε επιφυλάξεις για τη συγχώνευση, γιατί πίστευε ότι «η Κίνηση 
έπρεπε να διατηρηθεί ως μετωπικό σχήμα. Και σήμερα το πιστεύω, υπο-
στηρίζει. Τα πράγματα θα είχαν εξελιχθεί καλύτερα». Συμμετείχε στο 
Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ ως εκπρόσωπος του νομού και εκλέχθηκε στο 
Κεντρικό Συμβούλιο της οργάνωσης, αν και ο ίδιος δηλώνει ότι δεν ήθελε 
να είναι υποψήφιος. 

Με την ιδιότητα του μέλους του ΚΣ, έγινε γραμματέας της ΔΝΛ Θεσσα-
λίας που, κατά την εκτίμηση του, αριθμούσε περίπου 30.000 μέλη. Θεωρεί 
ότι η παρουσία του στις γραμμές της ΔΝΛ διευκόλυνε την ένταξη νέων που 
δεν είχαν σχέση με την Αριστερά και κυρίως την προσέγγιση στις γραμμές 
της ΔΝΛ ενός τμήματος του μαθητικού κόσμου της Λάρισας. 

Για τους λόγους αυτούς κλήθηκε συχνά στο αστυνομικό τμήμα, όπου 
του επισημαίνονταν ότι «υπήρχαν καταγγελίες γονιών», αλλά δεν υπήρξε 
ποτέ κράτηση ή άλλη νομική συνέχεια. 

Τον Σεπτέμβριο του 1965 για λόγους προσωπικούς —τονίζει ότι δεν 
υπήρχε καμιά πολιτική διαφωνία- παραιτήθηκε από το Κεντρικό Συμβού-
λιο και απομακρύνθηκε από τις πολιτικές δραστηριότητες. 

Στη δικτατορία γνώρισε μόνο ψυχολογικό πόλεμο εκ μέρους των αρ-
χών. 

Στη μεταπολίτευση υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ στο νομό Λαρίσης 



σης και από το 1974 μέχρι σήμερα παραμένει σταθερά ψηφοφόρος του. Το 
1978 εξελέγη γραμματέας του τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, σε συν-
δυασμό υποστηριζόμενο από το ΠΑΣΟΚ. Τη θέση αυτή διατήρησε μέχρι το 
1981. 

Άγγελος-Χριστόδουλος  Παπούλιας,  1939-2007 
Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Συνεντεύξεις της Ι.Π. με τη σύζυγό του Στέλλα  Τσερλιάγκου-Παπούλια  και τον 
αδελφό του Βύρωνα Παπούλια, 3 και 5.9.2007. Επαναληπτική,  24.7.2007. 

Γεννήθηκε στα Γιάννενα το 1939 και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα από το 
1957. Εργάστηκε ως χειρούργος-ογκολόγος στο Νοσοκομείο «Άγιος Σάβ-
βας». Ήταν παντρεμένος με τη φαρμακοπιό Στέλλα Τσερλιάγκου και 
απέκτησαν μία κόρη. Πέθανε στις 25 Ιουλίου του 2007, στη Σκάλα Συκα-
μινιάς στη Λέσβο από οξύ πνευμονικό οίδημα. 

Τελείωσε τις βασικές σπουδές του στη Ζωσιμαία Σχολή στα Γιάννενα 
και στη συνέχεια πέρασε με εισαγωγικές εξετάσεις στην Οδοντιατρκή 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1958. Την επόμενη χρονιά πήρε με-
ταγραφή για την Ιατρική Σχολή, από την οποία αποφοίτησε το 1966. 

Πατέρας του ήταν ο Μήτσος Παπούλιας, 1875-1958, από τη Βούρμπια-
νη Κονίτσης. Εργαζόταν ως ζαχαροπλάστης στα Γιάννενα. 

Μητέρα του ήταν η Θωμαΐς,  1902-1987, το γένος Μαρτύρου, από την 
ευρύτερη περιοχή Κορυτσάς στη Βόρεια Ήπειρο. Ενώ τα αδέλφια της με-
τανάστευαν στην Αμερική, το 1917, προτίμησε να έρθει στα Γιάννενα, μό-
νη της, όπου δημιούργησε πολυμελή οικογένεια με 8 παιδιά. 

Η σχέση της οικογένειας με την κομμουνιστική Αριστερά φαίνεται ότι 
δρομολογήθηκε από την εποχή της δικτατορίας του Μεταξά και ακολούθη-
σε τις πολιτικές επιλογές του πρωτότοκου γιου, Κώστα, που εργαζόταν σε 
τσαγκαράδικο. Το 1937, συνελήφθη για διανομή εργατικών προκηρύξεων 
και καταδικάστηκε σε εξάμηνη φυλάκιση και σε ένα χρόνο εξορία στη Σίκι-
νο. Στη συνέχεια εντάχθηκε στην εαμική Αντίσταση. Το 1942 συνελήφθη 
από τους Ιταλούς και φυλακίστηκε στο Μεσολόγγι. Μετά την αποφυλάκι-
ση του, έγινε πολιτικός επίτροπος στον εφεδρικό ΕΛΑΣ Ιωαννίνων. Συνελή-
φθη από τους Γερμανούς, κρατήθηκε στο στρατόπεδο Παύλου Μελά στη 
Θεσσαλονίκη και στάλθηκε όμηρος στη Γερμανία, απ' όπου επαναπατρί-
στηκε το 1945. Το 1946 εξορίστηκε στη Ζάκυνθο, αφέθηκε ελεύθερος με 
επέμβαση του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, και στη συνέχεια καταδικάστη-
κε σε θάνατο από έκτακτο στρατοδικείο. Αποφυλακίστηκε το 1958, έχο-
ντας εκτίσει τα 2/3 της ποινής του στις περισσότερες ελληνικές φυλακές. 
Στη δικτατορία συνελήφθη ξανά και παρέμεινε στην εξορία για 1,5 χρόνο. 



Όντας το μικρότερο παιδί στην οικογένεια, ο Άγγελος Παπούλιας δια-
μορφώθηκε σε περιβάλλον που επηρεάστηκε άμεσα από τα ιδανικά αλλά 
και τις διώξεις εναντίον της Αριστεράς, καθώς και ο δευτερότοκος αδελ-
φός, Παντελής, εξορίστηκε στην Ικαρία το 1947 και στη συνέχεια υπηρέτη-
σε τη θητεία του στη Μακρόνησο. «Η Αριστερά είναι οικογενειακή ασθέ-
νεια», λέει σήμερα ο τέταρτος αδελφός, διευκρινίζοντας ότι η «διάγνωση» 
έγινε από το διοικητή της χωροφυλακής Ιωαννίνων, το 1959, όταν ενημε-
ρώθηκε για τις πολιτικές δραστηριότητες του «μικρού» στην Αθήνα. Τα 
νέα που είχαν φτάσει τότε, στα Γιάννενα, ήταν σωστά. Η πολιτική διαδρο-
μή του Αγγέλου είχε αρχίσει στα φοιτητικά του χρόνια στην Αθήνα, όταν 
εντάχθηκε στις γραμμές της Ν.ΕΔΑ και ασχολήθηκε, μέσα από τις φοιτητι-
κές κινητοποιήσεις, με τον φοιτητικό συνδικαλισμό. 

Στα τέλη του 1963 εκλέχθηκε από την Πανσπουδαστική Συνδιάκεψη 
της Ν.ΕΔΑ στο Γραφείο της Σπουδάζουσας. «Άνθρωπος με ευαισθησίες 
και ακλόνητη αφοσίωση στις ιδέες και στα πιστεύω του», όπως τον χαρα-
κτήρισε η σύζυγός του, «ήπιος και χαμηλών τόνων χαρακτήρας με σταθε-
ρότητα στις απόψεις του», όπως τον περιγράφουν οι παλιοί σύντροφοι και 
φίλοι του, βρέθηκε αντιμέτωπος με τα εσωτερικά προβλήματα που συντά-
ραξαν το σπουδαστικό τμήμα της Ν.ΕΔΑ στο πλαίσιο της συγχώνευσης της 
οργάνωσης με τη ΔΚΝΓΛ. Με γραμματέα τον Γιάννη Μπανιά, παρέμεινε 
στο Γραφείο Σπουδάζουσας ως σταθερός εκπρόσωπος της Ιατρικής Σχο-
λής, μετά τις αποχωρήσεις και διαγραφές των «φραξιονισμένων» στελε-
χών και έλαβε μέρος στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ. Εκλέχθηκε μέλος του 
Κεντρικού Συμβουλίου της ΔΝΛ και ανανέωσε τη θητεία του στο Γραφείο 
του σπουδαστικού τμήματος της, στο πλαίσιο της Πανσπουδαστικής Συν-
διάσκεψης της ΔΝΛ, τον Δεκέμβριο του 1965. 

Στρατεύθηκε τον Ιανουάριο του 1967 και υπηρέτησε τη θητεία του στις 
υγειονομικές υπηρεσίες του στρατού στη Χίο και σε αναρρωτήρια διαφό-
ρων στρατιωτικών μονάδων στη Μακεδονία και στην Ήπειρο στη διάρ-
κεια της δικτατορίας. Ολοκλήρωσε τη θητεία του το 1969 και την ίδια χρο-
νιά τοποθετήθηκε αγροτικός γιατρός στη Σίκινο, αλλά «εξ αιτίας του φα-
κέλου του, όπως διευκρινίζει η σύζυγος του, απολύθηκε σε τρεις μήνες. Η 
σχέση του με την Αριστερά αποτέλεσε επίσης την αιτία για την καθυστέ-
ρηση και τα εμπόδια που του παρενέβαλλαν στη συνέχεια. Δεν τον δεχό-
ντουσαν για ειδικότητα, θυμάται. Τελικά τον δέχτηκαν για χειρουργική 
στην 'Πολυκλινική Αθηνών', αλλά μόνο μετά το 1974 μπόρεσε να ειδικευτεί 
στην ογκολογία». 

Στη μεταπολίτευση, παρέμεινε πιστός στις γραμμές του ΚΚΕ, όπως 
όλα τα αδέλφια του. Χωρίς ενεργό σχέση με το «κόμμα», «ιδεολόγος» 
παρέμεινε κοντά στις γραμμές του μέχρι το τέλος. «Η ζωή του ήταν κα-



καθρέπτης των ιδεών του και των πιστεύω του», καταθέτει με συγκίνηση η 
συζυγός του και με την άποψη αυτή συμφωνούν οι παλιοί φίλοι και συνο-
δοιπόροι του. 

Γιάννης  Πετρόπουλος 
Αναπληρωματικό μέλος του Προεδρείου του Κεντρικού Συμβουλίου 
Α' συνέντευξη στην I.Π., 18.7.2007. Επαναληπτική, 29.9.2007. Παραχώρηση φωτο-
γραφικού υλικού. 
Γεννήθηκε το 1935 στα Λαγκάδια Αρκαδίας και είναι εγκατεστημένος 
στην Αθήνα από το 1951. Δούλεψε εργάτης σε συνεργείο αυτοκινήτων, σε 
λατομείο, σε οικοδομές και στη μεταπολίτευση οικοδόμος και κηπουρός. 
Είναι παντρεμένος με τη Βασιλική Ρίζου και έχουν μία κόρη. Από το 1992, 
κατοικεί στον Διόνυσο Αττικής. 

Τελείωσε το δημοτικό σχολείο στα Λαγκάδια και, μετά την εγκατάστα-
ση της οικογένειας στην Αθήνα, γράφτηκε στην Τεχνική Σχολή «Ήφαι-
στος», την οποία σύντομα εγκατέλειψε. 

Πατέρας του ήταν ο Ρήγας Πετρόπουλος, 1895-1974, από τα Λαγκάδια. 
Αγροφύλακας, απολύθηκε στη δικτατορία του Μεταξά. Στη συνέχεια έγινε 
γεωργός στο χωριό και εργάτης μετά την εγκατάσταση του στην Αθήνα. 
Δημοκρατικός, οργανώθηκε στη διάρκεια της Αντίστασης στο ΕΑΜ και 
ασχολήθηκε με την «Επιμελητεία του Αντάτρη». «Όταν άρχισαν οι διωγ-
μοί, καταθέτει ο ερωτώμενος, ο πατέρας συνελήφθη αλλά διέφυγε και 
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα». 

Μητέρα του ήταν η Ελένη, 1901-1999, το γένος Σταυροπούλου, από τα 
Λαγκάδια που, το 1951, ακολούθησε την οικογένειά της στην Αθήνα, μαζί 
με τα μικρότερα από τα έξι παιδιά της. 

Η οικογένεια είχε καταθέσει φόρο αίματος στον εθνικοαπελευθερωτικό 
αγώνα. Ο μικρότερος αδελφός του πατέρα, Μιχάλης, δάσκαλος, εκτελέ-
στηκε από τους Γερμανούς, το 1943, στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής. 
Συνδικαλιστής στο μεσοπόλεμο, εκτοπισμένος στην Τζια και στη Σέριφο 
από τη δικτατορία του Μεταξά, ο Μιχάλης Πετρόπουλος υπήρξε ιδρυτικό 
μέλος του ΕΑΜ στον Πειραιά και έπαιξε σημαντικό ρόλο στις πρώτες 
απεργιακές κινητοποιήσεις των δημοσίων υπαλλήλων στην Κατοχή. 

Στη διαμόρφωση αυτής της πολιτικής στάσης φαίνεται ότι συνέβαλε 
και ο πρωτότοκος της οικογένειας, Βασίλης, 1925-1971. «Ο αδελφός μου 
ήταν στην ΟΠΛΑ στην Αρκαδία, θυμάται ο ερωτώμενος. Για ένα διάστημα 
χάσαμε τα ίχνη του, γιατί είχε κρυφτεί. Μετά τον πήραν κληρωτό στη Μα-
κρόνησο...». 

Ο Γιάννης Πετρόπουλος καταθέτει ότι πήγε, για πρώτη φορά, στην 



ΕΔΑ, στην οδό Μητροπόλεως, το 1954. «Δούλευα τότε μηχανικός σε συ-
νεργείο αυτοκινήτων και με οργάνωσε ένας εισπράκτορας που ερχόταν 
συχνά στο συνεργείο». Εντάχθηκε στον Εργατικό Τομέα της ΕΔΑ και στη 
συνέχεια στο ΔΣΚ για τη δημιουργία τμήματος εργαζόμενης νεολαίας, του 
οποίου διετέλεσε γραμματέας. Παράλληλα ήταν υπεύθυνος για τη συ-
γκρότηση οργανώσεων στους εργαζόμενους μαθητές γυμνασίου και μέσων 
τεχνικών σχολών. Θυμάται το πρώτο ραντεβού με τους νυχτερινούς μαθη-
τές στο Ε' Γυμνάσιο στην οδό Ιπποκράτους, αλλά και το Τμήμα Νέων στο 
ΔΣΚ. «Στο ΔΣΚ Νέων με πλησίασαν και μου μίλησαν για την παράνομη 
ΕΠΟΝ. Τραβήχτηκα για λίγο μαζί τους αλλά αποστασιοποιήθηκα γιατί δεν 
μου πολυάρεσαν αυτά που έλεγαν. Προτίμησα τη νομιμότητα της ΕΔΑ και 
τ η Ν .ΕΔΑ». 

Από το 1957 έως το 1959 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στην Πά-
τρα και στο Δρέπανο Κοζάνης. 

Το 1962 συνελήφθη σε διαδήλωση και φυλακίστηκε για αφοπλισμό 
αστυνομικού. «Σε διαδήλωση για την Κούβα, πήρα το όπλο από έναν 
αστυνομικό και έμεινα, μέχρι τον Νοέμβριο του 1963, στις φυλακές Αβέ-
ρωφ, στην Καλλιθέα και στα Βούρλα απ' όπου αποφυλακίστηκα. Στη 
Ν.ΕΔΑ διαφώνησαν με αυτή την ενέργειά μου και δεν μου έδωσαν κάλυψη. 
Ούτε δικηγόρος με επισκέφτηκε, μόνο ο Τρίκκας πέρασε για να μου ανα-
κοινώσει ότι με έβγαλαν αναπληρωματικό μέλος του ΚΣ της οργάνωσης». 

Δηλώνει ότι αντιμετώπισε τη συγχώνευση αρνητικά και ότι «εξέφρασε 
τη διαφωνία του στα όργανα». «Πίστευα ότι η Ν.ΕΔΑ έπρεπε να παραμεί-
νει αυτοτελής και την άποψη αυτή συμμερίζονταν και άλλα μέλη της οργά-
νωσης και της ηγεσίας της. Στο τέλος, αναγνώρισα ότι η ΔΝΛ είναι το σχή-
μα που πρέπει να εκφράσει το κίνημα». Αντιπρόσωπος εκ μέρους της ερ-
γαζόμενης νεολαίας της Αθήνας, συμμετείχε στο Ιδρυτικό Συνέδριο της 
ΔΝΛ και εκλέχθηκε μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου και αναπληρωματικό 
μέλος του Προεδρείου του. 

Με «επαγγελματική σχέση» στη ΔΝΛ, παρακολουθεί εκ μέρους του 
Οργανωτικού Γραφείου της τις οργανώσεις της Δυτικής Στερεάς-Δυτικής 
Πελοπονήσσου, της Θεσσαλίας, «και για ένα διάστημα πέρασα από την 
Ήπειρο, Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλλονιά και το Αιγαίο». Την ημέρα του 
πραξικοπήματος ήταν στα Τρίκαλα για «κομματική δουλειά». 

Από τη διαδρομή του στο νεολαιίστικο κίνημα αναφέρεται σε διάφορα 
στιγμιότυπα από το ΔΣΚ Νέων και επικεντρώνει στην προσωρινή περιθω-
ριοποίηση του εξαιτίας των διαφωνιών του. «Με κάλεσε ο Αποστόλης Πα-
πατσαρούχας από το ΔΣΚ σε ένα παναθηναϊκό ακτίφ της Νεολαίας. Μπαι-
νόβγαιναν τα στελέχη, πηγαδάκια στην αίθουσα και η συζήτηση δεν ξεκι-
νούσε. Στο τέλος με πλησίασε ο Τάσος [Τρίκκας] και μου ανακοίνωσε ότι 



από λάθος με καλέσαν. Έφυγα και κάναν τη δουλειά τους. Από την περι-
θωριοποιήσή μου στο ΔΣΚ με έβγαλε ο Δήμος Μαυρομμάτης, που ήρθε για 
ένα διάστημα σαν καθοδηγητής». 

Θυμάται επίσης την υποδοχή που τους έκαναν στα διάφορα χωριά της 
Μυτιλήνης και τις «ουζοποσίες» στα καφενεία που ακολουθούσαν, όπως 
και άλλες επισκέψεις σε χωριά στις περιοδείες του στη Θεσσαλία. «Έξω 
απ' τη Λάρισα ήταν ένα χωριό μεικτό, πρόσφυγες και ντόπιοι. Η προσφυ-
γογειτονιά έλαμπε αλλά η γειτονιά των ντόπιων ήταν ακατάστατη. Με φι-
λοξένησαν σ' ένα προσφυγόσπιτο και με περιποιήθηκαν πάρα πολύ. Όταν 
έφευγα, ήρθε η κοπέλλα του σπιτιού να μου καθαρίσει τα παπούτσια, αλ-
λά δεν την άφησα». 

Διευκρινίζοντας ότι οι περιοδείες αυτές γίνονταν «στα πλαίσια της ορ-
γανωτικής κομματικής δουλειάς», δηλώνει ότι, ειδικά από ένα σημείο και 
μετά, ήταν απολύτως θετικός για τις εξωραϊστικές εξορμήσεις και τις εκ-
δηλώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης της οργάνωσης. 

Θυμάται ότι διάβαζε τα αριστερά έντυπα: Η  Γενιά  μας, Η  Αυγή, Δημο-
κρατική  Αλλαγή, Ελεύθερα Συνδικάτα,  με τα οποία είχε ιδιαίτερη σχέση 
λόγω ΔΣΚ,  Επιθεώρηση  Τέχνης  και Ελληνική Αριστερά. 

Ως προς τη σχέση του με τα άλλα ρεύματα της Αριστεράς καταθέτει άτι 
διεκδικούσε «το δικαίωμά τους να λένε αυτά που πιστεύανε», αν και η θέ-
ση του αυτή του στοίχισε το χαρακτηρισμό του ως «αριστεριστή». Υπο-
στηρίζει δε ότι γενικά η σχέση του με την ηγεσία του κινήματος δεν ήταν 
απολύτως αρμονική. 

Εκτός από τη φυλάκιση του, το 1962-63, θυμάται «κάποιες μικροσυλ-
λήψεις και μικροτραυματισμούς». 

Στη δικτατορία, «παράνομος» από τα Τρίκαλα κατέφυγε στη Λάρισα 
και μετά στο Γαλάτσι, όπου κρύφτηκε και πήρε επαφή με τους «παράνο-
μους» Μπάμπη Θεοδωρίδη και το δίκτυο  των Λαμπράκηδων [Μ. Δαρειώ-
της, Χρ. Ρεκλείτης, Σ. Αναστασιάδης, Μαρία Καλλέργη, Μ. Μανωλάκος, 
Μ. Μαστροδήμος, Δημήτρης και Πετρούλα Γαλανάκη]. Σημαντική συμμε-
τοχή για την κάλυψη των «παράνομων» είχαν η Μπούλα Θεοφυλακτοπού-
λου, η Μάγδα Πίττακα, η Ελένη Βενιεράτου και ο Νίκος Αρμάος, που κά-
λυπτε τους δύο «επικηρυγμένους», Μ. Δαρειώτη και Σ. Αναστασιάδη. 

Συνελήφθη μαζί με τον Χρήστο Ρεκλείτη στο Θησείο, στις 12 Απριλίου 
1968, και κρατήθηκε 1,5 μήνα στο στρατόπεδο Διονύσου. Στη συνέχεια 
κρατήθηκε για 3 μήνες σε αυστηρή απομόνωση στη Γενική Ασφάλεια. Κα-
ταδικάστηκε σε 16 χρόνια κάθειρξη για παραβάσεις του α.ν. 509 και απο-
φυλακίστηκε τον Αύγουστο του 1973. Μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνεί-
ου τον συνέλαβαν ξανά και κρατήθηκε στο Μπογιάτι. 

Ενημερώθηκε για τη διάσπαση του ΚΚΕ στην παρανομία από το ρα-



ραδιόφωνο μαζί με τον Μπ. Θεοδωρίδη και «αμέσως τάχθηκαν ενάντια στη 
12η Ολομέλεια». Αργότερα διαφώνησε με την ονομασία ΚΚΕ Εσωτερικού, 
γιατί πίστευε ότι «η αναφορά στο ΚΚΕ ήταν λάθος». Ανήκει στο χώρο της 
ανανεωτικής Αριστεράς. 

Χρήστος  Ρεκλείτης 
Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Α' συνέντευξη στον Τ.Σ., 2004. Επαναληπτικές συνεντεύξεις στην Ι.Π., 8 και 
17.7.2007. 

Γεννήθηκε το 1937 στην Κλένια Κορινθίας. Εργάστηκε ως αγρύτης, οικο-
δόμος και στη μεταπολίτευση ως ιδιωτικός υπάλληλος στον τομέα των 
ασφαλειών. Είναι παντρεμένος με την Αργυρώ (Ηρώ), το γένος Ζαννή, και 
έχουν δύο κόρες. Ζει από το 1978 στη Νέα Σμύρνη. 

Ξεκίνησε τις γυμνασιακές του σπουδές στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Διέ-
κοψε τη φοίτηση του για 4 περίπου χρόνια. Στρατεύτηκε και στη συνέχεια 
ολοκλήρωσε το σχολείο σε νυκτερινό γυμνάσιο στο Βύρωνα. Αποφοίτησε 
το 1964, αφού ολοκλήρωσε και τον 7ο χρόνο σπουδών που θέσπισε για τα 
νυχτερινά γυμνάσια η κυβέρνηση της EPE και διατήρησε η κυβέρνηση Γ. 
Παπανδρέου, προκαλώντας «θύελλα» στα νυχτερινά. 

Πατέρας του ήταν ο Γιάννης Ρεκλείτης, 1907-1987, από την Κλένια Κο-
ρινθίας. Ήταν αγρότης και με την εγκατάσταση του στην Αθήνα εργάστη-
κε ως εργάτης και οικοδόμος. Προερχόταν από δημοκρατική οικογένεια 
αν και ο ίδιος εντάχθηκε από τα γυμνασιακά του χρόνια στο ΚΚΕ. Μετά 
την επιστροφή του από το αλβανικό μέτωπο, εντάχθηκε στην Αντίσταση 
και πρωτοστάτησε στη συγκέντρωση πολεμικού υλικού και στην οργάνω-
ση του αντάρτικου στην περιοχή. Επικεφαλής της πρώτης ανταρτοομάδας 
στην περιοχή Νεμέας, έγινε αργότερα καπετάνιος του 3ου Τάγματος του 
6ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ Αργολιδοκορινθίας με το ψευδώνυμο καπε-
τάν Ντόμπρος. Πολέμησε σε όλες τις μάχες που έδωσε το 6ο Σύνταγμα 
στην Αργολιδοκορινθία και Αρκαδία και στη συνέχεια, στην Αθήνα, στα 
Δεκεμβριανά, στην περιοχή Μακρυγιάννη. Επιστρέφοντας από τον Αχλα-
δόκαμπο, όπου είχαν καταθέσει τα όπλα, αμέσως μετά τη Συμφωνία της 
Βάρκιζας το 1945, συνελήφθη από του χίτες στο Χιλιομόδι, αλλά γλίτωσε 
από σίγουρο θάνατο. Φυλακίστηκε από τους Βρετανούς στα αποδυτήρια 
του Καλλιμάρμαρου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις Φυλακές Κορίν-
θου , όπου συνάντησε δύο από τους αδελφούς του. Απολύθηκαν με τα «μέ-
τρα αποσυμφόρησης», το 1946, οπότε πέρασαν και οι τρεις στην παρανο-
μία στην Αθήνα. Στον εμφύλιο, τον Σεπτέμβριο του 1946, μετά την εκτέλε-
ση από τους χίτες του αδελφού του, Γιώργη, μετακινήθηκε στην Κρήτη και 



πολέμησε, με το ψευδώνυμο καπετάν Λευτέρης, στις γραμμές του ΔΣΕ στο 
Μάλεμε και γενικά στην ορεινή περιοχή Χανίων. Παραδόθηκε με τα μέτρα 
αμνήστευσης «των κατοχικών», το 1948, και φυλακίστηκε έως την εποχή 
της κυβέρνησης Πλαστήρα. 

Μητέρα του ήταν η Μαρίνα, 1910-1943, το γένος Τρίκκα, από την Προ-
σύμνη (Μπερμπάτι) Αργολίδας. Θανατώθηκε από συνεργάτες των Γερμα-
νών, την άνοιξη του 1944, στο Ζευγολατιό (Μεσινό) της ορεινής Κορινθίας, 
όπου ζούσε με τα τρία παιδιά της. 

Τα αδέλφια του πατέρα του είχαν σχέσεις με την Αριστερά και ενεπλά-
κησαν στο αντιστασιακό κίνημα. Μάλιστα, ο τρίτος κατά σειρά αδελφός, 
Γιώργης, που διετέλεσε υπεύθυνος της Τομεακής Επιτροπής του ΕΑΜ 
Ανατολικής Κορινθίας στα χρόνια της Αντίστασης, εκτελέστηκε τον Αύ-
γουστο του 1946 από τους χίτες, όταν επιχείρησε ανεπιτυχώς με άλλους 
συντρόφους του να συγκροτήσει την πρώτη ανταρτοομάδα του ΔΣΕ στην 
Αργολιδοκορινθία. 

Ο παππούς του, Χρήστος Ρεκλείτης, κατέβαλε και αυτός το τίμημα της 
εμπλοκής των παιδιών του στην εμφύλια σύγκρουση, εξοριζόμενος στο 
Τρίκερι από το 1948 μέχρι το 1950. 

«Κομμουνιστές με περγαμηνές από την Κατοχή και τον εμφύλιο πόλε-
μο», όλα τα μέλη της πατρικής οικογένειας έγιναν στελέχη και ψηφοφόροι 
της ΕΔΑ στα μετεμφυλιοπολεμικά χρόνια. 

Ο Χρήστος Ρεκλείτης δηλώνει «εκ γενετής κομμουνιστής». «Έζησα, 
λέει, ακολουθώντας την πορεία του πατέρα μου, την Κατοχή, την εθνική 
Αντίσταση, την τρομοκρατία και τις διώξεις του -μετά τη Συμφωνία της 
Βάρκιζας- αγγλοδημιούργητου κράτους και παρακράτους, τον εμφύλιο 
και φυσικά τη μετεμφυλιοπολεμική περίοδο». Με την άφιξή του στην 
Αθήνα, το 1958, γράφτηκε, όπως θυμάται, μέλος στον «Ελληνοσοβιετικό 
Σύνδεσμο», στο σωματείο των «μπετατζήδων» και στον αθλητικό σύλλο-
γο «Πανελλήνιο» στο τμήμα του μποξ. Ταυτόχρονα έγινε μέλος της Ν.ΕΔΑ 
στην τοπική οργάνωση Αγίας Βαρβάρας, όπου κατοικούσε. 

Στις αρχές του 1959 σταμάτησε όλες τις δραστηριότητές του για να 
υπηρετήσει τη δίχρονη στρατιωτική θητεία του, για ένα χρόνο, στο «τάγμα 
ανεπιθυμήτων» στο Καλπάκι και στη συνέχεια στον Λαγκαδά, μέχρι τα 
τέλη του 1960. 

Με την επιστροφή του στην Αθήνα, συνεχίζει τη δραστηριότητα του στη 
Ν.ΕΔΑ Αγίας Βαρβάρας και στο σωματείο μπετατζήδων, ενώ την ημέρα 
εργάζεται στις οικοδομές και το βράδυ παρακολουθεί το νυχτερινό γυμνά-
σιο. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στην τότε συγκροτούμενη (και ημι-
παράνομη) οργάνωση της Ν.ΕΔΑ στους μαθητές νυχτερινών γυμνασίων, με 
υπεύθυνο τον Αλέκο Λάιο. «Μας κρατούσε απευθείας μέλος του Γραφείου 



του ΚΣ της Ν.ΕΔΑ [ο Ζήσης Θέος], χωρίς να έχουμε επαφή με την υπόλοιπη 
οργάνωση της νεολαίας». 

Ταυτόχρονα συμμετέχει ως υπεύθυνος για τους μαθητές των νυχτερι-
νών γυμνασίων στη «Συντονιστική Επιτροπή Εργαζομένων Φοιτητών, 
Σπουδαστών Τεχνικών Σχολών και Μαθητών Νυχτερινών Γυμνασίων», 
αφού εκλέχθηκε την Πρωτομαγιά του 1961, και στη συνέχεια στον ΣΕΜΜΕ, 
του οποίου ήταν ο πρώτος πρόεδρος από την ίδρυση του μέχρι το 1964, 
ενώ ως οικοδόμος συμμετέχει στους Νέους του ΔΣΚ. 

Μέλος του ΚΣ της Ν.ΕΔΑ από το 1962, μετά την οργανωτική αναδιάρ-
θρωση της Νεολαίας, ορίζεται επαγγελματικό στέλεχος της, από τον Μάρ-
τιο του 1964, υπεύθυνος για τη εργατική δουλειά στον βιομηχανικό τομέα 
της Αθήνας. Με την ιδιότητά του αυτή παίρνει μέρος, με την αντιπροσω-
πεία της Ν.ΕΔΑ, στο Β' Φόρουμ Νεολαίας και Σπουδαστών της ΠΟΔΝ, τον 
Αύγουστο του 1964, αλλά και στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ. «Στην αρχή 
είχα επιφυλάξεις για τη συγχώνευση της Ν.ΕΔΑ με τη ΔΚΝΓΛ, φοβούμενος 
ότι έτσι θα δυσκολευτεί η ιδεολογική δουλειά μας στη νεολαία», καταθέτει, 
«αλλά σύντομα τις ξεπέρασα». Αντιπρόσωπος του βιομηχανικού τομέα, 
παρουσίασε την εισήγηση για την «εργατική δουλειά στον βιομηχανικό το-
μέα» στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ και εκλέχθηκε μέλος του ΚΣ της. 

Το φθινόπωρο του 1965, έφυγε και πάλι στη Μόσχα, για ένα χρόνο, 
όπου παρακολούθησε πολιτικά μαθήματα. Μετά την επιστροφή του από 
την ΕΣΣΔ, το 1966, ανέλαβε τη θέση του οργανωτικού γραμματέα για την 
«εργατική δουλειά» της ΔΝΛ στην πόλη του Πειραιά, κυρίως στα νυχτερι-
νά σχολεία και στα εργοστάσια, που τη διατήρησε μέχρι τη δικτατορία. 

Από τη διαδρομή του στο νεολαιίστικο κίνημα, θυμάται με συγκίνηση 
τη συγκέντρωση στο Θέατρο Άλφα, το φθινόπωρο του 1961, όταν δημιουρ-
γήθηκε η «Συντονιστική Επιτροπή Εργαζομένων Φοιτητών, Σπουδαστών 
και Μαθητών». «Εκεί σπάσαμε για πρώτη φορά τον τσαμπουκά της 
ΕΚΟΦ», θυμάται και περιγράφει τις συγκρούσεις στην είσοδο του θεάτρου 
με την ΕΚΟΦ αλλά και τους αγώνες για την κατάργηση του 7ου έτους 
σπουδών. «Η Συντονιστική Επιτροπή, που συγκροτήσαμε, ήταν τριμελής. 
Συμμετείχαμε ο Μιχάλης Οικονόμου, πρόεδρος του ΣΕΦΣ, εγώ ως εκπρό-
σωπος των μαθητών των νυχτερινών γυμνασίων και ο Απόστολος Κανιά-
ρης από τις τεχνικές σχολές». Και συνεχίζει: «Οι νυχτερινοί μαθητές ήταν 
μια ζωντανή νεολαία, ένα φυτώριο που στελέχωσε αργότερα τις οργανώ-
σεις μας στην Αθήνα». 

Εκτός από τις πολιτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες στο χώρο 
όπου εργαζόταν, θυμάται επίσης τις εξορμήσεις για τη διάδοση του βιβλί-
ου και τις εξωραϊστικές δραστηριότητες της ΔΝΛ. «Είμαι πρακτικός άν-
θρωπος», αυτοχαρακτηρίζεται και εξηγεί ότι σέβεται τη γη και κάθε εργα-



εργαλείο. «Πρώτο και πολυτιμότερο εργαλείο θεωρώ το βιβλίο αλλά και ό,τι 
αφορά τη γη και την καλλιέργειά της», καταθέτει. «Για τους λόγους αυ-
τούς πρωτοστατούσα και στις εξορμήσεις του βιβλίου αλλά και στις δε-
ντροφυτεύσεις και γενικά στους εξωραϊσμούς». 

Θεωρούσε απογοητευτικές τις προτάσεις των άλλων αριστερών ρευμά-
των στη νεολαία της εποχής και παράλληλα δηλώνει ότι δεν είχε διαφωνίες 
ως προς τη στρατηγική και πολιτική χάραξη στη ΔΝΛ. Μέλος του ΚΚΕ από 
το 1965, διευκρινίζει ότι δεν λειτούργησε σε τριάδα του ΚΚΕ εντός της 
ΔΝΛ, αν και του έγινε πρόταση από ηγετικό κομματικό στέλεχος, η οποία 
δεν είχε συνέχεια. 

Δικάστηκε, το 1965, για «άδικη επίθεση», στο πλαίσιο «αντικινητοποι-
ητικών προκηρύξεων που κατέβαζαν οι άνθρωποι του Λυκιαρδύπουλου 
στις οικοδομές», αλλά δεν φυλακίστηκε. 

Διάβαζε τον αριστερό τύπο της εποχής : Η  Γενιά  μας, Δρόμοι της  Ειρή-
νης, Τετράδια  Δημοκρατίας,  Πανσπουδαστική,  Αυγή, Δημοκρατική  Αλλαγή, 
Ελεύθερα Συνδικάτα,  Επιθεώρηση  Τέχνης,  Ελληνική Αριστερά.  Δηλώνει 
επίσης ότι διάβαζε τον Νέο  Κόσμο,  που έπαιρνε ταχυδρομικά. Ως πρόε-
δρος του ΣΕΜΜΕ, συμμετείχε στη σύνταξη της εφημερίδας Μαθητική. 

Το πρωί της 21ης Απριλίου, μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα, προ-
σπάθησε να εφαρμόσει τη «γραμμή»-σύνθημα: «ο λαός στους δρόμους» 
κινητοποιώντας οικοδόμους που εργάζονταν στην περιοχή Εξαρχείων, αλ-
λά δεν βρήκε ανταπόκριση. Έτσι πέρασε στην παρανομία και άρχισε, από 
την πρώτη ημέρα, να οργανώνει ομάδα νέων μαθητών σε τριάδες. Σε λίγες 
ημέρες πήρε επαφή με την παράνομη οργάνωση της ΔΝΛ. Μετά τα «χτυ-
πήματα της ασφάλειας»,  το καλοκαίρι  του 1967, στην Οργάνωση Νέων του 
ΠΑΜ, του ανατέθηκε η ευθύνη της Οργάνωσης Αθήνας Νέων του ΠΑΜ, την 
οποία είχε μέχρι τη σύλληψή του. 

Συνελήφθη στις 12 Απριλίου 1968 και κρατήθηκε για 2,5 ημέρες στο 
στρατόπεδο πεζοναυτών (505 τάγμα) στον Διόνυσο Αττικής. Βασανίστηκε 
και ημιθανής μεταφέρθηκε, στις 16.4, στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, 
όπου νοσηλεύτηκε για ένα περίπου μήνα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε πάλι 
στον Διόνυσο όπου συνεχίστηκαν τα βασανιστήρια ώς τις 22.6. Μεταφέρ-
θηκε στη Γενική Ασφάλεια Αθηνών, όπου κρατήθηκε για ένα μήνα και στη 
συνέχεια στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Στο τέλος Αυγούστου του 
1968, μεταφέρθηκε στις φυλακές Αβέρωφ, σε απομόνωση, στην πτέρυγα 
των ποινικών κρατουμένων. 

Δικάστηκε για παραβάσεις του νόμου 509 μαζί με τους «επικηρυγμέ-
νους» Μίμη Δαρειώτη και Σωτήρη Αναστασιάδη, τη Μαρία Καλλέργη, 
Γιάννη Πετρόπουλο κ.ά., τον Ιανουάριο του 1969. Στη συνέχεια μεταφέρ-
θηκε στις φυλακές της Αίγινας, πάλι στις φυλακές Αβέρωφ, στον Κορυ-



Κορυδαλλό και τέλος στην Αίγινα, στον Κορυδαλλό, στα Βούρλα και πάλι στον 
Κορυδαλλό, από όπου απολύθηκε με την αμνηστία τον Αύγουστο 1973. 

Πληροφορήθηκε τη διάσπαση του ΚΚΕ στην παρανομία από το ραδιό-
φωνο. «Από τη πρώτη στιγμή τοποθετήθηκα και τους διεμήνυσα σε ψιλο-
γραφία: Ή διάσπαση της ηγεσίας είναι εγκληματική. Η δημοσιοποίηση της 
είναι ολέθρια και πρέπει να σταματήσει αμέσως. Να αναλάβει την ευθύνη 
της καθοδήγησης του κόμματος το Γραφείο Εσωτερικού και να καλέσει: 
α) τις δύο πτέρυγες να σταματήσουν τη δημόσια αντιπαράθεση και β) 
όποιος θέλει να βοηθήσει τον αντιδικτατορικό αγώνα να κατέβει στην 
Ελλάδα'». 

Εντάχθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού από τις πρώτες ημέρες της εμφάνισης 
του και παρέμεινε στις γραμμές του μέχρι τη «διάλυση» του, το 1987. Πα-
ραμένει «συνταγμένος» στην ΕΑΡ και στη συνέχεια στον Συνασπισμό. 

Μιχάλης  Σεπετίδης 
Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου και αναπληρωματικό μέλος του Προε-
δρείου του 
Α' συνέντευξη στην Ι.Π., 4.7.2007. Επαναληπτική, 12.9.2007. Παραχώρηση φωτο-
γραφικού υλικού. 

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1926. Μικρασιατικής καταγωγής, μεγάλω-
σε στην περιοχή Διοικητηρίου και σήμερα κατοικεί στην Καλαμαριά. Είναι 
παντρεμένος με την Ανθή Αντωνακοπούλου και έχουν δύο παιδιά. Είναι 
απόφοιτος εξατάξιου γυμνάσιου και εργάστηκε ως λογιστής 

Πατέρας του ήταν ο Πέτρος Σεπετίδης, που γεννήθηκε στο Φετιγέ στα 
παράλια της Μικράς Ασίας και έφτασε, πρόσφυγας του 1922, στη Θεσσα-
λονίκη μετά από πολλές, ανά την Ελλάδα, περιπέτειες. Εργάστηκε ως γυ-
ρολόγος-πραματευτής και πέθανε το 1945, σε ηλικία 53 ετών, από καρδια-
κή προσβολή. Ήταν βενιζελικός. 

Μητέρα του ήταν η Λίζα, το γένος Μυστακίδου, που γεννήθηκε το 1901 
στην Άγκυρα και πέθανε στην Καλαμαριά το 2000, σε ηλικία 100 ετών. 

Ο πρωτότοκος της οικογένειας, Ανδρέας, 1923-1992, οργανώθηκε στην 
ΟΚΝΕ και στη συνέχεια, ως στέλεχος της ΕΠΟΝ και της φοιτητικής της ορ-
γάνωσης στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 1948 και ακο-
λούθησε σχεδόν κοινή πορεία με τον αδελφό του, Μιχάλη. Εξορίστηκε 
στον Αϊ-Στράτη μέχρι το 1960 και έκανε ενδιάμεσο υποχρεωτικό σταθμό 
στη Μακρόνησο, πρώτα στο Δ' Τάγμα ως εξόριστος και στη συνέχεια στο 
Α'ΕΤΟ, όπου υπηρέτησε τη θητεία του. 

Ο Μιχάλης Σεπετίδης, μέλος της ΕΠΟΝ από τα εφηβικά του χρόνια, 
συλλαμβάνεται για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 1946, λίγες ημέρες μετά 



την επίσκεψη του γραμματέα του ΚΚΕ, Νίκου Ζαχαριάδη, στη Θεσσαλονί-
κη. «Είχα το προνόμιο να συμμετέχω στην πρώτη δίκη που οργανώθηκε με 
βάση το Γ' Ψήφισμα του 1946», σχολιάζει ειρωνικά, «και καταδικάστηκα 
σε δίμηνη φυλάκιση για παράνομο έρανο». Κρατήθηκε στις Νέες Φυλακές 
Θεσσαλονίκης. Συλλαμβάνεται ξανά, προληπτικά αυτή τη φορά, τον Μάρ-
τιο του 1948 μετά την επίθεση του ΔΣΕ στην πόλη, και εξορίζεται στον Αϊ-
Στράτη και στη συνέχεια, το 1949, μεταφέρεται στη Μακρόνησο, όπου 
υπηρετεί ως κληρωτός επί 18 μήνες τη θητεία του στο Α' Τάγμα. 

Επιστρέφει στον Αϊ-Στράτη το 1951 και παραμένει στο νησί μέχρι το 
1955. «Αδειούχος εξόριστος» στα χρόνια 1955-1958, ασχολείται,  με κομ-
ματική εντολή της ΕΔΑ, για τη συγκρότηση της Ν.ΕΔΑ στη Θεσσαλονίκη 
και την οργάνωσή της ενώ ταυτόχρονα εργάζεται για την επιβίωση στους 
Ορυζόμυλους Μακεδονίας. Το 1958, στο μεγάλο κύμα διώξεων εναντίον 
της Νεολαίας που ακολούθησε την εκλογική επιτυχία της ΕΔΑ, η «άδειά» 
του ανακαλείται από την Επιτροπή Ασφαλείας και επιστρέφει στον Αϊ-
Στράτη, απ' όπου απολύεται οριστικά τον Αύγουστο του 1962 με τη διά-
λυση του στρατοπέδου. 

Επαγγελματικό στέλεχος της Ν.ΕΔΑ, μετά την επιστροφή του από την 
εξορία, ορίζεται οργανωτικός υπεύθυνος και μέλος του Γραφείου Πόλης 
Θεσσαλονίκης. «Το πέρασμα γενικά αλλά και προσωπικά από τη νεολαιί-
στικη δραστηριότητα του επονίτη σ' αυτή της Ν.ΕΔΑ, και στη συνέχεια της 
ΔΝΛ, ήταν ομαλό και επιβεβλημένο από τις ίδιες τις πολιτικές εξελίξεις και 
τις άγριες αντιδημοκρατικές συνθήκες που επικράτησαν πριν και μετά τη 
λήξη του εμφυλίου πολέμου». Στη λογική αυτή, θυμάται ότι αντιμετώπισε 
από την αρχή θετικά τη συγχώνευση της Ν.ΕΔΑ με τη ΔΚΝΓΛ και σήμερα 
καταθέτει ότι «η απόφαση συντέλεσε αποφασιστικά στην ανάπτυξη του 
νεολαιίστικου κινήματος». 

Αντιπρόσωπος Θεσσαλονίκης στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ, εκλέγε-
ται μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της οργάνωσης και αναπληρωματικό 
μέλος του Προεδρείου. 

Γραμματέας της Πόλης Θεσσαλονίκης, διαδεχόμενος τον Χρόνη Μίσσιο, 
διατήρησε αυτή τη θέση μέχρι τα τέλη του 1965, οπότε αποσπάται στην 
Αθήνα με σκοπό την οργάνωση συναυλιών του Μίκη Θεοδωράκη σε όλη 
την Ελλάδα. «Επί 6 μήνες, μαζί με τον Θόδωρο Κοκλάνη, τον Μήτσο Τσιά-
ρα και τον Τάσο Σχορέλη ασχοληθήκαμε με αυτήν την υπόθεση, η οποία 
δεν απέδωσε τα προσδοκώμενα». Στη συνέχεια πέρασε στο κόμμα της 
ΕΔΑ, ενώ στη θέση του γραμματέα της Θεσσαλονίκης τον διαδέχεται ο Λα-
οκράτης Χαλβατζής. Το 1964 και το 1967 —στις εκλογές του Μαΐου  που 
δεν έγιναν λόγω του στρατιωτικού πραξικοπήματος- ήταν υποψήφιος 
βουλευτής με τα χρώματα της ΕΔΑ στην Α' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. 



Καταθέτει ότι ήταν συστηματικός αναγνώστης του ημερήσιου τύπου 
της Αριστεράς και των εντύπων της Νεολαίας και υπεύθυνος για την κυ-
κλοφορία των τελευταίων στην πόλη, όπως και για τη σύνταξη και ανάρτη-
ση εφημερίδων τοίχου στις λέσχες της ΔΝΛ στο πλαίσιο των ευρύτερων 
δραστηριοτήτων του. «Τον ακριβή αριθμό των μελών της οργάνωσης στη 
Θεσσαλονίκη, δεν μπορώ να τον προσδιορίσω», διευκρινίζει. «Πάντως 
ήταν πολλές χιλιάδες.  Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι η επιρροή και η 
δυναμική της ΔΝΛ ήταν πολύ μεγάλη. Η πλούσια πολιτική, μαζική και μα-
χητική (1-1-4, Κυπριακό, Ιουλιανά) αλλά και πολιτιστική δραστηριότητα 
(εξορμήσεις για το βιβλίο, χριστουγεννιάτικο δώρο του παιδιού, δενδρο-
φυτεύσεις κλπ.) ανέβασαν το κύρος της οργάνωσης στον ευρύτερο χώρο 
της νεολαίας και του λαού. Οδήγησαν στην παραπέρα μαζικοποίησή της. 
Όλα αυτά 'φόβισαν' τους αντιδραστικούς κύκλους. Με διάφορες συκοφα-
ντίες, άρχισαν να καλλιεργούν και πάλι τη δήθεν κομμουνιστική απειλή. 
Έτσι φτάσαμε στη διάλυση της από τη χούντα». 

Από τη συμμετοχή του σ' αυτό το νεολαιίστικο κίνημα της δεκαετίας 
του '60, εστιάζει στις κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη στα «Ιουλιανά» και 
ανακαλεί στη μνήμη του τη φράση ενός αστυνομικού που ξανασυνάντησε 
στα χρόνια της δικτατορίας στο καράβι που τον μετέφερε ως εξόριστο 
από το Παρθένι της Λέρου στα Κύθηρα: «Βρε Σεπετίδη, τι τρέξιμο ήταν 
εκείνο που μας κάνατε! Είχαμε να βγάλουμε τις αρβύλες μας δυο μή-
νες...». 

Στο ερώτημα για τη σχέση του με τα άλλα ρεύματα της Αριστεράς, 
απαντά ότι τα αντιμετώπιζε με επιφύλαξη, ειδικά τους «μαοϊκούς του 
Λάκη Μακρή», όπως τους ονομάζει, στη Θεσσαλονίκη. «Στις πορείες και 
στις κινητοποιήσεις έπρεπε συνεχώς να τους περιφρουρούμε για να μην 
αλλοιώνουν τα συνθήματα». 

Καταθέτει, επίσης, ότι δεν αντιμετώπισε προβλήματα, ούτε είχε δια-
φωνίες με βασικές αποφάσεις της ηγεσίας της ΔΝΛ. Η μετακίνηση του στο 
κόμμα έγινε για λόγους ηλικίας. Αντίστοιχα, στην ερώτηση για τα κομμα-
τικά στηρίγματα του ΚΚΕ εντός της ΔΝΛ, απαντά: «Την κομματική μου 
ιδιότητα, του μέλους του ΚΚΕ από τα χρόνια της εξορίας, δεν τη χρήσιμο-
ποιήσα ποτέ για στενή κομματική δραστηριότητα στις γραμμές της ΔΝΛ. 
Άλλωστε η ΔΝΛ ήταν η Νεολαία της Αριστεράς». 

Στη δικτατορία, συλλαμβάνεται από την πρώτη ημέρα του πραξικοπή-
ματος και εξορίζεται, μέχρι το τέλος του 1971, στη Γυάρο, στο Παρθένι της 
Λέρου και στη συνέχεια στα Κύθηρα. Διαφώνησε με τη διάσπαση του 1968 
και τη θεώρησε αποτέλεσμα «κατάχρησης εξουσίας». «Κανένας δεν είχε 
το δικαίωμα να διασπάσει το κόμμα ερήμην των αγωνιστών και του κινή-
ματος» , υποστηρίζει. 



Στη μεταπολίτευση παρέμεινε αποστασιοποιημένος από κάθε πολιτική 
δράση. Είναι ψηφοφόρος του ΚΚΕ. 

Αλέκος  Σόφης 
Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου και αναπληρωματικό μέλος του Προε-
δρείου του 
Α' συνέντευξη στην I.Π., 7.7.2007. Επαναληπτική,2.10.2007. 
Γεννήθηκε το 1938 στα Γιάννενα όπου εξακολουθεί να κατοικεί και να ερ-
γάζεται ως δικηγόρος. Δήμαρχος Ιωαννίνων πριν από το πραξικόπημα του 
1967, διετέλεσε στη μεταπολίτευση αντιδήμαρχος, πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου και δημοτικός σύμβουλος Ιωαννίνων, ενώ ταυτόχρονα 
διετέλεσε επί δύο θητείες μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου Ιωαννίνων. Είναι παντρεμένος με την Καλλιόπη Μακρίδη 
και έχουν δύο αγόρια. 

Ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στη Ζωσιμαία Σχολή το 
1957 και την επόμενη χρονιά ήρθε στην Αθήνα για ανώτατες σπουδές στην 
Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών. Αποφοίτησε το 1963 και 
στη συνέχεια, τον ίδιο χρόνο, γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης. Πήρε πτυχίο το 1972. 

Πατέρας του ήταν ο Βασίλης Σόφης, 1896-1990, από το Συρράκο στα 
Τζουμέρκα. Προερχόταν από οικογένεια κτηνοτρόφων. Τελείωσε το σχο-
λαρχείο, αλλά δούλεψε αρτεργάτης. Καθώς υπηρετούσε τη θητεία του από 
το 1917 έως το 1922, πολέμησε στη Μικρά Ασία και έγινε μέλος του «κινή-
ματος των παλαιών πολεμιστών». Ήταν ενταγμένος στο ΚΚΕ από το 
1924. Μετά την αποστράτευση του εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και περι-
πλανήθηκε σε διάφορες πόλεις όπως η Ζάκυνθος ή η Αμφιλοχία, εργαζόμε-
νος άλλοτε ως αρτοποιός ή άλλοτε ως αρτεργάτης, κάνοντας περιστασια-
κά και τον λαϊκό ανταποκριτή του Ριζοσπάστη,  μέχρι την οριστική επανε-
γκατάστασή του στα Γιάννενα το 1932-33. Δεν πολέμησε στο αλβανικό 
μέτωπο, λόγω ηλικίας. Στην Αντίσταση έγινε γραμματέας του Εργατικού 
ΕΑΜ και στην απελευθέρωση εξελέγη αντιπρόεδρος στη διοίκηση του 
Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων. Το 1946, εξορίστηκε για δύο χρόνια στην 
Ικαρία και το 1948 μεταφέρθηκε στο Μακρονήσι όπου κρατήθηκε μέχρι το 
1951. Με την επιστροφή του στα Γιάννενα, συλλαμβάνεται και πάλι μαζί 
με άλλους προοδευτικούς πολίτες και διακεκριμένους επιστήμονες. Πα-
ραπέμπονται σε έκτακτο στρατοδικείο κατηγορούμενοι για ανασύσταση 
παράνομων κομμουνιστικών ομάδων. Λόγω της μεγάλης κινητοποίησης 
και της δημοσιότητας που έλαβε η υπόθεση, καταδικάστηκαν σε μικρές 
ποινές που εξέτισαν στις φυλακές Ιωαννίνων. 



Μητέρα του ήταν η Μαρία το γένος Γάτσιου, που γεννήθηκε στο Συρ-
ράκο το 1907 και πέθανε στα Γιάννενα το 2005. Εργάστηκε ως επαγγελ-
ματίας μοδίστρα. Στην Κατοχή είχε συνδεθεί με την Εθνική Αλληλεγγύη. 
Το 1948 συνελήφθη και εκτοπίστηκε για 1,5 χρόνο, στο Τρίκερι. 

Με αυτές τις από νωρίς καταβολές, στα μετεμφυλιοπολεμικά χρόνια η 
«οικογένεια πολιτικά συνδέθηκε με την ΕΔΑ και τους αγώνες της εποχής». 

Ο Αλέκος Σόφης ασχολήθηκε με τον φοιτητικό συνδικαλισμό στην Πά-
ντειο και στον Πανηπειρωτικό Φοιτητικό Σύλλογο από το 1958. Διετέλεσε 
γραμματέας της σπουδαστικής οργάνωσης της Ν.ΕΔΑ στην Πάντειο, από το 
1959 εωςτο 1962,οπότε επιστρέφει στα Γιάννενα. Το 1963 εγγράφεται στη 
Νομική Θεσσαλονίκης, όπου πηγαίνει μόνο για εξετάσεις. Από την περίοδο 
αυτή, αναλαμβάνει εκ μέρους της Ν.ΕΔΑ την ευθύνη των οργανώσεων Ηπεί-
ρου και Β. Επτανήσου (Κέρκυρας, Λευκάδας). Τον Ιούλιο του 1964 εκλέ-
γεται δημοτικός σύμβουλος Ιωαννίνων με το συνδυασμό του Γιώργου Με-
λανίδη που υποστηρίζεται από την ΕΚ και την ΕΔΑ. Το 1965 γίνεται αντιδή-
μαρχος και η 21η Απριλίου 1967 τον βρίσκει δήμαρχο της πόλης. 

Είχε θετική άποψη για τη συγχώνευση των δύο νεολαιών και πρωταγω-
νίστησε, όπως δηλώνει, στην περιοχή Ηπείρου για την ίδρυση της ΔΝΛ. 
Συμμετείχε ως αντιπρόσωπος Ηπείρου στο Ιδρυτικό Συνέδριο της και 
εκλέχθηκε μέλος του ΚΣ και αναπληρωματικό μέλος του Προεδρείου. Την 
άνοιξη του 1966 γίνεται τακτικό μέλος. 

Δεν απέκτησε σχέση επαγγελματικού στελέχους με τη Ν.ΕΔΑ και τη 
ΔΝΛ «παρά το ολοκληρωτικό δόσιμό του στη δουλειά της Νεολαίας και 
του κόμματος»,όπως λέει. «Μόνο στο νομό Ιωαννίνων υπήρχαν  πάνω από 
1.000 μέλη, ακόμα και σε χωριά στην 'επιτηρούμενη ζώνη', όπου σύμφωνα 
με τις αρχές δεν έπρεπε επ' ουδενί να φτάσει η φωνή της ΔΝΛ». 

Θυμάται τους «αγώνες στις συνελεύσεις των φοιτητών της Παντείου, 
στην 'ταβέρνα του Μανώλη', τότε που με τη Ρόη Ντάκουρη, τον Γιάννη 
Ανδρικόπουλο και τ' άλλα παιδιά της οργάνωσης αντιμετώπιζαν συνθήκες 
απόλυτης αστυνομοκρατίας, και τον Κ. Πλεύρη να μαίνεται για την απο-
πομπή  του γιατί είχε θεαθεί, όπως έλεγε, 'να χτυπά με το αναπηρικό του 
μπαστούνι συναδέλφους της ΕΚΟΦ!' στα γεγονότα του «Νέου Θεάτρου», 
την Πρωτομαγιά του 1961. Θυμάται επίσης τη μεγάλη συγκέντρωση με τον 
Μίκη Θεοδωράκη, στα Γιάννενα, τέλη του 1964, «τις διώξεις νεολαίων μα-
θητών που επακολούθησαν με την αποβολή τους διά παντός από όλα τα 
γυμνάσια της Ηπείρου, λόγω της εφαρμογής της περιβόητης Εγκυκλίου 
1010 της κυβέρνησης του Κέντρου, και το τεράστιο πρόβλημα που αντιμε-
τώπισαν μετά, οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, εξόριστοι από την Ήπειρο 
για να συνεχίσουν τις σπουδές τους!» 

Καταθέτει ότι παρακολουθούσε στενά τον αριστερό και νεολαιίστικο 



τύπο, όπως και τις προοδευτικές εκδόσεις της εποχής και δηλώνει ότι και 
ο ίδιος συμμετείχε με αρθρογραφία, επιφυλλίδες κλπ. στην εβδομαδιαία 
εφημερίδα της ΕΔΑ Ηπειρωτική,  της οποίας «την εκτυπωτική  και δημοσιο-
γραφική ευθύνη είχε ο Μήτσος Κασιούμης, στέλεχος της Νεολαίας, επαγ-
γελματίας τυπογράφος στα Γιάννενα τότε». 

Συνδέει τις εξωραϊστικές εξορμήσεις και τις εκδηλώσεις της ΔΝΛ με τη 
«διαμόρφωση ελεύθερου πνεύματος και την καλλιέργεια του πολιτισμού, 
στοιχεία με τα οποία μπολιάστηκε και διευρύνθηκε το περιεχόμενο δρά-
σης της τότε αριστερής νεολαίας» και τα αποτιμά ακόμη και σήμερα ως 
απολύτως θετικά. «Η δικτατορία δεν επέτρεψε να αναπτυχθούν παραπέ-
ρα η αυτονομία και τα χαρακτηριστικά αυτού του κινήματος, να δώσουν 
τη συμβολή τους στη γενικότερη φυσιογνωμία της Αριστεράς και της πολι-
τικής ζωής του τύπου», υποστηρίζει. 

Δηλώνει ότι στα Γιάννενα, προδικτατορικά, τα άλλα ρεύματα της Αρι-
στεράς δεν είχαν εμφανιστεί με εξαίρεση κάποια αμορφοποίητα στοιχεία 
που λειτουργούσαν στο πλαίσιο της οργάνωσης με αιχμή το Πανεπιστή-
μιο. «Από τους άλλους νομούς της Ηπείρου, στην Πρέβεζα είχε εκδηλωθεί 
οργανωμένη δράση της Αναγέννησης' του Ισαάκ Ιορδανίδη, από στελέχη 
της Νεολαίας, τα οποία στην προσυνεδριακή συνδιάσκεψη απέσπασαν και 
την εκπροσώπηση της οργάνωσης στο συνέδριο, όπου και πρόβαλαν ορι-
σμένες απόψεις της». 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προεδρείου, «η προσπάθειά μου, 
όπως και άλλων στελεχών που ενεργοποιούνταν στην επαρχία, ήταν να 
φέρουμε το καινούργιο πνεύμα επαφής με τη νεολαία και την κοινωνία». 
Δεν θυμάται ωστόσο να διαφώνησε ουσιαστικά με τις αποφάσεις που 
παίρνονταν στο Προεδρείο. Θυμάται επίσης ότι ήταν μεταξύ των στελεχών 
που προτάθηκαν να γίνουν μέλη του «παρανόμου» ΚΚΕ στην Ήπειρο, αλ-
λά ότι «η απόφαση για κομματικά στηρίγματα στα πλαίσια της ΕΔΑ και 
της ΔΝΛ δεν υλοποιήθηκε και με δική μου ευθύνη». «Η στάση μου είχε ως 
ορίζοντα το Γ' Συνέδριο της ΕΔΑ, το οποίο συνεχώς μεταθέτονταν χρονικά 
και δεν έγινε ποτέ. Μέσα από αυτό ήλπιζα στη μετεξέλιξη της ΕΔΑ σε αυ-
τόνομο φορέα πολιτικής έκφρασης της Αριστεράς στη χώρα». 

Δήμαρχος Ιωαννίνων, το 1967, συλλαμβάνεται το μεσημέρι της πρώτης 
ημέρας της δικτατορίας και του ασκούνται πιέσεις στην ασφάλεια να πα-
ραδώσει τα κλειδιά του δημαρχείου. Μεταφέρεται στην Πρέβεζα με άλ-
λους 50 Γιαννιώτες και στη συνέχεια στη Γυάρο. Τον Ιούλιο του 1967 με-
τάγεται και προφυλακίζεται στα Γιάννενα, όπου δικάζεται μαζί με τον 
Βασίλη Κωτούλα, τον Λαοκράτη Βάσση, τον Γιώργο Μάκη κ.ά. με την κα-
τηγορία  για «παράνομη συγκέντρωση την πρώτη ημέρα της δικτατορίας 
στα Γιάννενα» και για παράβαση του α.ν. 509. Καταδικάστηκε σε 5 ετών 



και 1 μηνός ειρκτή, ποινή που εξέτισε στις φυλακές Αβέρωφ, Τρικάλων, 
Αίγινας και Κορυδαλλού. 

Μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ Εσωτερικού από την περίοδο της δικτατορίας 
ακόμη, μετείχε στη μεταπολίτευση ενεργά στα όργανα του ΚΚΕ Εσωτερι-
κού και της ΕΑΡ και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής Ιωαννίνων με τους συν-
δυασμούς του ΚΚΕ Εσωτερικού, της ΕΑΡ και του ΣΥΝ. 

Στέφανος  Στεφάνου 

Μέλος του Προεδρείου του Κεντρικού Συμβουλίου και της Γραμματείας του 
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου  από τον ίδιο στα ΑΣΚΙ, 2003. Δύο επαναληπτικές 
συνεντεύξεις στην Ι .Π. ,9 .7 και 3.9.2007. 

Γεννήθηκε στο Σουφλί Έβρου το 1926. Ζει στην Αθήνα, από το 1960, και 
εργάζεται ως διορθωτής κειμένων. Παντρεύτηκε την Παγώνα Παπατσα-
ρούχα και απόκτησαν μία κόρη. 

Ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές (δημοτικό και γυμνάσιο) στο 
Σουφλί από το 1932 έως το 1944 όντας, ήδη, στο μάτι του κυκλώνα. 

Πατέρας του ήταν ο Δημητρός Στεφάνου, 1886-1977, από την Αδρια-
νούπολη. Έφθασε στο Σουφλί, πρόσφυγας του 1923, κι έζησε εκεί όλη του 
τη ζωή. Με τον αδελφό του διατηρούσαν στην πόλη λαναριστήριο και εκ-
κοκκιστήριο βαμβακιού στο οποίο δούλεψε και ο Στέφανος, παράλληλα 
με το σχολείο, από τα 14 μέχρι τα 18 του χρόνια. Ο πατέρας, όπως και ο 
θείος του, ανήκαν στο χώρο της Αριστεράς και ψήφιζαν ΚΚΕ από το 1926. 
Για το λόγο αυτό υπέστησαν οικονομικό πόλεμο στη δικτατορία του Με-
ταξά. Μετά την κατάρρευση του αλβανικού μετώπου και τη συνθηκολό-
γηση, ο πατέρας συμμετείχε στην οργάνωση παράνομου δικτύου του ΚΚΕ 
στο Σουφλί, που συγκροτήθηκε από παλιά μέλη της ΟΚΝΕ με επικεφαλής 
τον Αργύρη Δαλκαράνη, και τροφοδότησε συστηματικά την πρώτη ανταρ-
τοομάδα που δημιουργήθηκε στην περιοχή Έβρου, από τον Μάιο του 
1942. Εντάχθηκε στο ΕΑΜ, όταν έγινε εφικτή η παρουσία του στην περιο-
χή, στις αρχές του 1944. Στον εμφύλιο πόλεμο συνελήφθη και κρατήθηκε 
αρχικά σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Σουφλί και στη συνέχεια εκτο-
πίστηκε στην Ικαρία, απ' όπου απολύθηκε στο τέλος του 1947. Το μαγαζί 
του είχε κλείσει, η γυναίκα του και ο Στέφανος ήταν στη φυλακή. 

Μητέρα του ήταν η Κατίνα, το γένος Ψαρρά, από το Σουφλί, 1897-
1977. «Συντηρητική παπαδοπούλα, όπως τη χαρακτηρίζει ο πρωτότοκος 
της, στην Κατοχή έγινε αντιστασιακή και εαμίτισσα», ακολουθώντας τις 
επιλογές του άντρα της και των δυο αγοριών της. Φυλακίστηκε για από-
κρυψη όπλου για 4-5 μήνες και «βγήκε με την αμνηστία του Σοφούλη στα 
τέλη του 1947». 



Όλη η οικογένεια ανήκε στην κομμουνιστική Αριστερά και τα μέλη της 
ανέπτυξαν σημαντική δράση στα χρόνια της Αντίστασης. Κυριαρχική προ-
σωπικότητα υπήρξε ο ανιψιός του πατέρα, Τάσος Χαϊνογλου, μαρξιστής 
διανοούμενος που είχε διατελέσει βουλευτής του ΚΚΕ το 1926 και μέλος 
της ηγεσίας του κόμματος μέχρι τη διαγραφή του με τους «Κεντριστές» 
από το ΚΚΕ, το 1927. Ωστόσο, μεταξύ άλλων προσώπων η μνήμη συγκρα-
τεί την αδελφή της μητέρας, Αποστολία Ψαρρά, που, μετά την Αντίσταση, 
εξορίστηκε από το 1947 έως το 1952, ακολουθώντας τις διαδρομές Ικαρία, 
Τρίκερι, Μακρονήσι, Τρίκερι. 

Ο Στέφανος Στεφάνου καταθέτει ότι «νομίζει πώς ήταν κομμουνιστής 
από την κοιλιά της μάνας του», ότι «έγινε μαρξιστής στα χρόνια 1941-
1942, όταν συνάντησε τον Αργύρη Δαλκαράνη» και, ως πράξη δηλωτική 
της ένταξής του στο ΚΚΕ, θεωρεί τη μεταγραφή, με την ενθάρρυνση του 
θείου του Χαρίλη Ψαρρά, μιας προκήρυξης που έφθασε στο Σουφλί από 
την Καβάλα, τον Μάιο του 1941. Έκτοτε στρατεύεται. Γίνεται μάλιστα ο 
ραδιολήπτης για λογαριασμό της παράνομης οργάνωσης του ΚΚΕ και συ-
ντάκτης δελτίων  ειδήσεων που μεταγράφει από ξένους ραδιοφωνικούς 
σταθμούς. Μέλος της ΟΚΝΕ, από το 1943, ορίζεται με τη συγκρότηση της 
ΕΠΟΝ στον Έβρο, τον Φεβρουάριο του 1944, γραμματέας της στο γυμνά-
σιο όπου φοιτά. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, βγαίνει στο βουνό, 
ανταρτοεπονίτης, στην έδρα του 81ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ υπό τις 
διαταγές του καπετάνιου του, Κρίτωνα. 

Μέλος του Νομαρχιακού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ Καβάλας, από τον Νο-
έμβριο του 1944, επιστρέφει, κάτω από την πίεση των Μπουραντάδων, το 
καλοκαίρι του 1945, στον Έβρο και αναλαμβάνει δραστηριότητα στο βό-
ρειο τμήμα του νομού. Συλλαμβάνεται τον Ιούλιο του 1946, μαζί με όλο το 
Νομαρχιακό Συμβούλιο της ΕΠΟΝ Έβρου - 9 άτομα- και καταδικάζεται 
σε 4 χρόνια φυλάκιση και 1 χρόνο εξορία. Κρατήθηκε στις Φυλακές Αλε-
ξανδρούπολης, Κεφαλλονιάς, Πάτρας, στα Γιούρα και «απολύεται» από 
τις Φυλακές Βούρλων, απ' όπου εξορίζεται στην Ανάφη και στη συνέχεια, 
το φθινόπωρο του 1950, στον Αϊ-Στράτη. 

«Αδειούχος» από τον Αϊ-Στράτη, το 1952 -ενώ ο αδελφός του Γιάννης 
δικάζεται από το στρατοδικείο «σε θάνατο με τον α.ν. 375»-εκτοπίζεται 
και πάλι το 1954. «Η συνεχής εναλλαγή της κατάστασης μου, από το 1952, 
θυμάται, μου επέτρεψε να συμμετάσχω στις εκλογές του Νοεμβρίου 1952, 
τις αναπληρωματικές εκλογές του 1953 και τις εκλογές του 1956 στον 
Έβρο. Έχασα όμως εκείνες του 1958 γιατί ήμουν 'μέσα' για μία ακόμη φο-
ρά». Τέλη του 1959 μετεκτοπίστηκε από τον Αϊ-Στράτη στην Αθήνα και 
«τελικά το καθεστώς ομηρίας έληξε το 1962, οριστικά. Τουλάχιστον έτσι 
νόμιζα...». 



Στην Αθήνα, από το 1960, εργάζεται στο «Αρχείο Τύπου» της ΕΔΑ και 
μετά την αναδιάρθρωση της Ν.ΕΔΑ, συμμετέχει στο Γραφείο του Κεντρι-
κού Συμβουλίου της. «Όταν μου το ανακοίνωσαν, συμπληρώνει, τους είπα 
'αφήστε με 6 μήνες να μάθω να περπατάω απ' τα καρφιά [στις καθορισμέ-
νες με μεταλλικά έμβολα διαβάσεις] και τότε βλέπουμε...'. Τελικά δεν τη 
γλίτωσα! Από το 1961 ασχολήθηκα συστηματικά με τη Νεολαία». 

Τον Δεκέμβριο του 1962 εκλέγεται, από το Β' Συνέδριο του κόμματος, 
αναπληρωματικό μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΔΑ. Την ίδια επο-
χή, εγκαταλείπει τη δουλειά στο «Αρχείο» και γίνεται επαγγελματικό 
στέλεχος της Ν.ΕΔΑ. Εκ μέρους του ΚΣ καθοδηγεί τις οργανώσεις της Μα-
κεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας και «κάποτε την Επιτροπή Πό-
λης Αθήνας». «Πιο πολύ απ' όλα, διευκρινίζει, μ' ενδιέφερε η δουλειά στη 
βάση, με τα παιδιά στην επαρχία αλλά και στις τεχνικές και νυχτερινές 
σχολές, η δουλειά με τους μαθητές. Κάποτε σε μια συνεδριάση της ΕΠ της 
Ν.ΕΔΑ Αθήνας, είπα στην Αθηνά [Γιάνναρου]: 'Το Γραφείο των μαθητών 
αξίζει όσο το μισό Γραφείο της Αθήνας' και το πιστεύω ακόμα». 

Υποψήφιος βουλευτής με το ψηφοδέλτιο της ΕΔΑ στον Έβρο στις εκλο-
γές του 1961,1963 και 1964, εγκαθίσταται -όταν λήγει η υποχρεωτική από 
τις αρχές διαμονή του στην Αθήνα-, τον Μάιο του 1963, στη Θεσσαλονίκη 
όπου ζει με την οικογένειά του. 

Ως μέλος της Γραμματείας του ΚΣ της Ν.ΕΔΑ συμμετέχει από την αρχή σε 
όλες τις εσωτερικές διεργασίες για τη συγχώνευση της με την ΔΚΝΓΛ. 
«Ήμουν από την αρχή πολύ θετικός, όπως όλοι οι παλιοί επονίτες, οι κατο-
χικοί επονίτες, διευκρινίζει. Εμείς, βλέπεις, είχαμε την εμπειρία της μαζικής, 
δυναμικής και δημιουργικής Νεολαίας». Το τετράμηνο ταξίδι στη Βουλγα-
ρία για λόγους υγείας -μ ια πολύμηνη θεραπεία πάθησης της σπονδυλικής 
στήλης—τον κράτησε μακριά από το Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ, στο οποίο 
εκλέχθηκε μέλος του ΚΣ, του Προεδρείου και της Γραμματείας του. 

Επιστρέφει στην Αθήνα όταν ξεσπούν τα Ιουλιανά. «Παράτησα την Πα-
γώνα και το παιδί, που μόλις είχαν έρθει να με δουν, σύξυλες ! Ξύλο που το 
ήθελα τότε...». Έφτασε την ημέρα της δολοφονίας του Πέτρουλα και πήρε 
μέρος στην πορεία : «Περπατάγαμε με τον Μπενά, 30-40 μέτρα από την κε-
φαλή της πορείας... Μετά βρεθήκαμε στην Αυγή, όπου ξενυχτήσαμε». Τη 
συγκίνηση διαδέχεται η πολιτική εκτίμηση: «Η δολοφονία του Πέτρουλα 
ήταν η στιγμή της πλήρους ενεργοποίησης αλλά και της επιβεβαίωσης της 
εισόδου της νεολαίας ως καινούριου στοιχείου στην πολιτική ζωή». 

Τον Δεκέμβριο του 1965 αποχωρεί από τη ΔΝΛ και δραστηριοποιείται, 
μετά από μια «πραξικοπηματική απόδραση», στην ΕΔΑ Θεσσαλονίκης. 
«Ήθελα από νωρίτερα να φύγω αλλά με κρατούσαν για τη συγχώνευση. 
Τον Δεκέμβριο έγινε δεκτή -αναγκαστικά— η αίτηση μου μαζί με εκείνη 



του Γιωτόπουλου και του Κοκλάνη. Περνούμε, κι οι τρεις σταδιακά, στο 
κόμμα». Στην ΕΔΑ Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει τον τομέα διαφώτισης. 
Παράλληλα παρέχει την υποστήριξή του «στα παιδιά» της ΔΝΛ. 

Από τη διαδρομή του στο κίνημα της νεολαίας της δεκαετίας του '60 και 
τις στιγμές που ιδιαίτερα συγκρατεί, θεωρεί ότι «είναι πολλές, περισσότε-
ρες από πολλές, για να μην αδικήσω καμία με μια βαθμολογική αξιολόγη-
ση... Τώρα όμως που ο νους πάει τόσο πίσω, θαρρώ πως όλα όσα ζήσαμε 
τότε θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν, ως προοπτική, σ' εκείνες τις ατελεί-
ωτες ώρες της άνοιξης και του καλοκαιριού του '64 που καταλήγαμε, ως 
Γραφείο του ΚΣ της Ν.ΕΔΑ, στην απόφαση για την ίδρυση της νέας οργάνω-
σης, που σχεδιάζαμε το χαρακτήρα, τη φυσιογνωμία και τη δομή της. Δεν 
ξέρω σε ποιο βαθμό αυτό ίσχυε για τους άλλους· για μένα ο προβληματι-
σμός δεν ήταν απλώς μια νοητική λειτουργία και η τοποθέτηση μου ένα πο-
λιτικό διακύβευμα. Ήταν μια σύνθετη διαδικασία που με ξαναγύριζε στις 
ρίζες μου ως κοινωνικής οντότητας. Ξαναζούσα εκείνο τον καιρό τα 17 μου 
χρόνια, τα πρώτα χρόνια της ΕΠΟΝ. Και τολμώ να πω πως, αν μας αφήνανε 
να προχωρήσουμε σ' αυτό το δρόμο, μπορούσαμε να εμπνεύσουμε στη νεο-
λαία ένα συνδυασμό αγώνων διεκδίκησης και πρωτοβουλιών για κοινωνική 
προσφορά- το όραμα, εν ολίγοις, ενός νέου λαϊκού πολιτισμού». 

Δηλώνει ότι ήταν αναγνώστης των εντύπων Δρόμοι της  Ειρήνης, Σπου-
δαστικός  Κόσμος,  Η  Αυγή, Δημοκρατική  Αλλαγή, Επιθεώρηση  Τέχνης, 
Ελληνική Αριστερά,  Πανσπουδαστική,  Ελεύθερα Συνδικάτα.  Ήταν εξάλ-
λου συνεργάτης των εντύπων Η  Γενιά  μας και Τετράδια  της  Δημοκρατίας. 

Ως προς τη στάση του απέναντι στα άλλα ρεύματα της Αριστεράς εκεί-
νη την εποχή, θυμάται ότι κυμαινόταν από την απόρριψη έως την ανοχή, 
αλλά διευκρινίζει ότι «δεν έκοψε ποτέ την προσωπική σχέση» που είχε με 
πολλούς απ' αυτούς, ειδικά με «τα παιδιά της Αναγέννησης». 

Καταθέτει ότι δεν είχε διαφωνίες με τα άλλα μέλη της ηγεσίας ως προς 
το σχεδιασμό της πολιτικής πρότασης της Ν.ΕΔΑ και της ΔΝΛ. Στην ερώ-
τηση για τα «κομματικά στηρίγματα» απαντά ότι τα θεωρεί μία από τις 
αμαρτίες του. «Τα δέχτηκα γιατί με διαβεβαίωσαν ότι δεν θα είχαν αυτό-
νομη πολιτική λειτουργία. Εγώ έγινα στήριγμα στα μέσα του 1964 γιατί το 
αντιμετώπισα συναισθηματικά. Από τα μέσα του 1946 περίμενα να ξανα-
βρώ το 'Κόμμα'...». 

Συνελήφθη την 21η Απριλίου του 1967 στη Θεσσαλονίκη. Κρατήθηκε με 
άλλους Θεσσαλονικείς στο εγκατελειμμένο αεροδρόμιο του Σέδες, στην 
περιοχή Λαγκαδά. Τον μετέφεραν στη Γυάρο και από τον Ιούλιο στο Παρ-
θένι της Λέρου. Στις αρχές του 1971 μεταφέρθηκε στον Ωρωπό μέχρι τις 5 
Φεβρουαρίου, οπότε απολύθηκε. 

Για τη διάσπαση του ΚΚΕ, το 1968, δηλώνει ότι «τον βρήκε διασπασμένο 



νο». Είχε ήδη διαφωνήσει με τις αποφάσεις της 11ης Ολομέλειας του Ιουλί-
ου 1967 γιατί δεν είχε αναλύσει επαρκώς τις αιτίες για την επιβολή της δι-
κτατορίας, τις ελλείψεις της Αριστεράς και τις ανετοιμότητες, κυρίως γιατί 
ανασύστηνε τις οργανώσεις του ΚΚΕ σε όλη την κλίμακα και έτσι, κατά τη 
γνώμη του, «ουσιαστικά διέλυε την Ε Δ Α » . Στο Παρθένι ανήκε στον πυρήνα 
του «Χάους». Αυτό καθόρισε και τη δημόσια καταγγελτική θέση του απέ-
ναντι στην εισβολή των Σοβιετικών στην Τσεχοσλοβακία το 1968. 

Στη μεταπολίτευση, δηλώνει ότι συνέχισε «κατά κάποιο τρόπο την πο-
λιτική του δράση». Στις εκλογές του 1974 απείχε από την ψηφοφορία, το 
1977 ήταν ανεξάρτητος υποψήφιος με τη Συμμαχία και το 1981 ψήφισε 
ΚΚΕ Εσωτερικού. Εντάχθηκε στην ΕΑΡ αλλά διαφώνησε με τη συγκρότη-
ση του Συνασπισμού. 

Γιάννης  Στρατής 
Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Α' συνέντευξη στον Τ . Σ . , 2 0 0 4 . Επαναληπτικές  στην Ι .Π. ,21 .7 και 8.8.2007. 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1937. Εργάστηκε ως μαθηματικός κυρίως σε 
φροντιστήρια. Είναι παντρεμένος με τη μαθηματικό Βασιλική Χάλκου. Τα 
τελευταία χρόνια ζει στο Καπανδρίτι. 

Τελείωσε το δημοτικό σχολείο στου Γκύζη και φοίτησε σε γυμνάσια 
στους Αμπελοκήπους, στο Γαλάτσι και στην Καλλιθέα απ' όπου αποφοί-
τησε το 1955. Το 1957 πέρασε στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπι-
στημίου Αθηνών και πήρε το πτυχίο του Μαθηματικού Τμήματος το 1962. 

Πατέρας του ήταν ο Δημήτριος Στρατής, 1904-1980, από το Ασβεστο-
χώρι Θεσσαλονίκης, ζαχαροπλάστης. Μετείχε στο πρώιμο ελληνικό συνδι-
καλιστικό κίνημα και έλαβε μέρος, ως αντιπρόσωπος του Εργατικού Κέ-
ντρου Θεσσαλονίκης - τ ο υ οποίου διετέλεσε γραμματέας- στο συνέδριο 
της ΓΣΕΕ, το 1922. Μέλος του ΚΚΕ, συνελήφθη στο Καραβάν-Σαράι στη 
Θεσσαλονίκη, κατέφυγε στην Καβάλα και αργότερα στην Αθήνα, όπου 
εγκαταστάθηκε μόνιμα και μετείχε στην Ομοσπονδία Επισιτιστικών 
Επαγγελμάτων. Στη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής, έδρασε στην Αθή-
να στο πλαίσιο της Εθνικής Αλληλεγγύης. 

Μητέρα του ήταν η Μαργαρίτα, το γένος Μουζά, 1911-1973, από το 
Τσανάκ-καλέ (Δαρδανέλια) της Μικράς Ασίας. Ήταν εργάτρια στο εργο-
στάσιο φαρμακευτικών ειδών «Δαμβέργη». «Η μάνα ήταν κι αυτή στο κί-
νημα», λέει ο ερωτώμενος και θυμάται ότι «τραυματίστηκε ελαφρά στη 
μεγάλη διαδήλωση της 3ης Δεκεμβρίου 1944, στο Σύνταγμα, όταν άρχιζαν 
τα Δεκεμβριανά». 

«Ο πατέρας προπαγάνδισε την αποχή του 1946, αλλά δεν είχε ανάμειξη 



ξη στον εμφύλιο. Στη συνέχεια οι γονείς μου ήταν πολιτικοί φίλοι της ΕΔΑ, 
εγώ και η αδελφή μου αποκτήσαμε στενότερη σχέση, ένταξη και δράση 
στην Αριστερά», καταθέτει ο Γιάννης Στρατής και, σχολιάζοντας την απο-
χή του 1946, προσθέτει: «Αυτή η ιστορία της αποχής μού στέρησε, μαζί με 
τ' άλλα, μια υποτροφία για τον Καναδά που πήρα στα 15 μου χρόνια. Δεν 
μου δίναν βίζα και στο τέλος δήλωσαν ότι έπασχα από φυματίωση». 

Η πολιτική δραστηριοποίησή του, το 1957, συμπίπτει με τη φοίτηση 
στο Α' έτος της Φυσικομαθηματικής και συνδέεται αφενός με την πρωτο-
βουλία του για την ίδρυση, στο χώρο της σχολής, της «Κίνησης 'Καραθεο-
δωρής'» και αφετέρου με τη συνδικαλιστική επιτυχία που σημειώνεται στη 
γενική συνέλευση του φοιτητικού συλλόγου «Αριστοτέλης». «Κερδίσαμε 
για πρώτη φορά», θυμάται και εξηγεί ότι «το ευρύ σχήμα κατάφερε να 
συσπειρώσει τις δημοκρατικές δυνάμεις». 

«Το 1958-59, τα περισσότερα μέλη της Κίνησης προσχώρησαν στην 
Ν.ΕΔΑ κι εγώ, τον Απρίλιο του 1959, συμμετείχα στο Β' Πανσπουδαστικό 
Συνέδριο και εκλέχθηκα στην 11 μελή Εκτελεστική Επιτροπή. Ήμουν ο μο-
ναδικός αντιπρόσωπος της δημοκρατικής παράταξης που εξέλεξε το Συ-
νέδριο. Τα άλλα 10 μέλη ήταν εκοφίτες. Βασική απόφαση του Συνεδρίου 
ήταν ο διπλασιασμός του κονδυλίου του κρατικού προϋπολογισμού για 
την παιδεία. Κάπως έτσι ξεκίνησε η συζήτηση για το 15% από μια πρότα-
ση του Κύρκου σε συνάντηση του με τους γραμματείς των σχολών στο 
Γραφείο Σπουδάζουσας της Ν.ΕΔΑ. Πήρε την ιδέα ο Λεντάκης και έκανε το 
γνωστό σύνθημα, αλλά η ιδέα για το δημοψήφισμα, για τη συγκέντρωση 
υπογραφών, του ανήκει». 

Εκπρόσωπος του φοιτητικού συλλόγου «Αριστοτέλης» της Φυσικομα-
θηματικής στη ΔΕΣΠΑ, μετέχει από τον Μάρτιο του 1960 στο Γραφείο 
Σπουδάζουσας της Ν.ΕΔΑ και το 1961-62 είναι υπεύθυνος του μαζικού κι-
νήματος σε όλες τις σχολές και στην ΟΤΣΣΕ. Την ίδια εποχή, μετέχει στο 
«Σύνδεσμο Δημοκρατικών Νέων Ελλάδας» και υποστηρίζει την πρωτο-
βουλία του Μιχάλη Περιστεράκη για την ίδρυση του «Συνδέσμου Νέων για 
την Ειρήνη και τον Πυρηνικό Αφοπλισμό 'Bertand Russell'», του οποίου γί-
νεται ιδρυτικό μέλος. 

Στρατεύεται τον Ιανουάριο του 1963 και ακολουθεί μια «περιπετειώδη 
θητεία» μέχρι τον Φεβρουάριο του 1965. «Γύρισα στις 16 Φεβρουαρίου 
και πήγα κατευθείαν στη διαδήλωση για τον Παπανδρέου, που ήταν προ-
γραμματισμένη για εκείνη την ημέρα». 

Θετικά διακείμενος στη συγχώνευση της Ν.ΕΔΑ με τη ΔΚΝΓΛ, έλαβε μέ-
ρος στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ, τον Μάρτιο του 1965, ως αντιπρόσω-
πος της οργάνωσης της Ν.ΕΔΑ στον Νέο Κόσμο και εκλέχθηκε μέλος του 
Κεντρικού Συμβουλίου. 



Μέλος του Γραφείου Αθήνας της ΔΝΛ, ανέλαβε το μαζικό κίνημα στην 
Αθήνα και το κίνημα ειρήνης, εκ μέρους του Κεντρικού Συμβουλίου, και 
μετείχε στις επιτροπές που οργάνωσαν την 3η και 4η Μαραθώνια Πορεία 
Ειρήνης αλλά και στον ΠΑΥΔΗΣ, την ευρεία επιτροπή για την υπεράσπιση 
της Δημοκρατίας και του Συντάγματος που είχε συγκροτηθεί. 

Το φθινόπωρο του 1966, του ανακοινώθηκε ότι -λόγω ηλικίας- περνά 
στην ΕΔΑ. Μέχρι σήμερα όμως, θεωρεί ότι επρόκειτο για απόφαση που 
υπέκρυπτε τον πολιτικό του παροπλισμό. «Στο κόμμα δεν ξέραν τίποτε... 
δεν με τοποθετούσαν πουθενά. Για πέντε περίπου μήνες έμεινα πολιτικά 
αδρανής. Διαμαρτυρήθηκα έντονα και ο Κώστας Φιλίνης με κάλεσε στον 
τομέα Διαφώτισης, στο ειδικό τμήμα για την προετοιμασία της προεκλο-
γικής εκστρατείας ενόψει των επικείμενων εκλογών». 

Διάβαζε συστηματικά τον αριστερό τύπο της εποχής : Η  Γενιά  μας, 
Δρόμοι της  Ειρήνης, Τετράδια  της  Δημοκρατίας,  Πανσπουδαστική,  Η  Αυγή, 
Δημοκρατική  Αλλαγή, Επιθεώρηση  Τέχνης,  Ελληνική Αριστερά.  Νέος  Κό-
σμος.  Συμμετείχε στη σύνταξη  των εντύπων:  Δρόμοι της  Ειρήνης  και Παν-
σπουδαστική  και βοηθούσε στην κυκλοφορία της Γενιάς  μας, των Δρόμων 
της  Ειρήνης  και της Πανσπουδαστικής. 

Δηλώνει ότι αντιμετώπισε πολύ θετικά τις εξωραϊστικές εξορμήσεις ως 
ένα νέο δυναμικά κίνημα για τον πολιτισμό. 

Στην ερώτηση για τη στάση του απέναντι στα άλλα ρεύματα της Αρι-
στεράς, σκιαγραφεί την επίσημη πολιτική και τις θέσεις της ΔΝΛ και υπο-
στηρίζει ότι αντανακλούσαν εν πολλοίς τις εσωτερικές συγκρούσεις του 
παγκόσμιου  κομμουνιστικού  κινήματος. 

Ως προς τη στάση του απέναντι στην πολιτική χάραξη της ΔΝΛ, δηλώνει 
ότι δεν είχε βασικές διαφωνίες και ότι προσπαθεί ακόμη να καταλάβει 
γιατί «η καθοδήγηση, με το πρόσχημα της ηλικίας, 'μαδούσε σιγά σιγά τη 
μαργαρίτα' στο επίπεδο των στελεχών, τη στιγμή που ο μέσος όρος ηλικίας 
του Προεδρείου ήταν [υποστηρίζει] τα 40 χρόνια». Δηλώνει επίσης ότι δεν 
είχε επαγγελματική σχέση με τη ΔΝΛ και ότι δεν του προτάθηκε να γίνει 
«κομματικό στήριγμα». Στη δικτατορία έμαθε ότι στην ομάδα που καθο-
δηγούσε στον τομέα Διαφώτισης της Αθήνας υπήρχε «κομματική τριάδα». 
«Απ' ύ, τι φαίνεται αυτή καθοδηγούσε έμμεσα και εμένα αν και ήμουν ο 
καθοδηγητής της». 

Συνελήφθη στις 28 Μαΐου 1967 στο φροντιστήριο που εργαζόταν. «Ζή-
τησα από την καθοδήγηση να βγω στην παρανομία και δεν μου το επιτρέ-
ψανε. 'Πήγαινε στη δουλειά σου κανονικά', μου είπαν. Κατάλαβα ότι δεν 
με ήθελαν... Όμως μέχρι τη σύλληψή μου συνέβαλα στη  συγκρότηση  δύο 
παράνομων οργανώσεων. Μία ήταν στην περιοχή Καλλιθέας-Τζιτζιφιών 
(γύρω στα πέντε άτομα). Δεν πιάσανε κανένα, εκτός από εμένα. Η άλλη 



ήταν στην περιοχή Αιγάλεω. Δεν έχω συνολική εικόνα του δυναμικού της. 
Όμως, 17 από τα μέλη της δικάστηκαν μαζί μου στο έκτακτο στρατοδικείο 
Αθηνών, τον Δεκέμβριο του 1967». 

Μετά τη σύλληψή του, κρατήθηκε στη Γενική Ασφάλεια για 2-3 ημέρες, 
κατόπιν μεταφέρθηκε στη Γυάρο και στο Παρθένι της Λέρου μέχρι τον 
Αύγουστο του 1967. Από εκεί τον μετέφεραν για τη δίκη του στις φυλακές 
Αβέρωφ, στο στρατόπεδο του Διονύσου για 55 ημέρες, στο ΕΑΤ-ΕΣΑ, και 
στη συνέχεια στου Αβέρωφ, στην Αίγινα, στη Λευκάδα και στον Κορυδαλ-
λό από όπου απολύθηκε, λόγω των καταγγελιών της Διεθνούς Αμνηστίας, 
στο τέλος του 1972. 

Ενημερώθηκε για τη διάσπαση πριν ανακοινωθεί. «Συναντήθηκα με 
τον Φλωράκη στο Μεταγωγών, θυμάται. 'Κάτι ετοιμάζεται', μας είπε. 'Θα 
έχουμε σύντομα νέα δυσάρεστα αλλά συνταρακτικά'». Μετά, στην Αίγινα, 
μάθαμε για τη διάσπαση και υπέγραψα το «κείμενο των 22» που ζητούσε 
«να περάσει η καθοδήγηση στο κλιμάκιο της ΚΕ που δρούσε στο εσωτερι-
κό της χώρας». 

Μετά την πτώση της δικτατορίας δραστηριοποιήθηκε στην ΕΔΑ και ως 
πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της, το 1977, συνέβαλε στη δημι-
ουργία της «Συμμαχίας». Το 1981 ψήφισε άκυρο και το 1989 Συνασπισμό. 
Τα τελευταία χρόνια κινείται στις παρυφές του Συνασπισμού της Ριζο-
σπαστικής Αριστεράς. 

Τάσος  Σχορέλης,  1923-1986 
Αναπληρωματικό μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Συνεντεύξεις της Ι.Π. με τα παιδιά του, Βασίλη Σχορέλη και Ελένη Σχορέλη-Μα-
ντάλη, 29.7.2007. Επαναληπτική, με την Ελένη Μαντάλη, 4.8.2007. Συμπληρωμα-
τικά στοιχεία από Τάκη Μπενά και Κώστα Τσουράκη, στο μεσοδιάστημα. 
Γεννήθηκε το 1923 στην Αθήνα. Έζησε όλα του τα χρόνια στην Κυψέλη. 
Εργάστηκε ως καλλιτεχνικός  πράκτορας. Ήταν παντρεμένος με τη Στα-
ματίνα Λεονταρίτη και απέκτησαν δύο παιδιά. 

Ολοκλήρωσε τις βασικές σπουδές του στο 8ο Γυμνάσιο Αρρένων στα 
Πατήσια το 1941 και στη συνέχεια γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, από την οποία δεν αποφοίτησε. 

Πατέρας του ήταν ο Βασίλης Σχορέλης, 1882-1976, που γεννήθηκε στην 
Γκούρα της ορεινής Κορινθίας και έζησε στην Κυψέλη, όπου διατηρούσε 
μπακάλικο. Είχε πολεμήσει στο μέτωπο της Μικράς Ασίας, ήταν βενιζελι-
κός και ψήφιζε σταθερά το Κόμμα των Φιλελευθέρων. 

Μητέρα του ήταν η Ελένη Σχορέλη, 1886-1974, το γένος Ψαρούλη, από 
τη Στεμνίτσα Αρκαδίας. 



Η οικογένεια φαίνεται ότι δεν είχε ενιαία πολιτική στάση. Σύμφωνα με 
όσα καταθέτουν τα παιδιά του, ο παππούς τους παρέμεινε, και μετά τον 
εμφύλιο πόλεμο, πιστός στο Κόμμα των Φιλελευθέρων και στη συνέχεια 
έγινε οπαδός της Ενώσεως Κέντρου, ο πατέρας τους ήταν κομμουνιστής 
και η μητέρα τους «ψήφιζε πάντα δεξιά». Παραδέχονται ότι η πολιτική 
δεν ήταν ποτέ στην ημερήσια διάταξη στις, εν οίκω, συζητήσεις. Γνωρίζουν, 
άλλωστε, ελάχιστα για τις πολιτικές δραστηριότητες του πατέρα τους. 

Ο Τάσος Σχορέλης φαίνεται ότι συνάντησε την Αριστερά στα χρόνια 
της γερμανικής Κατοχής, ως φοιτητής της Ιατρικής και δραστηριοποιήθηκε 
στις γραμμές του ΕΑΜ Νέων και στην ΕΠΟΝ. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, 
αναγνωρίστηκε ως αντιστασιακός, το 1983, ενώ στον εμφύλιο πόλεμο φαί-
νεται ότι κρατήθηκε, για σύντομο διάστημα, στη Μακρόνησο. Η μνήμη των 
παιδιών, ωστόσο, δεν συγκρατεί τους λόγους για τους οποίους ο πατέρας 
τους εγκατέλειψε τις σπουδές του, ούτε γνωρίζουν αν υπέστη διώξεις, ή αν 
συμμετείχε, στις δεκαετίες του 1950 και 1960, σε κάποια νεολαιίστικη, νό-
μιμη ή παράνομη οργάνωση της Αριστεράς. Τον θυμούνται μόνο να ασχο-
λείται με τη διοργάνωση συναυλιών του Μίκη Θεοδωράκη, πριν αλλά και 
μετά τη δικτατορία και γνωρίζουν ότι η προσωπική σχέση διατηρήθηκε μέ-
χρι το θάνατό του. 

Όπως προκύπτει από αρχειακές πηγές αλλά και τις μαρτυρίες του Κ. 
Τσουράκη και του Τ. Μπενά, ο Τάσος Σχορέλης από τις αρχές της δεκαε-
τίας του 1960 ασχολείται με το Αθλητικό Τμήμα της Ν.ΕΔΑ και, σύμφωνα 
με τον Γ. Χριστοφιλόπουλο, επικεντρώνει την προσοχή του στα μικρά πο-
δοσφαιρικά σωματεία και στην ΕΠΣΑ (Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων 
Αθηνών). 

Το 1965, έλαβε μέρος στις προσυνεδριακές διαδικασίες και στο Ιδρυτι-
κό Συνέδριο της ΔΝΛ, ως αντιπρόσωπος της Ν.ΕΔΑ Πειραιά. «Η ενασχόλη-
ση του με τον Μίκη και η διοργάνωση συναυλιών και εκδηλώσεων με το 
Μουσικό Οργανισμό Πειραιά τον έφεραν στον Πειραιά και στην Επιτροπή 
Πόλης», θυμάται ο Κ. Τσουράκης. Εκλέχθηκε αναπληρωματικό μέλος του 
ΚΣ και στη συνέχεια ασχολήθηκε με το «Καλλιτεχνικό  Γραφείο» της ΔΝΛ 
στην οδό Πατησίων, υπό την εποπτεία του Θόδωρου Κοκλάνη, ενώ διατή-
ρησε τη θέση του στην Επιτροπή Πόλης Πειραιά. Φανατικός λάτρης του 
ρεμπέτικου, αν και ο ίδιος δεν υπήρξε μουσικός, είχε την ευθύνη της μπου-
άτ «Ροδόσταμο» που οργάνωσε η ΔΝΛ στην Πλάκα, για μικρό χρονικό 
διάστημα, με σταθερούς μουσικούς συνεργάτες τον Δημήτρη Μητροπάνο 
και την Ελένη Ροδά. 

Το φθινόπωρο του 1966, ανέλαβε μαζί με τον Μ. Σεπετίδη τη διοργάνωση 
κύκλου συναυλιών του Μίκη Θεοδωράκη στην Ελλάδα, από τις οποίες, παρά 
το φιλόδοξο του εγχειρήματος, πραγματοποιήθηκαν τελικά ελάχιστες. 



Στη δικτατορία συνελήφθη αρκετές φορές αλλά κρατήθηκε λίγες ημέρες 
στην Ασφάλεια. «Είχε περάσει φυματίωση και ενδεχομένως φοβόντουσαν 
να τον ταλαιπωρήσουν», λέει η κόρη του προσπαθώντας να ερμηνεύσει 
γιατί δεν εξορίστηκε. 

Στη μεταπολίτευση ήταν σταθερός ψηφοφόρος του ΚΚΕ. Το 1977 εξέ-
δωσε , από τις εκδόσεις Πλέθρο, την τετράτομη Ανθολογία  του Ρεμπέτικου. 

Τάσος  Τρίκκας 
Μέλος του Προεδρείου του Κεντρικού Συμβουλίου και της Γραμματείας του 
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τον ίδιο στα ΑΣΚΙ, 2003. Συνέντευξη στην 
I.Π., 11.7.2007. Επαναληπτική, 14.7.2007. 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1932. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος. Είναι πα-
ντρεμένος με τη Νίκη Βότση και έχουν ένα γιο. Ζει στον Ωρωπό. 

Τελείωσε το δημοτικό σχολείο στο Παγκράτι και μετά από περιπλανή-
σεις σε διάφορα γυμνάσια της Αθήνας, λόγω αποβολών αλλά και λόγω της 
δίκης του στο έκτακτο στρατοδικείο, πήρε το απολυτήριο του γυμνασίου, 
το 1952, από την Ιωνίδειο Πρότυπο Σχολή Πειραιά. Σπούδασε στη Νομική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πήρε το πτυχίο το 1956. 

Πατέρας του ήταν ο Μιχάλης Τρίκκας, 1897-1972, πολιτικός μηχανικός 
του ΕΜΠ. Γεννήθηκε στην Κόρινθο και η καταγωγή του ήταν από το Μπερ-
μπάτι Αργολιδοκορινθίας. Έζησε στην Αθήνα και εργάστηκε ως νομομη-
χανικός δημοσίων έργων. Μαζί με τους Τζουλάτι, Οικονόμου και Λιγδό-
πουλο, ανήκει στη σειρά των νεολαίων που έλαβαν μέρος στο Ιδρυτικό 
Συνέδριο του ΣΕΚΕ, το 1918, και στελέχωσαν τη νεολαία του. Αργότερα 
έγινε «αρχειομαρξιστής» και αποστασιοποιήθηκε όταν δημιούργησε οικο-
γένεια. Ενεργοποιήθηκε και πάλι στο ΕΑΜ, ως συνδικαλιστής-εκπρόσω-
πος των υπαλλήλων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Συνελήφθη από 
την ασφάλεια, στα Δεκεμβριανά, διαπομπεύτηκε έξω από το Υπουργείο, 
στο Σύνταγμα, και φυλακίστηκε. Απολύθηκε μετά τη Συμφωνία της Βάρ-
κιζας. Συνελήφθη για δεύτερη φορά στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου 
αλλά δεν «είχε περιπέτειες» λόγω της μεσολάβησης του τέως γενικού δι-
ευθυντή της Αστυνομίας Αθηνών, Ιωάννη Βαβούρη. Ετέθη όμως σε διαθε-
σιμότητα από την υπηρεσία του. Εκείνη την εποχή δήλωνε ότι ανήκε στην 
ΕΛΔ. 

Μητέρα του ήταν η Ευαγγελία, 1906-1976, το γένος Πεφάνη. Είχε γεν-
νηθεί στην Κεφαλλονιά και έζησε στον Πειραιά. Ο αδελφός της, Γεράσιμος 
Πεφάνης, πολιτικός μηχανικός το επάγγελμα, θεωρείται ως το πρόσωπο 
που διαφύλαξε τα σχέδια του Ναυστάθμου από τους Γερμανούς. Ήταν 
συνδεδεμένος με την Παλαιά Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ και υπήρξε φί-



φίλος και συνεργάτης του δημοσιογράφου Νίκου Καρβούνη, της οργάνωσης 
Αλήθεια, και στη συνέχεια υπεύθυνου του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του 
ΕΑΜ. 

Η οικογένεια μετείχε στην εκλογική αποχή του 1946 και στη συνέχεια 
έγιναν ψηφοφόροι της ΕΔΑ. 

Ο Τάσος Τρίκκας δηλώνει ότι έζησε έντονα τις συγκρούσεις των χιτών 
με τον ΕΛΑΣ στο Παγκράτι τον τελευταίο χρόνο της Κατοχής και «είδε με 
τα μάτια του» την επίθεση και τις δολοφονίες των Ταγμάτων Ασφαλείας 
στο Παγκράτι μετά την «εκτέλεση» του Παπαγεωργίου από τον ΕΛΑΣ. 

Το 1946 οργανώθηκε στην ΕΠΟΝ αλλά διαγράφηκε ως «φιλο-τροτσκι-
στής» όταν, εν μέσω ευφορίας, προσποιήθηκε ότι διάβαζε στο πρωτοσέλι-
δο εφημερίδας τον θάνατο του Στάλιν. Την ίδια εποχή πήρε την πρώτη 
αποβολή από το Ε' Γυμνάσιο Παγκρατίου για το σύνθημα «κάτω ο φασι-
σμός». Στα τέλη του 1947, συνδέθηκε και πάλι με την ΕΠΟΝ, αυτή τη φορά 
με παράνομο δίκτυο της. Το 1948, αποβάλλεται από όλα τα γυμνάσια της 
περιοχής Αθηνών, γιατί θεωρήθηκε ότι είχε γράψει στην αίθουσα των κα-
θηγητών, στο γυμνάσιο στα Πατήσια, «Ζήτω ο Μάρκος» και στα τέλη της 
χρονιάς συλλαμβάνεται και παραπέμπεται σε έκτακτο στρατοδικείο μαζί 
με 15 άλλους νέους για την «υπόθεση των δολιοφθορέων» της ΕΠΟΝ. Οι 
«δολιοφθορείς κατανεμητών του ΟΤΕ» Τσαούσογλου και Παπακωνστα-
ντίνου καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν. Ο ίδιος, ως απλό 
«τεχνικό στήριγμα» του παράνομου δικτύου, καταδικάστηκε σε ένα χρόνο 
με αναστολή. 

Το 1952, ως φοιτητής στη Νομική Σχολή, ανανεώνει τη σχέση του με 
την παράνομη ΕΠΟΝ υπό την καθοδήγηση του Γρηγόρη Διαμαντόπουλου 
και συμμετέχει στη διακίνηση της Φλόγας που εξέδιδε η Σπουδάζουσα της 
ΕΠΟΝ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Το 1956, αναλαμβάνει την ευθύνη του Τμήματος των Νέων για την Ει-
ρήνη στο πλαίσιο της ΕΔΑ Αθήνας με γενικό υπεύθυνο τον Αλέκο Σύρο. 

Στρατεύτηκε μετά τις εκλογές του 1958 και υπηρέτησε στη Μακρόνησο 
και στη συνέχεια, μετά το κλείσιμο του στρατοπέδου τον Σεπτέμβριο, 
στην Καλαμάτα και στον Κολινδρό, μέχρι τα τέλη του 1959. 

Από το 1960 δραστηριοποιήθηκε στη μαζική δουλειά του Γραφείου Πό-
λης της Ν.ΕΔΑ στην Αθήνα. Ανέλαβε μάλιστα για σύντομο διάστημα τη θέ-
ση του γραμματέα. «Δεν τα έβγαζα πέρα, θυμάται. Έτσι ξαναπήρε την 
κατάσταση στα χέρια του ο Θόδωρος Κοκλάνης και εγώ παρέμεινα μέλος 
του Γραφείου και του Κεντρικού Συμβουλίου της Ν .ΕΔΑ». Ασχολήθηκε με 
την έκδοση του περιοδικού της Ν.ΕΔΑ Αθήνας, Πρωτοπόρος,  ως εκδότης-
διευθυντής. Ταυτόχρονα, από το 1963, καλύπτει τον τομέα των διεθνών 
σχέσεων της Νεολαίας, «ένα άτυπο γραφείο πού λειτούργησε στο πλαίσιο 



του ΚΣ της Ν.ΕΔΑ και στη συνέχεια της ΔΝΛ και το οποίο ξεκίνησε λόγω 
των επαφών με την ΕΔΟΝ στην Κύπρο αλλά και με την ΠΟΔΝ». 

Αντιμετώπισε θετικά τη συγχώνευση των δύο νεολαιών και έλαβε μέ-
ρος στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ. Εκλέχθηκε μέλος του Προεδρείου του 
ΚΣ και κατόπιν της Γραμματείας του και έγινε επαγγελματικό στέλεχος 
της ΔΝΛ. Η μνήμη του συγκρατεί τη διαδικασία συγκρότησης του Προε-
δρείου σε σώμα, αμέσως μετά το Συνέδριο. «Ήμασταν όλοι εκεί και ξεκι-
νήσαμε κάνοντας την αυτοκριτική μας. Θυμάμαι ότι κατέθεσα και εγώ την 
αμαρτία μου δηλώνοντας ότι δεν είμαι εξολοκλήρου αφοσιωμένος στο κί-
νημα, γιατί διαβάζω ποίηση. Είπαν και οι άλλοι διάφορα αντίστοιχα. Στο 
τέλος της συνεδρίασης, μέσα σε κλίμα ανάτασης, γιατί έτσι ήμασταν τότε, 
ο Χρόνης [Μίσσιος] κατέληξε στη διαπίστωση 'ήταν πραγματικά μια 
μπολσεβίκικη συνεδρίαση !'...». 

Εκδότης της απογευματινής εφημερίδας της ΕΔΑ Δημοκρατική  Αλλαγή, 
από το φθινόπωρο του 1964, ανέλαβε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
του στο ΚΣ και την ευθύνη της έκδοσης της Γενιάς  μας, από την άνοιξη του 
1965. Παράλληλα πραγματοποιεί ταξίδια στο εξωτερικό για τις διεθνείς 
ανταλλαγές και τις επαφές της ΔΝΛ και συναντάται, στα περιθώρια των 
ταξιδιών του -όποτε του ζητήθηκε-, συστηματικά από το 1963, με τον 
Κώστα Κολιγιάννη και άλλα μέλη της ηγεσίας του ΚΚΕ, στο Ανατολικό 
Βερολίνο, στο  Βουκουρέστι και στη Σόφια. Δηλώνει ότι οι συναντήσεις 
αυτές, ενημερωτικές ως επί το πλείστον της ηγεσίας του ΚΚΕ, δεν είχαν 
ουσιαστικό περιεχόμενο. Αδυνατεί να τις απαριθμήσει συνολικά και θυ-
μάται ότι η συχνότητά τους πύκνωσε μετά τη συγχώνευση. Επικεντρώνο-
ντας σε κάποιες απ' αυτές, μιλά για το «δέος» της πρώτης επαφής με τον 
Κ. Κολιγιάννη στο Ανατολικό Βερολίνο, στα τέλη του 1963, όπως και για 
κάποιες «δυσκολίες που αντιμετώπισε». Θυμάται το ταξίδι του στην Πο-
λωνία, που ακολούθησε τα «γεγονότα του Γοργοπόταμου» τον Νοέμβριο 
του 1964 και τις διαφορετικές εκτιμήσεις για το χειρισμό του ζητήματος 
μεταξύ του Μίκη Θεοδωράκη και της ηγεσίας της ΕΔΑ. «Ο Μίκης τότε έλε-
γε ότι μπήκαμε σε 'τούνελ' και υποστήριζε την ανάγκη μιας μαχητικής 
γραμμής. Οι 'έξω' τα ήξεραν όλα, ίσως από τον Εφραιμίδη, ταξίδι του 
οποίου είχε προηγηθεί, ίσως από άλλη πηγή που δεν γνωρίζω. Πάντως, 
όταν 'βγήκα' με φώναξε ο Κολιγιάννης στο Βουκουρέστι και μου είπε να 
μεταφέρω στον Μίκη ότι δεν έχει δίκιο. Τα μετέφερα στον Μπενά που με 
παρέπεμψε στον ίδιο τον Μίκη, ο οποίος αργότερα με κατακεραύνωσε 
αποδίδοντάς μου 'σκοτεινό ρόλο'...». 

Αντιμετώπιζε θετικά τις εξωραϊστικές εξορμήσεις και κοινωνικές δρα-
στηριότητες της ΔΝΛ και εστιάζει στη σημασία της «εξόρμησης για το βι-
βλίο». 



Από τις ημέρες των Λαμπράκηδων συγκρατεί διάφορες στιγμές και 
αναφερόμενος σε πορείες και διαδηλώσεις, μιλά για το θάνατο του Σωτή-
ρη Πέτρουλα. «Βγήκαμε με τον Μίκη και διασχίζαμε την οδό Σίνα προχω-
ρώντας προς το νεκροτομείο. Δεν έχω ξαναδεί τόσο παγωμένη ατμόσφαι-
ρα, δεν έχω ξαναζήσει τόση παγωνιά μέσα μου...». 

Τα άλλα ρεύματα της Αριστεράς τα αντιμετώπιζε «εφαρμόζοντας 
σκληρά την επίσημη γραμμή. Δεν είχα περιθώρια αμφιβολιών ως προς τη 
γραμμή, δηλώνει, αλλά σε προσωπικό επίπεδο δεν ήμουν εχθρικός». 

Καταθέτει ότι δεν είχε ουσιαστικές διαφωνίες με τα άλλα μέλη της ηγε-
σίας της ΔΝΛ και στην ερώτηση αν λειτούργησε ως κομματικό στήριγμα 
του ΚΚΕ στη Νεολαία, επικαλείται τη μαρτυρία του Τάκη Μπενά: «Τρεις 
από το Προεδρείο του ΚΣ δεν μπήκαν σε τριάδες. Ο Τρίκκας, ο Αριστείδης 
[Μανωλάκος] και ο Λεντάκης». 

Τον Ιούνιο του 1966, παραπέμφθηκε σε δίκη με τον α.ν. 509. Η κατηγο-
ρία στοιχειοθετήθηκε με βάση την κατοχή και μεταφορά παράνομων εντύ-
πων, τευχών του περιοδικού Νέος  Κόσμος,  που είχε  στις αποσκευές του 
κατά την επιστροφή του από το Συνέδριο της ΠΟΔΝ στη Σόφια. 

Παράνομος στην Αθήνα, από την πρώτη ημέρα του στρατιωτικού πρα-
ξικοπήματος της 21ης Απριλίου, έφτασε στο Λονδίνο στις αρχές Ιουνίου 
του 1967. Εντάχθηκε στο ΠΑΜ και ανέπτυξε δράση στο πλαίσιο της Επι-
τροπής της ΕΔΑ -κα ι στη συνέχεια του ΚΚΕ Εσωτερικού - Δυτικής Ευρώ-
πης. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, φυλακίστηκε από τον Ιανουά-
ριο έως τον Αύγουστο του 1973. 

Στη μεταπολίτευση ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική ως «στέλεχος 
παντός καιρού» στα σχήματα της Ανανεωτικής Αριστεράς. 

Λευτέρης  Τσίλογλου 
Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Α' συνέντευξη στον Τ.Σ. , 2004. Επαναληπτικές συνεντεύξεις στην Ι.Π., 29 και 
30.7.2007. 

Γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία Βόλου το 1940. Ζει στην Αθήνα με διαλείμματα 
από το 1960. Εργάστηκε ως φυσικός στα Φροντιστήρια Μανωλκίδη. Είναι 
παντρεμένος με τη Δώρα Βέτα και έχουν μία κόρη. 

Ολοκλήρωσε τις βασικές σπουδές (δημοτικό και γυμνάσιο) στον Βόλο 
το 1960 και, την ίδια χρονιά, πέρασε με εξετάσεις στο Φυσικό Τμήμα της 
Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πήρε το πτυχίο 
του το 1974. 

Πατέρας του ήταν ο Αναστάσιος Τσίλογλου, 1896-1968, από το Ακ-Σαρ 
στην περιοχή Σμύρνης της Μικράς Ασίας. Εθελοντής στο στρατό, ήρθε με 



τα πόδια από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στη Νέα 
Ιωνία Βόλου το 1924. «Εργαζόταν στα καμίνια τοπικού σιδηρουργείου και 
έφτιαχνε άροτρα και γεωργικά εργαλεία για τις ανάγκες του κάμπου». 
Δημοκρατικός με «σταθερή αναφορά στον Μαύρο Καβαλάρη [Νικόλαο 
Πλαστήρα], ο πατέρας, παρά την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, δεν είχε ιδιαί-
τερη συμμετοχή στην Αντίσταση. Τον απασχολούσε περισσότερο το πώς 
θα μεγαλώσει τα πέντε παιδιά του. Ακόμα και η αποχή του από τις εκλο-
γές του 1946, θυμάται ο γιος του, έγινε μέσα από την αδράνεια που δημι-
ουργούσε η κομμουνιστική παρουσία στην προσφυγούπολη και όχι από 
ιδεολογική επιλογή. Είχε όμως ως αποτέλεσμα το κυνηγητό...». 

Μητέρα του ήταν η Δέσποινα, το γένος Κουλούρη, 1903-1990, πρόσφυ-
γας από τη Μαγνησία της περιοχής Σμύρνης. Αν και κατάγονταν από γει-
τονικές πόλεις, γνώρισε τον άντρα της στη Νέα Ιωνία. 

Η οικογένεια διατήρησε τις δημοκρατικές πολιτικές αναφορές της και 
μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Έγιναν ψηφοφόροι της ΕΠΕΚ και στη συνέχεια 
της ΕΔΑ, «χωρίς να οργανωθούν και φυσικά δεν ήταν κομμουνιστές». Την 
εξαίρεση την έκανε ο μικρότερος, ο «Βενιαμίν της οικογένειας», Λευτέρης. 

«Όλα ξεκίνησαν από την τάση που έχει ο άνθρωπος να υποστηρίζει τον 
διωκόμενο και τον αδικημένο», λέει ο Λευτέρης Τσίλογλου, μιλώντας για 
την ένταξή του στην Αριστερά. «Μην ψάχνετε ιδεολογικούς λόγους. Τα 
μαρξιστικά ακολούθησαν... 'Εν αρχή ην' οι αξίες της αλληλεγγύης και αυ-
ταπάρνησης , οι επιρροές του περιβάλλοντος, η αντίδραση για τον κοινωνι-
κό αποκλεισμό και τις διώξεις των αριστερών, ιδιαίτερα έντονες στην 
επαρχία». 

Φοιτητής στην Αθήνα, εντάχθηκε πρώτα στο φοιτητικό κίνημα και έγινε 
συνδικαλιστής και στη συνέχεια «ανέβηκε στα Γραφεία της ΕΔΑ», στα τέ-
λη του 1962. Μέλος του Γραφείου Σπουδάζουσας της Ν.ΕΔΑ - « το παρά-
δοξο είναι ότι μου ανακοινώθηκε με το που πάτησα το πόδι μου στα γρα-
φεία» σχολιάζει-,  συμμετέχει, τον Φεβρουάριο του 1963, στο 4ο Πανσπου-
δαστικό Συνέδριο που εξέλεξε το πρώτο Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΦΕΕ 
με πρόεδρο τον Γιάννη Τζανετάκο και γραμματέα τον Γιάνη Γιανουλό-
πουλο. «Αυτή ήταν η αφετηρία», θυμάται. Τον Μάιο του 1964, εκλέγεται 
από το Ε' Πανσπουδαστικό, γραμματέας της ΕΦΕΕ με πρόεδρο τον Γιάνη 
Γιανουλόπουλο. «Στο Γραφείο Σπουδάζουσας της Ν.ΕΔΑ, φέρω τον βαρύ-
γδουπο τίτλο: υπεύθυνος του μαζικού φοιτητικού κινήματος. Δεν σήμαινε 
τίποτα το ιδιαίτερο, γιατί στην πράξη ασχολούμαι με το συνδικαλισμό». 

Αντιμετώπισε θετικά τη συγχώνευση  ΔΚΝΓΛ και Ν.ΕΔΑ. «Ήμουν της 
γραμμής, εξηγεί. Με θεωρούσαν δεξιών τάσεων, αλλά ήμουν πάντα υπέρ 
λύσεων που θα μας έβγαζαν από την απομόνωση». «Οι άλλοι δούλευαν 
συστηματικά», θυμάται αναφερόμενος στις διαμάχες που είχαν ξεσπάσει 



στη Σπουδάζουσα και στο Γραφείο της και κορυφώθηκαν ενόψει της συγ-
χώνευσης. «Στο γραφείο ήμασταν χωρισμένοι στα δύο. Τη λύση έδινε η 
ψήφος του γραμματέα [Γιάννη Μπανιά]. Η κατάσταση είχε τραβήξει και 
στο τέλος σωστά έπεσε ο πέλεκυς...». 

Εκπρόσωπος της Σπουδάζουσας, στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ εκλέ-
χθηκε μέλος του ΚΣ και ανέλαβε την καθοδήγηση των οργανώσεων της 
ΔΝΛ στη Θεσσαλία. «Είχα προσωπικές υποχρεώσεις στον Βόλο. Παρέδω-
σα στο ΣΤ' Πανσπουδαστικό τον Μάιο [1965] και έφυγα για πάνω». Δρα-
στηριοποιήθηκε στις οργανώσεις της Θεσσαλίας μέχρι το τέλος του 1965. 

Τον Ιανουάριο του 1966 στρατεύτηκε. «Από το Νοέμβριο τους ανακοί-
νωσα ότι θα πάω φαντάρος. Προσπάθησαν να με μεταπείσουν αλλά δεν 
τους άκουσα. Καταχθήκαμε μαζί με τον Γιάννη τον Μπανιά. Αν είχα αλ-
λάξει γνώμη μπορεί και να γλίτωνα αυτά που τράβηξα ως φαντάρος στη 
δικτατορία...». 

Από τη διαδρομή του στο νεολαιίστικο και φοιτητικό κίνημα, αναφέρε-
ται στην ομιλία του στον Βόλο την επομένη της δολοφονίας του Σ. Πέ-
τρουλα, στη φιλία του με τον Γιάννη Μπανιά και σε μια εξαήμερη περιο-
δεία του με τον Γ. Χριστοφιλόπουλο στη Θεσσαλία, στην ικανοποίηση που 
αισθάνθηκε τότε αλλά και στις αντιφάσεις και την «κατάχρηση εξουσίας» 
που, εκ των υστέρων, συνειδητοποίησε. Ως κορυφαίο προσωπικό γεγονός 
συγκρατεί την κοινωνική αποδοχή που συνόδευσε τη συνδικαλιστική του 
δραστηριότητα στο φοιτητικό κίνημα. «Ένας αντιπρόσωπος έβγαινε από 
ολόκληρη τη Φυσικομαθηματική, θυμάται. Τα παιδιά ψήφιζαν τον Λευτέ-
ρη, τον Γιάννη, τον Κώστα, ψήφιζαν πρόσωπα. Και για ένα διάστημα αυ-
τός που επέλεγαν ήμουν εγώ...». 

Δηλώνει ότι διάβαζε συστηματικά τον αριστερό και νεολαιίστικο τύπο 
της εποχής : Η  Γενιά  μας, Δρόμοι της  Ειρήνης, Τετράδια  Δημοκρατίας, 
Πανσπουδαστική,  Η  Αυγή, Δημοκρατική  Αλλαγή, Ελληνική Αριστερά. 

Καταθέτει τη διαφωνία του προς τα άλλα ρεύματα της Αριστεράς : 
«Όλα αυτά ήταν πολυτέλειες στις μετεμφυλιακές καταστάσεις που ζού-
σαμε. Τη νεολαία δεν την ενδιέφερε η σκέψη του Μάο. Είχε άλλα προβλή-
ματα. Κάποιοι όμως θεωρούσαν ότι ήταν οι ελίτ. Έκαναν μόνο κριτική και 
θεωρία... και αυτό το απέδειξαν στη δικτατορία». 

Για τη σχέση του με την ηγεσία της ΔΝΛ δηλώνει ότι ήταν αρμονική, δεν 
υπήρχαν διαφωνίες. «Ήμουν μέσα στη γραμμή... του τραμ», λέει χαριτο-
λογώντας και αναφέρεται στην «απόλυτη συγκίνηση που ένιωσε» όταν ο 
Γ. Χριστοφιλόπουλος του έδωσε δύο τεύχη του περιοδικού Νέος  Κόσμος 
και του ανακοίνωσε ότι «είναι πλέον μέλος του ΚΚΕ». Διευκρινίζει ότι, αν 
και του προτάθηκε, δεν έγινε επαγγελματικό στέλεχος της ΔΝΛ και ότι δεν 
αποτέλεσε «κομματικό στήριγμα», γιατί εντωμεταξύ στρατεύτηκε. 



Δικάστηκε δύο φορές ως γραμματέας της ΕΦΕΕ για απείθεια κατά της 
αρχής και επίθεση κατά αστυνομικού οργάνου, αλλά οι ποινές είχαν ανα-
σταλτικό χαρακτήρα. Μηνύθηκε επίσης ως γραμματέας της ΔΝΛ Θεσσαλίας 
για «ρύπανση περιβάλλοντος» εξαιτίας κάποιων προκηρύξεων στον Βόλο. 

Το στρατιωτικό πραξικόπημα τον βρήκε να υπηρετεί τη θητεία του 
στην Αλεξανδρούπολη. «Υπέφερα τα πάνδεινα, θυμάται. Αν αντιστάθηκα 
το έκανα για την αξιοπρέπεια μου και όχι για να διαφυλάξω την ιδεολογι-
κή μου καθαρότητα». Μετατέθηκε στην Πρέβεζα και απολύθηκε τον Μάρ-
τιο του 1968. Συνελήφθη τον Νοέμβριο του 1968 και δικάστηκε με τη 
«δεύτερη δίκη του Ρήγα Φεραίου» μαζί με τη Μαργαρίτα Γεραλή, τον 
Γιάννη Μπανιά, την Πόπη Τζεμπελίκου κ.ά. Καταδικάστηκε σε 15 χρόνια 
φυλάκιση. Απολύθηκε με την αμνηστία του 1973. 

Στη διάσπαση υποστήριξε τις θέσεις του Γραφείου  Εσωτερικού. «Μου 
άρεσε η άποψη 'να παίρνονται εδώ οι αποφάσεις'. Άλλωστε, αυτή ήταν η 
ατμόσφαιρα, οι διαθέσεις και εκεί τοποθετήθηκε ο πυρήνας των φίλων 
μου». 

Σε απόσταση από το ΚΚΕ Εσωτερικού μετά τα χρόνια της φυλακής, 
συμμετέχει στην «Κίνηση των 77», ξανασυναντά το ΚΚΕ Εσωτερικού και 
αποστασιοποιείται σταδιακά από την Αριστερά. Το 1977 ήταν υποψήφιος 
της Συμμαχίας. «Διατηρώ την αυτοτελή πορεία μου», δηλώνει. 

Θανάσης Τσουκνίδας 
Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Α' συνέντευξη στην Ι.Π., 3.7.2007. Επαναληπτική,24.10.2007. 
Γεννήθηκε στους  Σοφάδες Καρδίτσας το 1928. Εργάστηκε ως λογιστής. 
Είναι παντρεμένος με τη Χρυσούλα Παπαγιάννη και έχουν δύο παιδιά. Εί-
ναι εγκατεστημένος στην Αθήνα από το 1958 και ζει στη Λαμπρινή στο 
Γαλάτσι. 

Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στους Σοφάδες, το 1947, «μέ-
σα στα κυνηγητά». Οι ανώτερες και ανώτατες σπουδές ακολούθησαν την 
αποφυλάκιση του το 1958. Το 1959 παρακολούθησε τη μονοετή σχολή 
«Πυρσός», απ' όπου πήρε πτυχίο λογιστικής και το 1961 πέρασε στην 
Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς, την οποία εγκατέλειψε στο 3ο έτος 
των σπουδών του. 

Η αφοσίωση του στο αριστερό συνδικαλιστικό κίνημα και στο κόμμα 
δεν άφησαν περιθώρια ούτε για σπουδές ούτε όμως και χρόνο για την οι-
κογένεια και τα παιδιά του, αργότερα, όπως καταθέτει ο ίδιος. 

Πατέρας του ήταν ο Λάμπρος Τσουκνίδας, που γεννήθηκε το 1887 και 
έζησε στους Σοφάδες. Πέθανε στον Βόλο, το 1948, «με την αγωνία για την 



τύχη των αγοριών του». Εργάστηκε ως σιδηροδρομικός, αρχιεργάτης στη 
συντήρηση των σιδηροδρομικών γραμμών και λόγω της δουλειάς του είχε 
τακτικές μετακινήσεις σε διαφορετικές περιοχές της Θεσσαλίας. «Από τη 
δεκαετία του 1930 —ίσως και νωρίτερα- ήταν συνδεδεμένος με τους συν-
δικαλιστές του κλάδου, αλλά και με παλιούς κομμουνιστές. Στη διάρκεια 
της Αντίστασης έδινε πληροφορίες και προμήθευε με εργαλεία τους 
αντάρτες για τα σαμποτάζ στις γραμμές». Μέλος του ΕΡΓΑΣ, απολύθηκε 
από την εργασία του μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας, και το καλοκαίρι 
του 1947 συνελήφθη από παρακρατικούς, που τον «περιποιήθηκαν» για 
να τους αποκαλύψει που κρύβονται οι γιοι του. 

Μητέρα του ήταν η Αναστασία, το γένος Υφαντή, που γεννήθηκε το 
1890 και πέθανε το 1988, στους Σοφάδες. «Η μάνα ήταν παλικάρι», λέει ο 
ερωτώμενος επαναλαμβάνοντας την προσφώνηση που της απηύθυνε συ-
χνά ο βουλευτής της ΕΚ στην Καρδίτσα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος, γιατί 
στήριξε την οικογένεια και τα παιδιά της στα δύσκολα χρόνια. «Με την 
εγγονή της και ανιψιά μου Βαΐτσα να ξεψυχάει στην αγκαλιά της χτυπημέ-
νη από τα βόλια των Γερμανών, μας παρότρυνε να φύγουμε στο βουνό. 
Αργότερα, οργάνωσε μέχρι και κρυψώνα στον αχυρώνα, κάτω από τη γά-
στρα που έψηνε τις πίτες και τα ψωμιά, για να μας προστατεύσει». 

Με αριστερές καταβολές από το μεσοπόλεμο, η οικογένεια «δόθηκε 
ολοκληρωτικά στο ΕΑΜ και στον αγώνα». Εκτός από τους γονείς, ο πρω-
τότοκος, Δημήτρης, εμποροϋπάλληλος, μέλος της ΟΚΝΕ και της ΕΠΟΝ, 
«έφυγε από τη ζωή» το 1949. Ο μικρότερος, Αποστόλης, αετόπουλο στην 
Κατοχή, «βγήκε στο βουνό» τον Μάιο του 1947. Μαχητής του ΔΣΕ, κατέ-
φυγε το 1949 στην Τασκένδη και επαναπατρίστηκε το 1964. 

Ο Θανάσης Τσουκνίδας, διαμορφωμένος σε ένα οικογενειακό κι ευρύ-
τερο κοινωνικό αριστερό περιβάλλον, δραστηριοποιείται από νωρίς στην 
Αντίσταση και λόγω της εμπιστοσύνης και εχεμύθειας αξιοποιείται από 
τους ενήλικες στις επαφές και διασυνδέσεις τους, ως σύνδεσμος. Το 1942 
οργανώνεται στον Θεσσαλικό Ιερό Λόχο και από το 1943, με την ίδρυση 
της ΕΠΟΝ, αναδεικνύεται σε τοπικό στέλεχος της, στην περιοχή Καρδί-
τσας. Συμμετέχει σε επαρχιακές, νομαρχιακές και άλλες συνάξεις της 
ΕΠΟΝ και παίρνει μέρος στη «μάχη της σοδειάς» στη Θεσσαλία. Με την 
Απελευθέρωση μετέχει στη Γραμματεία του Πανδημοκρατικού Μετώπου 
της περιοχής Καρδίτσας και μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας στην πεντα-
μελή Γραμματεία Αυτοάμυνας. 

Καταζητούμενος πρακτικά από τον Μάρτιο του 1946, παρά την απαλ-
λαγή του με βούλευμα, ύστερα από την αιματηρή σύγκρουση μεταξύ πα-
ρακρατικών και «αυτοαμυνιτών», συλλαμβάνεται το καλοκαίρι του 1947, 
στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας. Καταδικάστηκε από έκτακτο στρατοδικείο και 



εξέτισε 10,5 χρόνια σε όλες σχεδόν τις ελληνικές φυλακές (Καρδίτσα, Τρί-
καλα, πρεβαντόριο Αμφισσας, Γιούρα, ΣΦΑ στη Μακρόνησο, Αβέρωφ, 
Κέρκυρα, Ιτζεδίν). Απολύθηκε από τις Φυλακές Χαλκίδος το 1958. 

Μετά την αποφυλάκισή του, αξιοποιεί επαγγελματικά τα λογιστικά 
που έμαθε στη φυλακή, συνεχίζει τις σπουδές του και παράλληλα δραστη-
ριοποιείται στο ΔΣΚ. Εκλέγεται μέλος της ΚΕ του ΔΣΚ και συμμετέχει στη 
Γραμματεία του Ομοσπονδιακού Γραφείου του. Ταυτόχρονα εκλέγεται 
στο ΔΣ της Ένωσης Επαγγελματιών Λογιστών Πρωτευούσης (ΕΕΛΠ) και 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών (ΠΟΛ). «Από τη θέση του υπευ-
θύνου του ΔΣ αναλαμβάνω πρωτοβουλία για το συντονισμό της δράσης 
των υπαρχόντων -όχι μόνο στους λογιστές αλλά και σε άλλα σωματεία-
τμημάτων Εργαζομένων Νέων. Το αποτέλεσμα ήταν η συγκρότηση τον 
Μάιο του 1961 της Συντονιστικής Επιτροπής Εργαζόμενων Νέων Ελλάδας 
(ΣΕΕΝΕ)», της οποίας εκλέχθηκε ομοφώνως πρόεδρος δύο φορές, υπηρε-
τώντας την με συνέπεια και ανιδιοτέλεια μέχρι τη διάλυσή της από τη δι-
κτατορία . 

Από τα γραφεία της ΣΕΕΝΕ, στην Κλεισθένους 7, ο «παππούς», ύπως 
τον αποκαλούσαν, συντονίζει τις δραστηριότητες της εργαζόμενης νεο-
λαίας. Τον Ιούνιο του 1963 υπογράφει, ως πρόεδρος της ΣΕΕΝΕ, την ιδρυ-
τική διακήρυξη της ΔΚΝΓΛ. Ως εκπρόσωπος της ΣΕΕΝΕ συμμετέχει επίσης 
στην ελληνική αντιπροσωπεία στο Διεθνές Φόρουμ Νεολαίας στη Μόσχα, 
το καλοκαίρι του 1964. 

Παρά τις προσωπικές επιφυλάξεις για τη συγχώνευση, έλαβε μέρος 
στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ ως αντιπρόσωπος της οργάνωσης των λο-
γιστών και εκλέχθηκε μέλος του ΚΣ με αρμοδιότητα την εργαζόμενη νεο-
λαία. Μέλος του ΚΚΕ από τα χρόνια της φυλακής, δεν απέκτησε σχέση 
επαγγελματικού στελέχους με το κόμμα ή τη Νεολαία. «Απέρριπτα την 
επαγγελματοποίηση και τα κομματικά πόστα», διευκρινίζει. 

Η μνήμη του συγκρατεί τις κινητοποιήσεις της ΣΕΕΝΕ με τον πρωτο-
πρεσβύτερο Πυρουνάκη για το «εργοδοτικό έγκλημα» στα Οινόφυτα και 
την καθιέρωση «Εβδομάδας εργατικού ατυχήματος», τους διεκδικητικούς 
αγώνες για την τήρηση των μέτρων προστασίας και των όρων υγιεινής στα 
εργοστάσια και στους τόπους δουλειάς, για τις άδειες και τις κατασκηνώ-
σεις των νέων εργαζομένων και τους αγώνες για την «καθιέρωση του 
επτάωρου». Μνημονεύει βετεράνους του συνδικαλιστικού κινήματος, 
όπως οι Δ. Στρατής, Β. Νεφελούδης, Ορ. Χατζηβασιλείου, Γ. Αλευράς και 
εστιάζει στις μεγάλες συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις της δεκαετίας του 
'60 και κυρίως στα Ιουλιανά. Θεωρεί ότι η ΔΝΛ διαδέχθηκε ισάξια την 
ΕΠΟΝ, ως «πρωτοπορία σε όλα τα θέματα και με βασικούς στόχους τον 
εκδημοκρατισμό και τον πολιτισμό». Θυμάται, ακόμη, τη λαμπαδηδρομία 



των 42 νέων προς τιμήν του Γρηγόρη Λαμπράκη που οργανώθηκε, με πρό-
ταση του, στη Β' Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, το 1964. 

Δηλώνει ότι διάβαζε τα έντυπα: Η  Γενιά  μας, Δρόμοι της  Ειρήνης, Τε-
τράδια της  Δημοκρατίας,  Η  Αυγή, Δημοκρατική  Αλλαγή, Επιθεώρηση  Τέ-
χνης  και ότι ήταν συνδρομητής στα Ελεύθερα Συνδικάτα. 

Στο ερώτημα για τη στάση  του απέναντι στα άλλα ρεύματα της Αρι-
στεράς, δηλώνει ότι στα σωματεία ελάχιστοι τα ακολούθησαν. «Κινεζόφι-
λοι υπήρχαν μόνο στο σωματείο των λιθογράφων». 

Δηλώνει επίσης ότι δεν είχε διαφωνίες ως προς τη χάραξη της πολιτικής 
στη ΔΝΛ και ότι αρνήθηκε, αν και μέλος του ΚΚΕ από τα χρόνια της φυλά-
κισης του, να αποτελέσει κομματικό κρίκο στη Νεολαία. 

Από την πρώτη ημέρα της δικτατορίας, πέρασε στην παρανομία μέχρι 
το καλοκαίρι του 1967, οπότε  διέφυγε στο εξωτερικό, στην Ιταλία όπου, 
το φθινόπωρο, του ανατέθηκε  η εκπροσώπηση του ΑΕΜ στις επαφές  με 
όλες τις διεθνείς και εθνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις της Ευρώπης. 

Στη μεταπολίτευση συνέχισε  τη συνδικαλιστική δραστηριότητά του ως 
αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Λογιστών, στην «Κίνηση Ειρήνης Συνδι-
καλιστικών Οργανώσεων Ελλάδας», στον «Πανελλαδικό Σύνδεσμο Αγω-
νιστών Εαμικής Εθνικής Αντίστασης» (ΠΣΑΕΕΑ) και στην «Πανελλήνια 
Ένωση Κρατουμένων Αγωνιστών Μακρονήσου» (ΠΕΚΑΜ). Είναι σταθε-
ρός ψηφοφόρος των σχημάτων της ανανεωτικής Αριστεράς. 

Κώστας  Τσουράκης 
Αναπληρωματικό μέλος του Προεδρείου και τακτικό μέλος του από τα τέ-
λη του 1965 
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου α π ό τον ίδιο, 2004 στα ΑΣΚΙ. Δύο επαναληπτικές 
συνεντεύξεις στην Ι.Π., 14.7 και 6.9.2007. 

Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1936. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος στις εφη-
μερίδες Απογευματινή  και Κυριακάτικη  Ελευθεροτυπία.  Από το 2005, εί-
ναι μέλος του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Είναι παντρεμένος 
με τη Σοφία Τριανταφύλλου και έχουν μία κόρη. Τα τελευταία χρόνια ζει 
στη Νέα Σμύρνη. 

Τελείωσε το δημοτικό σχολείο στο Ρέθυμνο και το νυχτερινό γυμνάσιο 
του Πειραϊκού Συνδέσμου, εργαζόμενος ως ιδιωτικός υπάλληλος στον 
Πειραιά, όπου είχε εγκατασταθεί η οικογένειά του από το 1950. 

Πατέρας του ήταν ο Αντώνης Τσουράκης, 1913-1945, που γεννήθηκε 
και έζησε στο Ρέθυμνο. Εργαζόταν ως μηχανοδηγός και ταυτόχρονα στην 
πατρική επιχείρηση πώλησης και επιδιόρθωσης όπλων. Μέλος του ΚΚΕ 
από νεαρή ηλικία, ήταν ιδρυτικό στέλεχος του Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνης 



μνης, το καταστατικό του οποίου υπογράφει ως γενικός γραμματέας, στις 
αρχές του 1936. Στη διάρκεια της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου καθαι-
ρέθηκε από τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου. Στην Κατοχή εντάχθηκε 
στο ΕΑΜ. Στο σπίτι του έκρυβε στρατιωτικούς των δυνάμεων Κατοχής 
που είχαν συνδεθεί με την Αντίσταση, μέχρι να εξασφαλιστεί ασφαλής 
έξοδός τους από την πόλη και ταυτόχρονα επισκεύαζε παράνομα τα όπλα 
μαχητών του ΕΛΑΣ αλλά και της Εθνικής Οργάνωσης Ρεθύμνης. Στην τε-
λευταία φάση της γερμανικής παρουσίας στην Κρήτη και, ενώ η ηπειρωτι-
κή Ελλάδα και τμήμα της Κρήτης είχαν απελευθερωθεί, υποχρεώθηκε από 
τους Γερμανούς σε καταναγκαστική εργασία ως χειριστής οδοστρωτήρα 
στην κατασκευή δρόμου προς τα Χανιά και κρατήθηκε σε απομόνωση για 
να μη δραπετεύσει. Έπασχε ήδη από βαρύτατη φυματίωση. Πέθανε στις 
αρχές του 1945 στο σανατόριο του Ηρακλείου. 

Μητέρα του ήταν η Ελευθερία Τσουράκη, το γένος Βαρούχα, από το 
Αμάρι, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1920 και έζησε στον Πειραιά έως το 
2001. Στην Κατοχή εντάχθηκε στο ΕΑΜ. Μετά την Απελευθέρωση και την 
κλιμάκωση της εμφύλιας διαμάχης, διέθετε πάλι το σπίτι της για την από-
κρυψη διωκόμενων στελεχών του ΚΚΕ, γι' αυτό συνελήφθη, βασανίστηκε 
(όπως και ο 11χρονος γιος της Κώστας) και φυλακίστηκε το καλοκαίρι του 
1947. Η δικτατορία της 21ης Απριλίου την εκτόπισε στη Γυάρο και στην 
Αλικαρνασσό. 

Με παράδοση στην κομμουνιστική Αριστερά και παρά τις επιφυλάξεις 
της μητέρας, όλη η οικογένεια μετά τον εμφύλιο πόλεμο ήταν ψηφοφόροι 
της Αριστεράς. 

Ο Κώστας Τσουράκης ξανασυνάντησε τις γραμμές της Αριστεράς το 
1953 στον Πειραιά, στο πλαίσιο φιλειρηνικών εκδηλώσεων και κινήσεων 
δημοκρατικής συνεργασίας της αριστερής νεολαίας με νέους κομμάτων 
της κεντροαριστεράς, σε κοινές συναντήσεις που οργανώνονταν στις Τε-
χνικές Σχολές «Αρχιμήδης». 

Δραστηριοποιήθηκε στη Νεολαία της ΕΔΑ στον Πειραιά, που λειτουρ-
γούσε τότε, όπως καταθέτει, «με κάποιες ιδιοτυπίες. Πρώτον, συνεδριάζε, 
όπως και ο εργατικός τομέας, ημιπαράνομα και στο εσωτερικό του κόμ-
ματος. Όταν προσέρχονταν στα γραφεία πρόσωπα που δεν ήταν μυημένα, 
η συνεδρίαση μετατρεπόταν και οι συνεδριάζοντες σχημάτιζαν φιλικά 'πη-
γαδάκια'. Η εξήγηση ήταν ότι η ασφάλεια είχε ειδικό ενδιαφέρον για τις 
οργανώσεις  των νέων και των εργατών που έπρεπε να διαφυλαχθούν». Ο 
Κώστας Τσουράκης υποστηρίζει ότι «πρέπει να υπήρχαν και εσωκομμμα-
τικές διαφωνίες, ενδεχομένως και ομαδοποιήσεις τοπικών στελεχών, αφού 
μεταξύ των μη μυημένων ήταν και παλαίμαχοι αγωνιστές, όπως ο συνδι-
καλιστής Μήτσος Μαργιόλης, ηγετικό στέλεχος, και τότε, της ΕΔΑ. Δεύτερη 



ρη ιδιοτυπία ήταν η ταυτόχρονη δραστηριότητα των περισσότερων στελε-
χών της Νεολαίας της ΕΔΑ στην παράνομη ΕΠΟΝ. Η απάλειψη αυτών των 
ανωμαλιών πραγματοποιήθηκε σταδιακά. Ωστόσο η ομαλοποίηση επιτα-
χύνθηκε όταν αποφυλακίστηκε ο Γιώργος Γιωτόπουλος και του ανατέθηκε 
η ευθύνη για τη Ν.ΕΔΑ. Η εμπειρία, το κύρος του και η προεξοφλούμενη 
εξουσιοδότησή του από το παράνομο ΚΚΕ διευκόλυναν τις αυτονόητες 
λύσεις σύντομα και χωρίς εμφανείς κραδασμούς». 

Ξεκίνησε γραμματέας της οργάνωσης του Προφήτη Ηλία-Καστέλας. 
Στο νέο οργανωτικό σχήμα της Ν.ΕΔΑ εκλέχθηκε μέλος του Γραφείου της 
Επιτροπής Πόλης και του ανατέθηκε η οργανωτική ευθύνη και για άλλες 
συνοικίες του Πειραιά. 

Το 1958 στρατεύτηκε. Καταδικάστηκε σε δίχρονη φυλάκιση για «άρνη-
ση εκτελέσεως στρατιωτικής διαταγής», επειδή θεωρήθηκε ότι αρνήθηκε να 
παραστεί στην ορκωμοσία. Μετά την έκτιση της ποινής του στις στρατιωτι-
κές φυλακές Μακρονήσου, μεταφέρθηκε στην πειθαρχική διμοιρία «στρα-
τιωτών Γ' Κατηγορίας»-«δι' αμετανοήτους κομμουνιστάς», στην Εράτυρα 
Κοζάνης. Μαζί με τους Μπάμπη Θεοδωρίδη και Παύλο Κεσίδη, ήταν μέλος 
της τριμελούς επιτροπής αυτοοργάνωσης των στρατιωτών της διμοιρίας. 

Μετά την αποστράτευση του, τον Σεπτέμβριο του 1961, επέστρεψε 
στον Πειραιά. Τοποθετήθηκε μέλος της Γραμματείας του Γραφείου Πόλης, 
υπεύθυνος για την καθοδήγηση των συνοικιών. Παράλληλα του ανατέθηκε 
η ευθύνη των (απαγορευομένων από το νόμο) οργανώσεων των μαθητών 
μέσης εκπαίδευσης. Αντιμετώπισε πολύ θετικά τη συγχώνευση της Ν.ΕΔΑ 
με τη ΔΚΝΓΛ. Συμμετείχε ως αντιπρόσωπος του Πειραιά στο Ιδρυτικό Συ-
νέδριο της ΔΝΛ και εκλέχθηκε μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου και ανα-
πληρωματικό μέλος του Προεδρείου. Τα τέλη του 1965 έγινε τακτικό μέ-
λος του Προεδρείου. 

Με τη νέα ιδιότητά του και ως επαγγελματικό στέλεχος χρημάτισε 
γραμματέας της ΔΝΛ Πειραιά, διαδεχόμενος τον Γιώργο Γιωτόπουλο. Από 
το φθινόπωρο του 1966 ανέλαβε την καθοδήγηση των οργανώσεων της ΔΝΛ 
Δυτικής Ελλάδας (Δυτική Πελοπόννησος - Δυτ. Στερεά - Ήπειρος - Ιόνια 
Νησιά), ενώ γραμματέας της ΔΝΛ Πειραιά ανέλαβε ο Γιώργος Καπουράνης. 

Από τη διαδρομή του στο νεολαιίστικο κίνημα, η μνήμη του εστιάζει σε 
μια εντυπωσιακή κινητοποποίηση για την αναβάθμιση της Βιομηχανικής 
Σχολής (σήμερα Οικονομικό Πανεπιστήμιο) του Πειραιά, στα τέλη του 
1965. «50-60 φοιτητές βρέθηκαν στην κεντρική λέσχη της ΔΝΛ στον Πει-
ραιά σε εκδήλωση που διοργανώσαμε για την αναβάθμιση της Βιομηχανι-
κή Σχολής, στην οποία συμμετείχαν οι φορείς της πόλης, τα κόμματα και οι 
τοπικοί παράγοντες. Κατά την έξοδό τους, οι φοιτητές - π ο υ ανήκαν σε 
όλες τις παρατάξεις- βρέθηκαν αντιμέτωποι με κουστωδία αστυνομικών. 



Ο επικεφαλής απευθύνθηκε προσωπικά στον ηγέτη της EPEN στη Βιομη-
χανική , Άγγελο Μοσχονά - π ο υ συνεχίζει ως γνωστό να δραστηριοποιείται 
πολιτικά ως παράγοντας της παράταξής του- και ακολούθησε ο εξής διά-
λογος. 'Εσύ δεν ντρέπεσαι να συνεργάζεσαι με τους κομμουνιστάς! Ξέρεις 
τι εγκλήματα έχουν διαπράξει ; Ξέρεις πόσους έσφαξαν στον Φενεό Κοριν-
θίας;' Η απάντηση ήταν σαφής: 'Ξέρω τι έγινε στο Φενεό. Εσείς δεν έχετε 
αντιληφθεί ότι αυτή η εποχή είναι παρελθόν. Σήμερα έχουμε άλλα προβλή-
ματα και νέες ελπίδες. Αγωνιζόμαστε για το μέλλον μας και το μέλλον της 
πατρίδας μας μαζί με άλλους νέους και μας ενώνουν πολλά. Δεν μπορεί να 
μας χωρίσει ο Φενεός'. Αυτή η δραστηριότητα, σ' αυτό το κλίμα, τρομο-
κράτησε τους φανατικούς, όσους επικαλούνταν τον υπονομευτικό ρόλο 
της ΔΝΛ και ανησύχησε τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, που αντέδρασαν, με 
συνέπεια να προκληθεί αμηχανία - α ν όχι δυσθυμία- και στις ηγεσίες της 
κομμουνιστικής Αριστεράς». 

Υποστήριξε θερμά τις λεγόμενες εξωραϊστικές εξορμήσεις και τις εκδη-
λώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης της ΔΝΛ. Τις αξιολογεί και σήμερα ως 
«εξίσου σημαντικές με την άμεση πολιτική δραστηριότητα και τα πολιτι-
στικά προγράμματα που οργάνωνε ή στήριζε η οργάνωση. Μας άνοιξαν τις 
πόρτες της ελληνικής οικογένειας και τις καρδιές της νεολαίας. Οι πρωτο-
βουλίες, η οργάνωση και η προσωπική συμμετοχή μας στις εκδηλώσεις αυ-
τές ενίσχυαν την εκτίμηση που είχαν τότε φίλοι και αντίπαλοι για την ανι-
διοτέλεια της Αριστεράς». 

Καταθέτει ότι αντιμετώπιζε εκείνη την εποχή επικριτικά τις λεγόμενες 
φιλοκινεζικές τάσεις και τις κινήσεις εκχώρησης ψηφοφόρων στο Κέντρο, 
αλλά δεν επηρεάστηκαν ποτέ οι προσωπικές σχέσεις του με τους υποστη-
ρικτές των απόψεων αυτών. 

Δεν απομακρύνθηκε από την οργάνωση, δεν διαφώνησε δημοσίως με 
βασικές επιλογές της και δεν συμμετείχε σε ομαδοποιήσεις. Καταθέτοντας 
ότι δεν λειτούργησε ως κομματικό στήριγμα του ΚΚΕ στη ΔΝΛ, ξανασκέ-
φτεται τις παρεμβάσεις του ΠΓ από το εξωτερικό και του Κλιμακίου Εσω-
τερικού της ΚΕ του ΚΚΕ, που «περνούσαν» στην ηγεσία της ΕΔΑ και της 
Νεολαίας. «Έθεσαν τις οργανώσεις της ΕΔΑ υπό την εποπτεία Οργανωτι-
κού Γραφείου με τους Φλωράκη, Λουλέ, Κεπέση και ανέθεσαν την ΕΔΑ του 
Πειραιά στον Αντώνη Αμπατιέλο. Αξιοσέβαστους αγωνιστές, αλλά σε μια 
κίνηση που σηματοδοτούσε επιστροφή σε παλαιότερες εποχές και φάσεις. 
Φυσιολογική εξέλιξη ήταν, μεταξύ άλλων, και η συγκρότηση 'τριάδων' στις 
γραμμές της ΕΔΑ και της ΔΝΛ. Μια επιχείρηση 'εισοδισμού' στον κομματικό 
οργανισμό και στη Νεολαία, καθοδηγούμενη από την ίδια την ηγεσία τους, 
που δεν στηρίζεται σε καμιά πολιτική λογική και αποτελούσε και πρόβλη-
μα ηθικής τάξεως». 



Στην περίοδο της δράσης του στη ΔΝΛ υπέστη αρκετές συλλήψεις και 
ολιγόωρες κρατήσεις σε αστυνομικά τμήματα. 

Δηλώνει ότι ήταν τακτικός αναγνώστης και προωθούσε την κυκλοφορία 
των εντύπων: Η  Γενιά  μας, Δρόμοι της  Ειρήνης, Τετράδια  Δημοκρατίας,  Η 
Αυγή, Δημοκρατική  Αλλαγή, Επιθεώρηση  Τέχνης,  Ελληνική Αριστερά  κ.ά. 

Τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου 1967 συνελήφθη στην Πάτρα. Μετα-
φέρθηκε στο στρατόπεδο του Κέντρου Εκπαίδευσης του Τεχνικού Σώμα-
τος, όπου βασανίστηκε και κρατήθηκε σε απομόνωση πολλές μέρες, μέχρι 
την αναχώρηση των συλληφθέντων της Δυτικής Ελλάδας για τη Γυάρο. Η 
εκτόπιση του συνεχίστηκε στο Παρθένι Λέρου ώς τον Απρίλιο του 1971. 

Τη διάσπαση του ΚΚΕ πληροφορήθηκε στο Παρθένι από το παράνομο 
ραδιοφωνάκι το ο ποίο χειριζόταν εκείνη την περίοδο με εντολή της ενιαίας 
επιτροπής συμβίωσης του στρατοπέδου. Τάχθηκε με την άποψη ότι η διά-
σπαση υπογράμμιζε ακόμη πιο έντονα το αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλ-
θει συνολικά η κομμουνιστική Αριστερά, εξαιτίας κυρίως της εξάρτησης 
της από τις σκοπιμότητες και τα συμφέροντα της ΕΣΣΔ. Συντάχθηκε με 
την τάση που ονόμασαν οι αντίπαλοι της «Χάος». Τον Μάρτιο 1970 συνυ-
πέγραψε με τα στελέχη της ΔΝΛ Στέφανο Στεφάνου, Αριστείδη Μανωλάκο 
και Τάκη Γεωργίου επιστολή στον Μίκη Θεοδωράκη στο Παρίσι, όπου 
υποστήριζαν ότι «η Αριστερά στην Ελλάδα βρίσκεται σε αναζήτηση του 
νέου πολιτικού της οργανισμού, που θα εκφράζει κατά τρόπο ενιαίο τα 
συμφέροντα των εργαζομένων και ολόκληρου του έθνους, αδέσμευτα και 
ανεξάρτητα [...]. Όσο θα αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της Αριστεράς 
στο πλαίσιο και τις διαδικασίες της κομματικής διαπάλης, θα οδηγούμα-
στε από αδιέξοδο σε αδιέξοδο, από κρίση σε κρίση, από ήττα σε ήττα [...]. 
Να αναφερθούμε στις τραγικές συνέπειες της εξάρτησης του αριστερού 
κινήματος της χώρας μας από το  ΚΚΣΕ, θα ήταν περιττό». Τον Αύγουστο 
του 1968 υπέγραψε την καταγγελία 79 εξόριστων στο Παρθένι για την ει-
σβολή των δυνάμεων του Συμφώνου της Βαρσοβίας στην Τσεχοσλοβακία. 
Το κείμενο της καταγγελίας μετέφερε κρυφά η γυναίκα του στην Αθήνα, 
το παρέδωσε στη Μαρία Μανωλάκου, που το διαβίβασε σε γαλλίδα δημο-
σιογράφο, με τη μεσολάβηση του δημοσιογράφου Κώστα Παπαϊωάννου, 
για την αποστολή του στο  εξωτερικό, όπου δημοσιεύτηκε. 

Στη μεταπολίτευση εντάχθηκε για μικρό διάστημα στην ΕΔΑ —επί προ-
εδρίας Ηλία Ηλιού— και έκτοτε παραμένει αριστερός, χωρίς ένταξη σε 
κομματικό φορέα. 

Μιχάλης  Φαρσάρης 
Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 



Α' συνέντευξη στην Ι.Π.,3.7.2007. Επαναληπτική, 2.10.2007. 
Γεννήθηκε το 1931 στο  χωριό Μέσο-Λασίθι στο  οροπέδιο Λασιθίου.  Από 
τον Φεβρουάριο του 1965, εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Ηράκλειο, όπου ερ-
γάστηκε ως δικηγόρος. Διετέλεσε γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου 
της πόλης στα χρόνια 1981-1987 και στη συνέχεια πρόεδρος του για τρεις 
συνεχόμενες θητείες (1987-1996), εκλεγμένος με συνδυασμό της Αριστε-
ράς. Είναι παντρεμένος με την Κρήτη, το γένος Σμπώκου, που κατάγεται 
από τα Ανώγεια και έχουν τρία παιδιά. 

Τελείωσε το δημοτικό σχολείο στο Μέσο-Λασίθι και στη συνέχεια φοί-
τησε στα γυμνάσια Αγίου Νικολάου και Τζερμιάδου. Αποφοίτησε από το 
γυμνάσιο Ηρακλείου. Το 1951 πέρασε με εξετάσεις στη Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών από όπου αποφοίτησε το 1964. 

Πατέρας  του ήταν ο Νικόλαος Φαρσάρης ή Ζαχαράκης, γεωργός, που 
γεννήθηκε το 1902 και πέθανε το 1977 στο Μέσο-Λασίθι. Στα χρόνια της 
Κατοχής διευκόλυνε την τροφοδοσία των Εγγλέζων που διατηρούσαν 
ασύρματο στο οροπέδιο. 

Μητέρα του ήταν η Κλεοπάτρα, το γένος Κυπριωτάκη, που γεννήθηκε 
το 1910 στο Τζερμιάδο Λασιθίου και σήμερα ζει στο Ηράκλειο. 

Ο αδελφός του πατέρα, Μανώλης, βοσκός, συμμετείχε στην Εθνική 
Οργάνωση Κρητών (ΕΟΚ). 

Η οικογένεια ανήκε στη βενιζελική παράδοση. Το 1946,ο πατέρας συμ-
μετείχε στην αποχή. Οι πολιτικές του προτιμήσεις καθορίστηκαν από τις 
στενές σχέσεις με τον Στέλιο Κούνδουρο, του οποίου τις επιλογές ακολού-
θησε με αφοσίωση. Έτσι, η οικογενειακή ψήφος είχε προσωποπαγή  χαρα-
κτήρα.  Το «παράπονο» μάλιστα του Μιχάλη είναι ότι το 1956 ο πατέρας 
του δεν ψήφισε τη Δημοκρατική Ένωση αν και ο γιος του ήταν στην εξορία. 

Ο Μιχάλης Φαρσάρης ήρθε σε επαφή με αριστερούς και «πλαστηρι-
κούς» νεολαίους στην Αθήνα στα Φροντιστήρια Χατζή, όταν προετοίμαζε 
τις εξετάσεις για τη Νομική. Εντάχθηκε στη Νεολαία της ΕΠΕΚ, την οποία 
εγκατέλειψε όταν εκτελέστηκε ο Ν. Μπελογιάννης και οι σύντροφοι του 
και προσχώρησε στην ΕΔΝΕ. Από το 1952 ώς τον Αύγουστο του 1953 ήταν 
πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Σπουδαστών, που εξέδιδε, εκείνη την 
εποχή, τη μοναδική φοιτητική εφημερίδα, τα Σπουδαστικά  Νέα.  Τον Αύ-
γουστο του 1953 συνελήφθη στο Λασίθι, όπου βρισκόταν για διακοπές, με 
απόφαση της Επιτροπής Ασφαλείας του νομού Αττικής για συνδικαλιστι-
κή δράση. Εξορίστηκε στον Αϊ-Στράτη άπου παρέμεινε μέχρι τον Μάρτιο 
του 1958, με μια πεντάμηνη «άδεια» το 1955. 

Μετά την επιστροφή του στην Αθήνα, το 1958, υπό το καθεστώς  του 
«αδειούχου» - π ο υ διατηρήθηκε μέχρι και το 1962- δραστηριοποιήθηκε 



στη Ν.ΕΔΑ και καθοδηγούσε το Σύλλογο Κρητών Σπουδαστών και την 
Ομοσπονδία Τοπικών Σπουδαστικών Συλλόγων  Ελλάδος  (ΟΤΣΣΕ). Από 
το 1961 συμμετείχε στο  Γραφείο Σπουδάζουσας και ανέλαβε την καθοδή-
γηση των «εξωπανεπιστημιακών σχολών»  (ΕΜΠ, Γεωπονική, Πάντειο, 
Ανωτάτη Εμπορική, Βιομηχανική). 

Το 1964 στρατεύτηκε και υπηρέτησε την εξάμηνη -λόγω ηλικίας- θη-
τεία του. Αποστρατεύτηκε στις αρχές του 1965 και εγκαταστάθηκε στο 
Ηράκλειο ως ασκούμενος δικηγόρος. Θετικά διακείμενος στη συγχώνευση 
της Ν.ΕΔΑ με τη ΔΚΓΝΛ, συμμετείχε στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ ως 
αντιπρόσωπος Ηρακλείου. Εκλέχθηκε μέλος του ΚΣ και ανέλαβε την κα-
θοδήγηση των οργανώσεων της ΔΝΛ στο νησί μέχρι την άνοιξη του 1966 
οπότε, λόγω ηλικίας, πέρασε στο κόμμα της ΕΔΑ και ασχολήθηκε με τη NE 
της ΕΔΑ Ηρακλείου. Τη θέση του στην καθοδήγηση των οργανώσεων της 
Κρήτης εκ μέρους του ΚΣ της ΔΝΛ ανέλαβε ο Σπύρος Φυτράκης. 

Διάβαζε συστηματικά τον τύπο της Αριστεράς : Η  Γενιά  μας, Δρόμοι 
της  Ειρήνης, Η  Αυγή, Δημοκρατική  Αλλαγή, Επιθεώρηση  Τέχνης,  Ελληνική 
Αριστερά.  Συμμετείχε επίσης στη σύνταξη των περιοδικών του Συλλόγου 
Κρητών Σπουδαστών, Σπουδαστικά  Νέα  και Ξαστεριά. 

Θυμάται τις μεγάλες εκδηλώσεις στις λέσχες του Ηρακλείου, της Νέας 
Αλικαρνασσού και του Άγιου Σίλα. «Έτσι μπαίναμε μέσα στον κόσμο, λέ-
ει. Ήταν σαν να αναβίωνε το σύνθημα της ΕΠΟΝ, το 'τραγουδάμε και πο-
λεμάμε'». 

Καταθέτει ότι αντιμετώπιζε με συγκατάβαση τις άλλες τάσεις στην Αρι-
στερά. Άλλωστε στην Κρήτη επρόκειτο για μεμονωμένα άτομα, δηλώνει. 

Καταθέτει επίσης ότι η απομάκρυνση του από τη ΔΝΛ δεν οφείλεται σε 
πολιτικές διαφωνίες. Αποχώρησε λόγω ηλικίας και συνέχισε τη δράση του 
στο κόμμα της ΕΔΑ. 

Στη δικτατορία δεν συνελήφθη αμέσως, γιατί κρύφτηκε στο Ηράκλειο. 
Έτσι, δεν έλαβε μέρος στη διαδήλωση που έγινε στην πύλη την πρώτη μέ-
ρα του πραξικοπήματος. Συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 1967 και κρατή-
θηκε για ένα μήνα στο Τμήμα Μεταγωγών. Συνελήφθη ξανά τον Δεκέμβριο 
του 1967 με το νέο κύμα συλλήψεων στην Κρήτη, στα λεγόμενα γεγονότα 
του Αρκαδίου. Η σύζυγος του, Κρήτη, με δράση στη νεολαία και με οικο-
γενειακή παράδοση στην Αριστερά, συνελήφθη τον Δεκέμβριο της ίδιας 
χρονιάς και εξορίστηκε στον Αϊ-Στράτη για ενάμιση χρόνο. 

Στη μεταπολίτευση έμεινε αρχικά ανένταχτος, υπερασπιζόμενος την 
Ενωμένη Αριστερά. Ψηφοφόρος του ΚΚΕ από το 1977, έγινε μέλος του 
κόμματος το 1982. 



Σπύρος  Φυτράκης 

Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Α' συνέντευξη στην Ι.Π., 12.7.2007. Επαναληπτική, 23.10.2007. 
Γεννήθηκε το 1943 στα  Χανιά και είναι μόνιμα εγκατεστημένος στην Αθή-
να από το 1966. Εξασκεί τη δικηγορία «για 33 ολόκληρα χρόνια», όπως 
υπογραμμίζει. Είναι παντρεμένος με την Άννυ Παπαρούσου και έχουν μία 
κόρη. 

Τελείωσε τις βασικές σπουδές (δημοτικό και γυμνάσιο) στα Χανιά. Το 
1966 πέρασε με εξετάσεις στην Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επι-
στημών και το 1970 γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης. Αποφοίτησε το 1973. 

Πατέρας του ήταν ο Απόστολος Φυτράκης, 1898-1955, από τον Πρασσέ 
της Κυδωνιάς. Ήταν αξιωματικός του στρατού, «ακραιφνής αντιβενιζελι-
κός», συμμετείχε στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και στη Μικρασιατική εκ-
στρατεία. Ως απόστρατος έλαβε μέρος στη μάχη της Κρήτης. 

Μητέρα του ήταν η Αργυρώ, το γένος Σκουνάκη, από το Καστέλι Κισ-
σάμου. Εργάστηκε ως δασκάλα μέχρι το γάμο της. Πέθανε το 1997 στα 
Χανιά. 

«Πρώτα συνάντησα τον Μαρξ και μετά συνδέθηκα με την Αριστερά», 
τονίζει ο Σπύρος Φυτράκης. Εντάχθηκε στη Ν.ΕΔΑ και συμμετείχε στην 
Επιτροπή Πάλης Χανίων. Από το καλοκαίρι του 1963 ανέλαβε χρέη γραμ-
ματέα στη νεοσύστατη ΔΚΝΓΛ στην Κρήτη. «Έγινε μια μεγάλη αλλαγή με-
τά τη δολοφονία του Λαμπράκη και, μέσα από τις κοινωνικές διεργασίες 
που προέκυψαν, δημιουργήθηκε ένα δυναμικό κίνημα της νεολαίας, οι Λα-
μπράκηδες». 

Αντιμετώπισε τη συγχώνευση των δύο νεολαιών, Ν.ΕΔΑ και ΔΚΝΓΛ, θε-
τικά και συμμετείχε, ως αντιπρόσωπος Χανίων, στο Ιδρυτικό Συνέδριο της 
ΔΝΛ. Διετέλεσε μάλιστα μέλος του προεδρείου του Συνεδρίου και εκλέ-
χθηκε μέλος του ΚΣ της ΔΝΛ. «Ωστόσο, τα πράγματα είχαν ήδη συντελε-
στεί... οι δρόμοι είχαν ανοίξει. Το 1963-64 γεννήθηκε ένα αυτοτελές και μη 
ελεγχόμενο απολύτως, από την ΕΔΑ, κίνημα». 

Στο νέο πλαίσιο, διετέλεσε γραμματέας της ΔΝΛ στο  νομό Χανίων  που 
εκτιμά ότι αριθμούσε περίπου 1.000 και πάνω μέλη. Δεν απέκτησε επαγ-
γελματική σχέση  με τη ΔΝΛ ή την ΕΔΑ. Στην αντίληψή του, άλλωστε, 
«επαγγελματικό στέλεχος σημαίνει κομματική γραφειοκρατία». 

Θυμάται τις 8-9 λέσχες που οργανώθηκαν στο νομό, τα εγκαίνια της 
Λέσχης Λαμπράκη Αγίου Ιωάννου στα Χανιά, καθώς και τη συναυλία του 



Μίκη Θεοδωράκη στην κεντρική λέσχη της πόλης, την περιοδεία στο νομό 
και την ενθουσιώδη υποδοχή του. Τα θυμάται όλα και υπογραμμίζει την 
αλλαγή του πολιτικού κλίματος: «Ήμασταν πια μπροστά σε ένα μαζικό 
κίνημα νεολαίας. Μέχρι την πτώση του Καραμανλή, πηδάγαμε κυριολε-
κτικά πάνω από τους ασφαλίτες για να μπούμε στα γραφεία». 

Δηλώνει ότι διάβαζε τον αριστερό και τον νεολαιίστικο τύπο : Η  Γενιά 
μας, Δρόμοι της  Ειρήνης, Αυγή, Δημοκρατική  Αλλαγή, Επιθεώρηση  Τέχνης, 
Ελληνική Αριστερά. 

Καταθέτει ότι ο ίδιος ήταν ανοιχτός σε σχέση με τα άλλα ρεύματα της 
Αριστεράς. «Πίστευα ότι με τη ΔΝΛ θα λύναμε καλύτερα τα ζητήματα που 
αφορούσαν τη νεολαία στη φάση εκείνη». 

Δηλώνει επίσης ότι δεν είχε μείζονες αντιρρήσεις ως προς τη διαμόρφω-
ση της πολιτικής πρότασης από το ΚΣ της ΔΝΛ. Δεν θυμάται να του προ-
τάθηκε να γίνει κομματικό στήριγμα στη Νεολαία: «Ίσως να φταίει η δι-
καστική περιπέτεια ή η μετακίνηση μου για σπουδές στην Αθήνα». 

Τον Οκτώβριο του 1965, με κυβέρνηση Στεφανόπουλου, στην πρώτη 
κάθοδο του Κ. Μητσοτάκη στα Χανιά μετά την «αποστασία», συνελήφθη 
για «αντίσταση κατά της αρχής» στη διάρκεια της διαδήλωσης και κατα-
δικάστηκε σε δετή φυλάκιση σε πρώτο βαθμό. Το Εφετείο μείωσε την ποι-
νή στον ένα χρόνο. 

Στα χρόνια της δικτατορίας, βρέθηκε ημι-παράνομος στην Αθήνα για 
ενάμιση χρόνο μέχρι την αμνηστία. 

Στη μεταπολίτευση παρέμεινε ανένταχτος. Συμμετείχε όμως στο ψη-
φοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2004. Παρά τη μη 
κομματική ένταξή του, η επαγγελματική του δραστηριότητα ενέχει σαφώς 
τα στοιχεία μιας πολιτικής τοποθέτησης και δράσης. Όπως δηλώνει, «όλα 
αυτά τα χρόνια της μεταπολίτευσης, υπερασπίζομαι με συνέπεια στα δι-
καστήρια τους διωκόμενους για τις πολιτικές τους απόψεις και τις δράσεις 
απέναντι στο πολιτικό σύστημα και το κατεστημένο». 

Λαοκράτης-Λευτέρης  Χαλβατζής 
Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΔΝΛ. Αναπληρωματικό μέλος του 
Προεδρείου από το 1966 
Α' συνέντευξη στην I.Π., 2.7.2007. Επαναληπτική,4.7.2007. 
Γεννήθηκε το 1943 στα βουνά της «Ελεύθερης Ελλάδας» και βαπτίστηκε 
στον Πεντάλοφο Κοζάνης, έδρα του Αρχηγείου του ΕΛΑΣ Δυτικής Μακε-
δονίας, με δύο ονόματα δηλωτικά των άμεσων επιδιώξεων και οραματι-
σμών της εαμικής Αριστεράς: Λαοκρατία και Λευτεριά. Είναι παντρεμέ-
νος με την Ελένη Μακρυγιαννάκη και έχουν δύο παιδιά. Εργάστηκε ως 



ελαιοχρωματιστής και μετά την απόκτηση του πτυχίου του, στη μεταπολί-
τευση, ως υπάλληλος στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα τελευταία χρόνια ζει 
στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης. 

Πατέρας του ήταν ο Μανόλης Χαλβατζής, 1905-1986. Είχε γεννηθεί 
στην Κοζάνη, όπου εργαζόταν ως τσαγκάρης. Ήταν μέλος του ΚΚΕ από το 
1925 και ένας από τους πρώτους εκτοπισθέντες με το «Ιδιώνυμο», το 
1929. Με την ιδιότητά του ως στελέχους του κομματικού μηχανισμού, στη 
δεκαετία του 1930, μετακινείται στη Λάρισα και σε άλλες πόλεις της Βό-
ρειας Ελλάδας όπου, κάθε φορά, «εργάζεται, για προκάλυψη» ως τσα-
γκάρης. Στην Αντίσταση, είναι ένας από τους οργανωτές του ΕΑΜ Δυτικής 
Μακεδονίας. Βγαίνει στο βουνό το 1943, ακολουθούμενος από τη σύζυγό 
του, και εργάζεται κομματικά στην IX Μεραρχία του ΕΛΑΣ. Στη διάρκεια 
του εμφυλίου εκτοπίζεται στη Μακρόνησο. Επιστρέφει στην Κοζάνη, 
όπου εργάζεται πλέον ως ελαιοχρωματιστής για την επιβίωση και τις υπο-
χρεώσεις που δημιουργεί η πολυμελής του οικογένεια (5 παιδιά). Αργότε-
ρα μετακομίζει με τη γυναίκα του στην Αθήνα. Το 1973, συλλαμβάνεται 
και βασανίζεται με φάλαγγα στο 5ο Αστυνομικό Τμήμα της Λεωφόρου 
Αλεξάνδρας, σε ηλικία 68 ετών. Πέθανε το 1986 στην Αθήνα. 

Μητέρα του ήταν η Ζωή, 1915-1980, το γένος Παπαϊωάννου. Είχε γεν-
νηθεί στο Γέρμα Καστοριάς και πέθανε, από καρκίνο, στην Αθήνα. Αυτο-
δίδακτη ζωγράφος, καλλιέργησε τη ζωγραφική συστηματικά τα τελευταία 
χρόνια της ζωής της. Στη διάρκεια της Αντίστασης, εντάχτηκε στο ΕΑΜ 
και από το 1943 υπηρέτησε ως νοσοκόμα στον ΕΛΑΣ, στις μονάδες της IX 
Μεραρχίας, ενώ βοήθησε και τον σύζυγό της σε διάφορες κομματικές απο-
στολές. 

Ο Λαοκράτης Χαλβατζής ολοκλήρωσε - μ ε δυσκολίες λόγω των αρι-
στερών φρονημάτων της οικογένειας- τις βασικές σπουδές του στην Κο-
ζάνη, το 1962. Το 1963 πέρασε με εξετάσεις στο Τμήμα Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, μόνο το 
1975 πήρε το πτυχίο του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του 
ΑΠΘ. 

Ο ίδιος δηλώνει ότι η ένταξή του στην Αριστερά συνδέεται με την προ-
εκλογική εκστρατεία της ΕΔΑ το 1958 και το άνοιγμα του γραφείου των 
υποψηφίων του κόμματος στην Κοζάνη. Αν και η σχέση του με την Αρι-
στερά καλλιεργήθηκε νωρίς -καθώς έμαθε την ανάγνωση μέσα από τις σε-
λίδες της Αυγής, στην  οποία  τον μύησε ο πατέρας  του στα  παιδικά του 
χρόνια-, η συμμετοχή του στις προεκλογικές διεργασίες της ΕΔΑ στο νομό, 
το 1958, παρά τα αστυνομικά μέτρα και, στη συνέχεια, ο εμπρησμός των 
γραφείων μετά τις εκλογές συνιστούν τις στιγμές της πολιτικοποίησης του 
δεκαπεντάχρονου, εκείνη την εποχή, εφήβου. Ακολούθησε η τρομοκρατία 



και η «εκλογική βία» του Οκτωβρίου του 1961, που παγίωσε τις επιλογές, 
αν και είχε ως άμεση συνέπεια τα προβλήματα στη φοίτηση του στο γυ-
μνάσιο Κοζάνης. 

Η τυπική ένταξη στη Ν.ΕΔΑ έγινε το 1962 με την εγκατάσταση στη 
Θεσσαλονίκη και την εγγραφή του στο ΑΠΘ το 1963. Στη φάση αυτή κατα-
λυτική ήταν η δολοφονία του Γρ. Λαμπράκη, της οποίας υπήρξε αυτόπτης 
μάρτυρας. 

Από το καλοκαίρι του 1963, συμμετέχει στη δημιουργία της ΔΚΝΓΛ ως 
μέλος της Ν.ΕΔΑ και ορίζεται μέλος του Γραφείου της. Με τις ιδιότητες του 
αυτές, συμμετέχει σε πολιτιστικές και πολιτικές εξορμήσεις στη Θεσσαλο-
νίκη και στις συνοικίες της αλλά και σε χωριά της Μακεδονίας, από «όπου 
δεν είχε ξαναπεράσει μετεμφυλιοπολεμικά η Αριστερά», όπως δηλώνει. 

Το 1964, συμμετέχει στη «Σπουδάζουσα» και στη ΦΕΑΠΘ και είναι 
γραμματέας του σωματείου των «μπογιατζήδων», καθώς εργάζεται για 
την επιβίωση ως ελαιοχρωματιστής. 

Ανήκει στη σειρά εκείνων που είδαν απολύτως θετικά τη συγχώνευση 
της Ν.ΕΔΑ με τη ΔΚΝΓΛ: «Ένιωθα πως αυτό ήταν το πράγμα που ψάχνα-
με». Συμμετέχει ως αντιπρόσωπος της Θεσσαλονίκης στο Ιδρυτικό Συνέ-
δριο της ΔΝΛ και εκλέγεται μέλος του ΚΣ της. 

Μέλος του Γραφείου Πόλης της Ν.ΕΔΑ, από το 1965, καθοδηγεί τις δυ-
τικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Το καλοκαίρι του 1965, αποκτά επαγ-
γελματική σχέση με τη ΔΝΛ. Στη συνέχεια, με πρόταση του Χρόνη Μίσσιου 
και του Στέφανου Στεφάνου εκλέγεται, διαδεχόμενος τον Μιχάλη Σεπετί-
δη, γραμματέας της ΔΝΛ για την πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία εκτιμά 

ότι αριθμούσε 2.000 μέλη. Από την άνοιξη του 1966, ορίστηκε αναπληρω-
ματικό μέλος του Προεδρείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΔΝΛ. Ανήκε 
στα «στηρίγματα» του ΚΚΕ στη ΔΝΛ από το 1965. 

Διάβαζε συστηματικά τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο της Αριστεράς 
καθώς και τα έντυπα της Νεολαίας. 

Θεωρεί ότι οι περιοδείες του Μίκη Θεοδωράκη στη Θεσσαλονίκη, που 
συνδέονταν με πολιτιστικές εκδηλώσεις στις λέσχες της ΔΚΝΓΛ και της 
ΔΝΛ, ήταν εξαιρετικά σημαντικές για την εξάπλωση του κινήματος. Ωστό-
σο, ως ουσιαστικές δραστηριότητες της ΔΝΛ στη Θεσσαλονίκη -χωρίς να 
τις εξισώνει με τα «Ιουλιανά»- συγκρατεί στη μνήμη του τις μαζικές κινη-
τοποιήσεις και εκδηλώσεις στο ΑΠΘ εναντίον της κυβέρνησης Π. Κανελλό-
πουλου, την άνοιξη του 1967, παρά τον κίνδυνο της δικτατορίας. 

Αντιμετώπιζε συγκαταβατικά το ρεύμα των κινεζόφιλων που δημιουρ-
γήθηκε στη Θεσσαλονίκη και προσπάθησε να διατηρήσει μαζί τους την 
επικοινωνία σε μια λογική μετωπικής στρατηγικής, κυρίως εναντίον του 
αστυνομικού κράτους. 



Στη διάρκεια της πολιτικής του δραστηριότητας συνελήφθη αρκετές 
φορές για εξακρίβωση στοιχείων και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. 

Στη δικτατορία ήταν ο πρώτος «Λαμπράκης» που συνελήφθη στη Θεσ-
σαλονίκη, την ημέρα του πραξικοπήματος. Εκτοπίστηκε στη Γυάρο, στη 
Λέρο και στη συνέχεια στα Κύθηρα με τους τελευταίους 50 περίπου εξόρι-
στους της δικτατορίας. Απολύθηκε τα Χριστούγεννα του 1971. Αμέσως 
μετά πέρασε μια 12μηνη σκληρή στρατιωτική θητεία. Τις παραμονές του 
δημοψηφίσματος του 1973 συνελήφθη και αποφυλακίστηκε με τα μέτρα 
αμνηστίας. 

Εντάχθηκε, από την εποχή της διάσπασης του ΚΚΕ στη διάρκεια της δι-
κτατορίας, στο ΚΚΕ Εσωτερικού, αν και θεωρεί ότι η επιστροφή στον τίτλο 
Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν πισωγύρισμα επιβεβλημένο από την παρανο-
μία. Ψήφισε την Ενωμένη Αριστερά το 1974, τη Συμμαχία και το ΚΚΕ Εσω-
τερικού στη συνέχεια. Εντάχθηκε στην ΕΑΡ και μετά υποστήριξε το εκσυγ-
χρονιστικό ΠΑΣΟΚ, του οποίου υπήρξε υποψήφιος βουλευτής το 2004. 

Βασίλης  Χατζηζήσης 
Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου με τη μεσολάβηση του Στ. Στεφάνου, 2004. Επα-
ναληπτικές συνεντεύξεις στην Ι.Π., 5 και 21.7.2007. Παραχώρηση φωτογραφικού 
υλικού. 

Γεννήθηκε το 1934 στη Δεσκάτη Γρεβενών. Έζησε στην Αθήνα και στη Λά-
ρισα μέχρι τη δικτατορία. Από το 1973, ζεί μόνιμα στην Αθήνα και εργάζε-
ται στο χώρο των εκδόσεων. Είναι παντρεμένος με τη Μαρία Φακιρούδη 
και έχουν ένα παιδί. 

Ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές, το 1955, στην Αθήνα, σε νυχτερι-
νό γυμνάσιο του Βύρωνα όπου είχε εγκατασταθεί, από τα τέλη του 1949, 
και εργαζόταν σε βιοτεχνία υποδημάτων. 

Πατέρας του ήταν ο Ιωάννης Χατζηζήσης, που γεννήθηκε και έζησε στη 
Δεσκάτη όπου και πέθανε, σε ηλικία 45 ετών, από πνευμονία, τον Μάιο 
του 1946. Ήταν γεωργός. Στην Κατοχή ήταν μέλος του ΕΑΜ Δεσκάτης. 

Μητέρα του ήταν η Ελένη, το γένος Σπανού. Γεννήθηκε το 1916 στη Δε-
σκάτη. Μετά το θάνατο του συζύγου της εγκαταστάθηκε στον Τύρναβο. 
Εκεί πέθανε το 2000. Στην Κατοχή ήταν κι αυτή μέλος του ΕΑΜ στη Δε-
σκάτη με βοηθητικές αρμοδιότητες για τον ΕΛΑΣ. 

Ο αδελφός του πατέρα, Δημήτρης, ήταν μαχητής στον εφεδρικό ΕΛΑΣ 
Δεσκάτης. Στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου ήταν συνδεδεμένος με πα-
ράνομο δίκτυο του ΚΚΕ στη Δεσκάτη και συμμετείχε σε ανταρτοομάδα 
του ΔΣΕ μέχρι τις αρχές του 1950, οπότε η ομάδα συνελήφθη από τον κυ-



κυβερνητικό στρατό. Βασανίστηκε, φυλακίστηκε και τελικά απολύθηκε με 
τα «μέτρα ειρηνεύσεως» της κυβέρνησης Πλαστήρα-Βενιζέλου, το φθινό-
πωρο του 1950. 

Τα αδέλφια της μητέρας είχαν οργανωθεί στην ΕΠΟΝ. Στον εμφύλιο 
πόλεμο, ο μεγάλος αδελφός, Θανάσης Σπανός, κατατάχθηκε μαχητής στον 
ΔΣΕ και στη συνέχεια έζησε ως πολιτικός πρόσφυγας στη Τασκένδη, από 
όπου επαναπατρίστηκε το 1964. Ο δεύτερος αδελφός, Βασίλης, συνελήφθη 
το 1947 για παράνομη δραστηριότητα με την ΕΠΟΝ και κρατήθηκε στα 
Γιούρα μέχρι το 1951. 

Στη γραμμή αυτή της παράδοσης, τα περισσότερα μέλη της οικογένειας 
ήταν μέλη της ΕΔΑ με ενεργό συμμετοχή στο νομό Λαρίσης. 

Ο Βασίλης Χατζηζήσης εντάχθηκε στην Ν.ΕΔΑ στη Λάρισα το 1958, λίγο 
πριν από τις εκλογές του Μαΐου, μέσα σε ένα κλίμα τρομοκρατίας που 
επιδεινώθηκε μετά τις εκλογές και κορυφώθηκε το 1961. Υποψήφιος από 
την πλευρά της Ν.ΕΔΑ στο ψηφοδέλτιο της ΕΔΑ, το 1961, θυμάται, σήμερα 
ακόμη, τις δύσκολες συνθήκες με τις οποίες μαζί με τον Βαγγέλη Σακελ-
λάρη και άλλους συνυποψήφιους αναγκάστηκαν να μοιράζουν τα ψηφο-
δέλτια της ΕΔΑ για τις εκλογές στην Ελασσόνα. 

Γραμματέας της Ν.ΕΔΑ στην πόλη της Λάρισας από το 1962, αντιμετώ-
πισε θετικά τη συγχώνευση των δύο νεολαιών της Ν.ΕΔΑ με τη ΔΚΝΓΛ. 
Αντιπρόσωπος του νομού στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ, εκλέχθηκε μέ-
λος του ΚΣ της και ανέλαβε γραμματέας της οργάνωσης της ΔΝΛ για το 
νομό Λαρίσης, που εκτιμά ότι αριθμούσε περίπου 1.000 μέλη. Τη θέση αυ-
τή διατήρησε μέχρι το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1967. Στο διάστημα 
αυτό, εργαζόταν ως βιβλιοπώλης και δεν απέκτησε επαγγελματική σχέση 
με τη ΔΝΛ. Δηλώνει επίσης ότι δεν συμμετείχε ως «κομματικό στήριγμα» 
στις «τριάδες» που οργάνωσε το ΚΚΕ εντός του κόμματος της ΕΔΑ και 
στη ΔΝΛ, από το 1965. 

Ήταν αναγνώστης και βοηθούσε στην κυκλοφορία των εντύπων : Η  Γε-
νιά μας, Δρόμοι της  Ειρήνης, Τετράδια  Δημοκρατίας,  Πανσπουδαστική, 
Επιθεώρηση  Τέχνης,  Ελληνική Αριστερά.  Συμμετείχε στην έκδοση της μη-
νιαίας τοπικής εφημερίδας της ΔΝΛ, Δημοκρατική  Γενιά,  που άρχισε να εκ-
δίδεται το φθινόπωρο του 1966. 

Από τις διάφορες εκδηλώσεις, θυμάται τους χορούς που οργανώνονταν 
από τη Ν.ΕΔΑ και τη ΔΝΛ στη Λάρισα, στο Αλκαζάρ, αλλά και μια αυθόρ-
μητη συνεστίαση, το 1965, που προέκυψε στο πλαίσιο της επίσκεψης του 
Μ. Θεοδωράκη στην Ελασσόνα. 

Συμμετείχε στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λάρισας, όπου οργανώθηκαν 
διάφορες εκδηλώσεις κυρίως το καλοκαίρι, με τον Σπύρο Κολοκοτρώνη 
και τον Πέτρο Παπαθανασίου. «Ο σύλλογος, στον οποίο  μετείχε η αφρό-



αφρόκρεμα της διανόησης της πόλης, διαλύθηκε στη δικτατορία γιατί θεωρήθη-
κε φιλοκομμουνιστικός». 

Στη διάρκεια της διαδρομής του στο χώρο της νεολαίας δεν είχε αντιρ-
ρήσεις ή αντιθέσεις ως προς τη χάραξη της πολιτικής στρατηγικής. 

Αντιμετώπισε συλλήψεις, δίκες και καταδίκες για πολιτική δραστήριο -
τητα. Σήμερα επιμένει στο «δεν ξεχνώ», εννοώντας ότι δεν πρέπει να ξε-
χαστούν οι ενέργειες του κράτους της Δεξιάς εκείνα τα χρόνια. 

Στη δικτατορία εξορίστηκε από την 21η Απριλίου 1967 έως τις 30 Αυ-
γούστου 1970 στα Γιούρα και στο Λακκί της Λέρου. Στη Λέρο ενημερώθη-
κε για τη διάσπαση του ΚΚΕ και ανήκει σε εκείνους που συντάχθηκαν με 
τις θέσεις του Γραφείου Εσωτερικού. Ορίστηκε μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ 
Εσωτερικού στη διάρκεια της δικτατορίας. 

Στη μεταπολίτευση παρέμεινε ενεργός στο χώρο του ΚΚΕ Εσωτερικού 
και από το 1990 σταμάτησε να δραστηριοποιείται πολιτικά, διαφωνώντας 
με τη συμμετοχή του ΣΥΝ στην κυβέρνηση Τζανετάκη. Ψηφίζει σταθερά 
την ανανεωτική έκφραση της Αριστεράς. 

Ζαχαρούλα  Χονδροκούκη-Καπουράνη 
Αναπληρωματικό μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Α' συνέντευξη στην Ι.Π., 5.7.2007. Επαναληπτική, 2.10.2007. Παραχώρηση φωτο-
γραφικού υλικού. 
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1940. Εργάστηκε ως βοηθός λογιστή. Είναι 
παντρεμένη με τον Γιώργο Καπουράνη και έχουν ένα γιό. 

Το 1958 ολοκλήρωσε τις βασικές της σπουδές στον Πειραιά στο 3ο 
Εξατάξιο Γυμνάσιο Θηλέων και το 1959 πέρασε με εξετάσεις στην Ανωτέ-
ρα Βιομηχανική Σχολή, η οποία στεγαζόταν ακόμη στην Αθήνα πριν μετε-
ξελιχθεί σε Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς. Τις ανώτατες αυτές 
σπουδές δεν τις ολοκλήρωσε. 

Πατέρας της ήταν ο Μιχάλης Χονδροκούκης, που γεννήθηκε στην Κοκ-
κάλα στη Μέσα Μάνη το 1907. Από τα 18 χρόνια του εγκαταστάθηκε στον 
Πειραιά, όπου πέθανε το 1989. Ήταν λιμενεργάτης. Συμμετείχε στον 
Αλβανικό πόλεμο και στην Κατοχή εντάχτηκε στο ΕΑΜ Πειραιά. Το 1947 
εξορίστηκε για τρεις μήνες στην Ικαρία. Στη συνέχεια ανέπτυξε συνδικα-
λιστική δραστηριότητα και χρημάτισε μέλος της διοίκησης στο σωματείο 
των λιμενεργατών του Πειραιά. 

Μητέρα της ήταν η Βασιλική, το γένος Αράπη, που γεννήθηκε στη Μάνη 
το 1920 και εγκαταστάθηκε με την οικογένειά της στα Μανιάτικα του Πει-
ραιά το 1930. «Όταν ήμασταν παιδιά, μας τραγουδούσε αντάρτικα τρα-
γούδια», θυμάται η κόρη της. 



Ο αδελφός του πατέρα, Νίκος, φοιτητής στην Παιδαγωγική Ακαδημία 
είχε ενταχθεί στην ΟΚΝΕ και στη συνέχεια στην ΕΠΟΝ και στον ΕΛΑΣ Πει-
ραιά. Για τις πολιτικές του δραστηριότητες στην παράνομη ΕΠΟΝ διαγρά-
φηκε από τη σχολή του και εξορίστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στον 
Αϊ-Στράτη. 

Μετά την ένταξη στην Αντίσταση, η οικογένεια εγκατέλειψε τη φιλοβα-
σιλική παράδοση στην οποία ανήκε. Έγιναν κομμουνιστές και σταθερά 
ψήφιζαν την ΕΔΑ. Έτσι η Ζαχαρούλα Χονδροκούκη θεωρεί ότι «γεννήθηκε 
σε αριστερό σπίτι». Όμως, υποστηρίζει ότι «ούτως ή άλλως θα γινόμουν 
αριστερή, γιατί έχω την αίσθηση του δίκαιου και του άδικου». 

Δραστηριοποιήθηκε από το 1959, ως μέλος της Ν.ΕΔΑ, στη Βιομηχανική 
Σχολή και συμμετείχε ενεργά στον τοπικό φοιτητικό σύλλογο. Το 1961-62 
ήταν υπεύθυνη για τον μαθητικό τομέα της Ν.ΕΔΑ Πειραιά και από το κα-
λοκαίρι του 1963 εντάχθηκε στη ΔΚΝΓΛ και ασχολήθηκε με την οργάνωση 
διαφόρων εκδηλώσεων στη Λέσχη του Πειραιά. 

Ως αντιπρόσωπος της Κίνησης του Πειραιά αλλά και της Ν.ΕΔΑ έλαβε 
μέρος στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ και θεώρησε από την αρχή τη συγ-
χώνευση ως απαραίτητη διαδικασία. Θεωρεί ότι εκλέχθηκε αναπληρωμα-
τικό μέλος του ΚΣ σε μια λογική ποσόστωσης, που απαιτούσε την εκπρο-
σώπηση των νέων γυναικών στα κεντρικά όργανα της ΔΝΛ. 

Μετά την επίσημη ίδρυση της ΔΝΛ συμμετείχε στο Γραφείο Πύλης Πει-
ραιά -γραμματέας του διετέλεσε ο Γ. Γιωτόπουλος, στη συνέχεια ο Κ. 
Τσουράκης και ο σύζυγος της Γ. Καπουράνης- αρχικά ως υπεύθυνη για 
τις συνοικίες και στη συνέχεια στον μαθητικό τομέα. Δεν απέκτησε επαγ-
γελματική σχέση με τη ΔΝΛ ούτε με την ΕΔΑ Πειραιά, γιατί θεωρούσε ότι η 
«επαγγελματοποίηση δημιουργούσε πολλά προβλήματα». 

Μαζικό στέλεχος, συμμετείχε στις δραστηριότητες των τοπικών λεσχών 
στις συνοικίες του Πειραιά και παράλληλα στον γενικότερο προβληματι-
σμό και σχεδιασμό των πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων από τα 
κεντρικά όργανα της Νεολαίας και πιστεύει μέχρι σήμερα ότι η «πολιτι-
στική κίνηση και δράση είναι κατεξοχήν πολιτική». 

Δηλώνει ότι διάβαζε τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο της Αριστεράς 
και της Νεολαίας : Η  Αυγή, Δημοκρατική  Αλλαγή, Τετράδια  της  Δημοκρα-
τίας,  Η  Γενιά  μας, Πανσπουδαστική,  Δρόμοι της  Ειρήνης, Επιθεώρηση  Τέ-
χνης. 

Χαρακτηρίζει τους αγώνες για το 1-1-4 ως το «μεγαλείο του νεολαιί-
στικου κινήματος», τους συγκρίνει με τις κινητοποιήσεις στα «Ιουλιανά» 
και διευκρινίζει ότι «όλη αυτή η περίοδος άλλαξε τις ζωές των νέων. Τους 
έδωσε πνοή και έμπνευση». 

Για τα διαφορετικά ρεύματα στην Αριστερά καταθέτει ότι δεν καταλάβαινε 



βαινε ότι υπήρχε πρόβλημα. «Κοιμόμουν, λέει. Όταν μετά το θάνατο του 
Σωτήρη βγήκαν όλα αυτά, έπεσα από τα σύννεφα! Δεν ήξερα τίποτα...», 
όμως δεν θυμάται και πώς τα αντιμετώπισε στη συνέχεια. 

Αν και δεν εξέφρασε πολιτικές διαφωνίες με τη ΔΝΛ, την ενοχλούσε ο 
υδροκεφαλισμός της Αθήνας, το γεγονός ότι οι κομματικοί μηχανισμοί 
διατηρούνταν σταθεροί και αναλλοίωτοι σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο 
καθώς και η παρέμβαση του κόμματος στην επιλογή των παλιών επονιτών 
για τη στελέχωση των ηγετικών κλιμακίων της ΔΝΛ. Καταθέτει ότι δεν λει-
τούργησε σε «τριάδα», αν και ενημερώθηκε για τη συγκρότηση των κομ-
ματικών στηριγμάτων του ΚΚΕ εντός των οργανώσεων της ΕΔΑ και της 
ΔΝΛ. 

Στη δικτατορία, καταζητούμενη με το σύζυγό της από τη δεύτερη ημέ-
ρα, περνούν στην παρανομία, πρακτικά χωρίς σύνδεση και μετακινούνται 
σε διάφορα σπίτια μέχρι τον Νοέμβριο του 1969, οπότε συλλαμβάνονται 
στα Μελίσσια. Εκτοπίστηκε στην Αλικαρνασσό και στη συνέχεια στο 
στρατόπεδο Ωρωπού μέχρι τα Χριστούγεννα του 1970. 

Κράτησε αποστάσεις και από τις δύο πλευρές μετά τη διάσπαση του 
ΚΚΕ, την οποία θεώρησε καιροσκοπική, και εντάχθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερι-
κού στα χρόνια της μεταπολίτευσης κρίνοντας «το μη χείρον ως βέλτι-
στο». Αποστασιοποιήθηκε και πάλι και ψήφισε διάφορα σχήματα και 
ομάδες της «εξωκοινοβουλευτικής» Αριστεράς. 

Γιώργης  Χριστοφιλόπουλος 
Μέλος του Προεδρείου του Κεντρικού Συμβουλίου και της Γραμματείας του. 
Α' συνέντευξη στην Ι.Π., 16.1.2007. Επαναληπτικές, 4 και 15.9.2007. Παραχώρηση 
φωτογραφικού υλικού. 
Γεννήθηκε το 1936 στο Κοπανάκι Τριφυλίας στη Μεσσηνία. Εργάστηκε ως 
δημοσιογράφος και στη συνέχεια ως λογιστής. Ζει στο Περιστέρι. Είναι 
παντρεμένος με τη Μαρία Χαλαύτρη και έχουν δύο παιδιά. 

Λόγω των μετακινήσεων της οικογένειας, ο κύκλος των βασικών σπου-
δών του, που αρχίζει στο Κοπανάκι, ολοκληρώνεται σταδιακά στη Λάρισα 
και στο Αγρίνιο, όπου τελείωσε σχεδόν το γυμνάσιο, αλλά αποφοίτησε το 
1952 από το Γυμνάσιο Περιστερίου. Μπήκε στη Νομική Σχολή του Πανε-
πιστημίου Αθηνών το 1953 και πήρε τελικά πτυχίο του Οικονομικού Τμή-
ματος, το 1977. 

Πατέρας του ήταν ο Θανάσης Χριστοφιλόπουλος, 1906-1986. Είχε γεν-
νηθεί στο Κοπανάκι Τριφυλίας και πέθανε στο Περιστέρι. Εργάστηκε από 
τα 10 του στο χωριό ως τσαγκάρης. Στη διάρκεια της Αντίστασης εντάχθη-
κε στον ΕΛΑΣ και στο ΚΚΕ και υπηρέτησε στον εφεδρικό ΕΛΑΣ Τριφυλίας 



λίας. Το 1945 συνελήφθη, δικάστηκε για «κατοχικά αδικήματα» και παρέ-
μεινε επί δύο χρόνια στις φυλακές Κυπαρισσίας. 

Μητέρα του ήταν η Δήμητρα, το γένος Τούντα, 1910-1990. Καταγόταν 
από τη Μπρατίτσα-Παρνασσό Γορτυνίας. Ήταν από την προπολεμική πε-
ρίοδο μέλος του ΚΚΕ και για την ένταξή της αυτή όπως και για τη σχέση 
όλης της οικογένειας με το ΚΚΕ έπαιξαν σημαντικό ρόλο οι συγγενικοί δε-
σμοί με τον τηλεγραφητή Μιχάλη Λολώνη. Στη διάρκεια της Αντίστασης, η 
μητέρα ήταν σύνδεσμος του ΚΚΕ και του ΕΛΑΣ στην περιοχή Τριφυλίας. Ο 
Γιώργης όπως και ο μεγαλύτερος αδελφός του Γιάννης -γεννημένος το 
1934- ήταν αετόπουλα. 

Στην Αντίσταση συμμετείχε επίσης ο θείος του, Μιχάλης Λολώνης, ο 
οποίος αργότερα εξορίστηκε στη Μακρόνησο και στον Αϊ-Στράτη. 

Μετά τη σύλληψη και καταδίκη του πατέρα και λόγω των διώξεων και 
των αντιποίνων που αρχίζουν να παίρνουν έκταση στην περιοχή, η μητέρα 
με τα δύο παιδιά μετακινούνται στη Λάρισα, κρυφά, στα τέλη του 1945. 
«Με το φόβο των παρακρατικών πάνω από τα κεφάλια μας, βγήκαμε από 
το χωριό μέσα στη νύχτα, θυμάται, και πήραμε μαζί μας όσα μπορούσε να 
σηκώσει ένα γαϊδουράκι». Η οικογένεια παρέμεινε στη Λάρισα όπου η 
μητέρα ξενοδουλεύει, ενώ ταυτόχρονα εργάζεται για το μηχανισμό του 
ΚΚΕ. Μετά την αποφυλάκιση του πατέρα το 1947, αλλά και την επιβολή 
των έκτακτων μέτρων, εγκαταστάθηκαν όλοι στο Αγρίνιο, μέχρι το 1952, 
οπότε μετακόμισαν στο Περιστέρι. 

Ο Γιώργης Χριστοφιλόπουλος καταθέτει ότι η προσωπική του διαδρο-
μή στις γραμμές της Αριστεράς ξεκινά στο Αγρίνιο, το 1950 με την ένταξή 
του στην ΕΔΝΕ. «Με το συμμαθητή μου Γεράσιμο Κυλάφη και τον Τάκη 
Καρέλλο διαβάζαμε τους Φρουρούς της  Ειρήνης  και κάναμε στρατολογή-
σεις συμμαθητών μας, θυμάται. Ο Τάσος Τσέλλος μάς συνέδεσε με την 
οδοντίατρο Ευτυχία Μουτάφη, που ο άντρας της [Θανάσης Ελεφάντης] 
ήταν στη φυλακή. Φτιάχναμε δέματα για τους πολιτικούς κρατούμενους 
και της τα παραδίναμε προσποιούμενοι ότι πηγαίνουμε επίσκεψη στο ια-
τρείο της». 

Η έντονη πολιτική δραστηριότητά του, όμως, ταυτίζεται με την εγκα-
τάσταση στο Περιστέρι. «Με την άφιξή μου στην Αθήνα πήγα στα κεντρι-
κά γραφεία της ΕΔΑ στην οδό Μητροπόλεως. Ήμασταν όλοι κι όλοι πέντε 
μαθητές. Ο γραμματέας, Θόδωρος Γεωργούλης, μου έδωσε επαφή με την 
ΕΔΑ Περιστερίου και το γραμματέα της, Νίκο Κομνηνό. Έτσι οργανώσαμε 
ομάδα μαθητών στο Περιστέρι. Στη συνέχεια στρατολογήθηκα, από τον 
Δημήτρη Φωλόπουλο, στο παράνομο ΚΚΕ. Οργανώσαμε μάλιστα και πα-
ράνομο δίκτυο Περιστεριωτών και Ανθουπολιτών, στο οποίο συμμετείχαν 
εκτός από εμένα, ο Σπύρος Πουλόπουλος, ο Άκης Κονδύλης, ο Μάκης 



Βρακατσέλης, ο Κώστας Χαλαύτρης και η αδελφή του, Μαρία, η μετέπειτα 
γυναίκα μου, ο αδελφός μου Γιάννης και άλλοι. Μοιράζαμε τον παράνομο 
Ριζοσπάστη  και το 1953 γράψαμε συνθήματα για τα 12χρονα του ΕΑΜ' 
στο εργοστάσιο Λαναρά. Το 1954, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Τίτο 
στην Αθήνα, η καθοδήγηση ανέθεσε σε μένα και στο Σπύρο Πουλόπουλο 
να κάψουμε την τιμητική αψίδα που οι αρχές είχαν στήσει στην πύλη του 
Αδριανού. Ήταν επιχείρηση αυτοκτονίας. Είχαν φαίνεται αποφασίσει να 
μας 'θυσιάσουν' στο όνομα του θορύβου που θα έκανε το σαμποτάζ. Για 
πρώτη φορά κλονίστηκα!» 

Από το 1953 ασχολείται ταυτόχρονα με τα φοιτητικά στη Νομική Σχο-
λή. Για τη δραστηριότητά του, πέρασε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, με άλλους 6 φοιτητές, αλλά ευτυχώς, μετά από 
παράσταση του Θεμιστοκλή Τσάτσου στον πρύτανη, η «υπόθεση μπήκε 
στο αρχείο». Παράλληλα εργάζεται για την έκδοση της εφημερίδας της νό-
μιμης οργάνωσης της ΕΔΑ στο  Περιστέρι, Ηχώ  του Περιστερίου,  που 
έβγαινε «με νοικιασμένο τίτλο» και με ευθύνη του Δημήτρη Φωλόπουλου. 

Από τον Οκτώβριο του 1956 ώς το καλοκαίρι του 1958 και από την 
άνοιξη του 1959 ώς τα μέσα του 1960, εργάζεται ως δημοσιογράφος της 
εφημερίδας Η  Αυγή, στην αρχή στο ελεύθερο ρεπορτάζ και στη συνέχεια 
στις στήλες  για τη νεολαία και το φοιτητικά κίνημα. «Εργάστηκα στην 
Αυγή σε δύο φάσεις, διευκρινίζει, γιατί τον Ιούλιο του 1958, στη φάση των 
μετεκλογικών διώξεων εναντίον της νεολαίας, με συνέλαβε το Σπουδαστι-
κό Τμήμα της Ασφάλειας. Κρατήθηκα για ένα μήνα στην Ασφάλεια μέχρι 
να εκδικαστεί η έφεση και τον Αύγουστο εκτοπίστηκα στον Αϊ-Στράτη, 
όπου παρέμεινα για 10 μήνες και μετά, ως αδειούχος εξόριστος, επέστρε-
ψα στην Αυγή». 

Συνδεδεμένος στην εξορία με την «ομάδα Κισκύρα», η οποία δεν είχε 
αποδεχτεί τις αποφάσεις της 6ης Ολομέλειας του ΚΚΕ του 1956 στην ου-
σία τους, μετά την επιστροφή του στην Αθήνα, συνέχισε να συναντά εκ-
προσώπους αυτής της άποψης. «Συναντιόμουν με μια φιλική παρέα συνε-
ξορίστων. Τους είπα ότι τις διαφωνίες πρέπει να τις συζητούμε μέσα στις 
οργανώσεις. Διαφορετικά κάνουμε φραξιονισμό. Μετά απ' αυτό δεν ξανα-
πήγα στις συναντήσεις. Στη συνέλευση της 'κομματικής οργάνωσης' στην 
Αυγή, μίλησα για τη ζημιά των ομαδοποιήσεων και έκανα αυτοκριτική». 
Στη συνέχεια, ακολουθώντας την προτροπή της Αφρώς Παντελέσκου, πα-
ραιτήθηκε από την εφημερίδα. «Είπα θα πάρω το πτυχίο μου», θυμάται. 
Οι υποχρεώσεις που ανέλαβε στη Ν.ΕΔΑ, ως καθοδηγητής του Ανατολικού 
Τομέα της Οργάνωσης Αθήνας, και αργότερα στις «συνοικίες» Γαλάτσι-
Πατήσια, δεν του το επέτρεψαν. 

Συλλαμβάνεται για δεύτερη φορά, στα τέλη του 1960 και εκτοπίζεται 



ξανά στον Αϊ-Στράτη από όπου επιστρέφει το 1962, ως «οίκοι μετεκτοπι-
σθείς», ύστερα από 16 μήνες στην εξορία. «Στο στρατόπεδο τα πράγματα 
είχαν αλλάξει. Στρατοπεδάρχης ήταν ο Νίκος Καρράς και με καθοδηγητή 
τον Παναγιώτη Κατερίνη, οργανώσαμε τη Νεολαία του στρατοπέδου. Κά-
ναμε ομάδες μπάσκετ, βόλεϋ και ποδοσφαίρου και βγάλαμε τη σατιρική 
εφημεριδούλα Φυλαχτείτε,  στην οποία σατιρίζαμε και τις δύο τάσεις που 
είχαν δημιουργηθεί, τους 'κατσίορους' [αισιόδοξους] και τους 'κοκκινόκω-
λους' [απαισιόδοξους], όπως τους λέγαμε, και γενικά όλα τα αρνητικά της 
ζωής μας». 

Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Ν.ΕΔΑ, έγινε επαγγελματικό 
στέλεχος της, από το 1962, «μετά από πρόταση του Θόδωρου Κοκλάνη» 
και του ανατέθηκε η ευθύνη για τον τομέα των Τεχνικών Σχολών και τον 
εργατικό τομέα. «Ο Μήτσος Κουτσούνης, ο Λεωνίδας Παπαγιαννόπουλος 
και ο Μήτσος Κοντογιώργης βρήκαν τη νομική διάταξη που επέτρεπε στα 
σωματεία να πραγματοποιούν ελέγχους στις οικοδομές. Έτσι άρχισαν οι 
εργατικοί έλεγχοι των οικοδομικών σωματείων στα γιαπιά για την τήρηση 
του ωραρίου και για τον έλεγχο των προδιαγραφών ασφαλείας. Γινόντου-
σαν πολλά ατυχήματα τότε, χάνονταν νέοι άνθρωποι. Με προμετωπίδα τη 
ΣΕΕΝΕ, οργανώσαμε τη μεγάλη εκστρατεία, την έκθεση και την Εβδομά-
δα για το εργατικό ατύχημα'. Η ΣΕΕΝΕ αγωνίστηκε επίσης για την κατάρ-
γηση του καθεστώτος του μαθητευόμενου εργάτη που ευνοούσε τη λη-
στρική εκμετάλλευση των νέων». 

Υποψήφιος βουλευτής Μεσσηνίας με τα χρώματα της ΕΔΑ στις εκλογι-
κές αναμετρήσεις του 1963 και 1964, δηλώνει ότι «υπήρξε ένθερμος υπέρ-
μαχος της συγχώνευσης και της δημιουργίας της ΔΝΛ». Ανέλαβε μάλιστα 
χρέη οργανωτικού γραμματέα της νέας οργάνωσης στις παραμονές του 
Ιδρυτικού Συνεδρίου της, στις εργασίες του οποίου παρουσίασε την κε-
ντρική εισήγηση για το Καταστατικό.  «Ήταν τιμητικό για μένα, σχολιάζει. 
Όμως δεν ήμουν έτοιμος. Δεν είχα συμμετάσχει στις επεξεργασίες του 
Καταστατικού, γιατί είχα χρεωθεί το βάρος των προσυνεδριακών συνδια-
σκέψεων σε όλη τη χώρα και τη Σπουδάζουσα. Από την άλλη πλευρά, 
υπήρχαν αντιρρήσεις για συγκεκριμένα άρθρα, ειδικά εκείνο για τις 'υπο-
χρεώσεις και τα καθήκοντα του μέλους'. Τελικά τα περάσαμε όλα στο Συ-
νέδριο, με το χαμόγελο και με τη στήριξη κυρίως των αντιπροσώπων από 
τις επαρχίες και τις συνοικίες». 

Μετά το Συνέδριο εκλέγεται μέλος της Γραμματείας του Προεδρείου 
του Κεντρικού Συμβουλίου, τρίτος τη τάξει, όπως λέει, μετά τον πρόεδρο, 
Μ. Θεοδωράκη, και τον γενικό γραμματέα, Τ. Μπενά. «Είναι γεγονός ότι 
με προετοίμαζαν για τη διαδοχή, ειδικά μετά την αποχώρηση του Γρηγόρη 
Γιάνναρου. Εκ των πραγμάτων ο ρόλος μου ήταν σημαντικός, γιατί έμπαινα 



να πάντα μπροστά στη δουλειά. Ποτέ όμως δεν είχα υπολογίσει σ' αυτό, 
ούτε δούλευα υπολογιστικά». Μετά το Συνέδριο, διατηρεί τη θέση του 
οργανωτικού γραμματέα της ΔΝΛ μέχρι τον Νοέμβριο του 1965 και ταυτό-
χρονα καθοδηγεί τη Σπουδάζουσα μέχρι τα τέλη της ίδιας χρονιάς και την 
αναχώρηση του για το στρατό. «Τη Σπουδάζουσα όλα τα 'μεγάλα στελέχη' 
την είχαν εγκαταλείψει. Την ανέλαβα από τον Νοέμβριο του 1964, την 
εποχή που στις σχολές αλλά και στο γραφείο της τα πράγματα έβραζαν. 
Υπήρχε μια αριστερίστικη αντίληψη κι ένας ελιτισμός. Ευτυχώς που υπήρ-
χε η επαρχία, γιατί στη Σπουδάζουσα μερικοί 'κάναν σα να ψειρίζανε τη 
μαϊμού'. Έχαναν τον πραγματικό στόχο για το κίνημα». 

Στρατεύτηκε τον Ιανουάριο του 1966. Παρουσιάστηκε στην Τρίπολη 
και υπηρέτησε για 15 μήνες στην Ξάνθη. Το στρατιωτικό πραξικόπημα τον 
βρήκε να υπηρετεί τη θητεία του. «Όλο έλεγα ότι θα πάω φαντάρος και 
όλο έμενα πίσω. Με τράβαγαν πίσω. Είχαμε τη συγχώνευση, το Συνέδριο, 
μετά τα Ιουλιανά... Δύο φορές μπήκα στο νοσοκομείο για να πάρω ανα-
βολή. Τελικά στρατεύτηκα, τον Γενάρη του 1966». 

Από τη διαδρομή του στο νεολαιίστικο κίνημα συγκρατεί μια σκηνή 
από τις περιοδείες στην επαρχία. «Με τον Μίκη, τον Κώστα Κοτζιά και 
τον Γιάννη Θεοδωράκη σε περιοδεία, το Νοέμβριο του 1964, περάσαμε 
από το χωριό Παπαδάτες Ξηρομέρου για τα εγκαίνια της τοπικής λέσχης. 
Η αστυνομία είχε ήδη περάσει και είχε συλλάβει το γραμματέα της οργά-
νωσης και άλλα παιδιά. Διασταυρωθήκαμε οδικά, καθώς εμείς ανεβαίνα-
με στο χωριό και οι χωροφύλακες με τους συλληφθέντες κατέβαιναν για 
να τους οδηγήσουν στο διπλανό χωριό, στις Φυτείες, αλλά δεν γνωρίζαμε 
τι είχε συμβεί. Παρά τις συλλήψεις και την τρομοκρατία, καβαλάρηδες με 
φουστανέλες και με κλαδιά φοίνικα στα χέρια μάς περίμεναν στην είσοδο 
του χωριού. Η υποδοχή δεν είχε ματαιωθεί. Αυτή ήταν η ΔΝΛ. Ένα ξέ-
σπασμα, ένας ενθουσιασμός που απελευθέρωσε τη νεολαία. Πηγαίναμε 
στα χωριά, στις συνοικίες, στους μαθητές και νιώθαμε την αλλαγή. Υπήρ-
χε αγάπη, αγνότητα και αυταπάρνηση, αλληλεγγύη και αρκετός ηρωι-
σμός». 

Μιλώντας γι' αυτά, θυμάται τα εγκαίνια των κεντρικών γραφείων της 
ΔΚΝΓΛ στην οδό Φειδίου. «Υπήρχε αρκετός κόσμος, νέοι στο δρόμο και η 
αστυνομία ήθελε να μας διαλύσει. Έγινε σύγκρουση και ο αστυνομικός δι-
ευθυντής, Τασιγιώργος, προσπάθησε να με συλλάβει. Όρμησε πάνω του η 
Αθηνά [Γιάνναρου] σα μαινάδα και με απελευθέρωσε. Κινδύνεψε όμως η 
ίδια να συλληφθεί!» 

Δηλώνει ότι διάβαζε καθημερινά τον αριστερό τύπο της εποχής αλλά 
και τον παράνομο Νέο  Κόσμο  του ΚΚΕ που έφτανε ταχυδρομικά. Έγραψε 
άρθρα για τα περιοδικά Τετράδια  της  Δημοκρατίας  και Ελληνική Αριστερά 



ρά. Συμμετείχε στη σύνταξη της Πανσπουδαστικής,  στην τελευταία πε-
ρίοδο ως καθοδηγητής της Σπουδάζουσας, της Μαθητικής  ως καθοδηγη-
τής των Τεχνικών Σχολών και της Γενιάς  μας ως ηγετικό στέλεχος της ορ-
γάνωσης. 

Οργανωτικό στέλεχος, ασχολήθηκε επίσης με τις λέσχες της Ν.ΕΔΑ και 
της ΔΝΛ, με την οργάνωση βιβλιοθηκών και την έκδοση εντύπων και όπως 
δηλώνει «είχε μια πολύ θετική γνώμη για το ρόλο των πολιτιστικών και 
εξωραϊστικών εξορμήσεων. Μας έφερναν κοντά στον κόσμο. Μας έβγαζαν 
μπροστά. Η λέσχη στο χωριό και στη γειτονιά ήταν πραγματική επανά-
σταση και δημιούργησε πανικό στις δυνάμεις της Δεξιάς». 

Στην ερώτηση για τις σχέσεις του με τα άλλα ρεύματα της Αριστεράς, 
απαντά: «Τους αριστεριστές, τους έβρισκα συνέχεια μπροστά μου. Ήθε-
λαν να βάλουν την οργάνωση σε καβούκι. Συχνά με ειρωνευόντουσαν. Νο-
μίζω ότι τους πήραμε αυτό που λέμε 'το κέντρο στο γήπεδο' και με είχανε 
άχτι». 

Σχετικά με τη συμμετοχή του στον πολιτικό σχεδιασμό της ΔΝΛ και για 
τις σχέσεις του με τα άλλα μέλη της ηγεσίας της, δηλώνει ότι αισθάνεται 
ότι «συμμετείχε με ίσους όρους σε ένα νεολαιίστικο σχεδιασμό χωρίς πα-
ρεμβάσεις». «Ο Μίκης ήταν οδοστρωτήρας, το παγοθραυστικό της οργά-
νωσης. Ο Μπενάς ήταν η ψυχή. Έδωσε μάχη για να αλλάξει τη νοοτροπία. 
Από κόμμα των νέων κάναμε, με αυτόν πρωτοστάτη, μια νεολαιίστικη ορ-
γάνωση επιθετική και νομίζω ότι αυτή τη μάχη την κερδίσαμε. Όμως ένα 
μέρος του Προεδρείου δε βρέθηκε, εντελώς, στο ίδιο μήκος κύματος με την 
πλειοψηφία». Για τον εαυτό του δηλώνει ότι δεν χρησιμοποίησε την ιδιότη-
τα που είχε ως μέλος του ΚΚΕ από τα χρόνια της εξορίας στη δουλειά που 
έκανε στη Νεολαία. 

Ο προαλειφόμενος από πολύ νωρίς ως ο επόμενος -μετά τον Τάκη 
Μπενά- γραμματέας της ΔΝΛ δεν είχε ενεργό συμμετοχή ή δράση εναντίον 
της δικτατορίας. Έκτοτε, άλλωστε, πρακτικά αποστασιοποιήθηκε από την 
πολιτική. Μαρτυρίες μελών του Κεντρικού Συμβουλίου της ΔΝΛ συνδέουν 
την επιλογή του αυτή με την υπογραφή «δήλωσης μετανοίας» στην Ξάνθη 
τις πρώτες ημέρες της δικτατορίας και με όσα δυσάρεστα, και υποχρεωτι-
κά, την ακολούθησαν. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η αποστασιοποίηση του 
συνδέθηκε με την ανάγκη προστασίας της οικογενείας του και κυρίως των 
ανήλικων παιδιών του. «Η γυναίκα μου ήταν ήδη στη Γυάρο. Κάμφθηκα 
όταν μου ανακοίνωσαν ότι θα με στείλουν στη Λεπτή Έβρου. Ήξερα ότι 
από αυτό το φυλάκιο δε θα απολυόμουν ποτέ. Έτσι τους δήλωσα ότι δεν 
θα ξανανακατευθώ. Θα μπορούσα να συνεργαστώ μαζί τους. Μου πρότει-
ναν να γίνω δημοσιογράφος, να στέλνω ανταποκρίσεις στο εξωτερικό. 
Αρνήθηκα. Μετά την απόλυση μου από το στρατό, κρατήθηκα για ένα μή-



μήνα στα κρατητήρια της Ανθούπολης, τον Ιούλιο του 1967. Απολύθηκα και 
δούλεψα στη Λαχαναγορά». 

Στη μεταπολίτευση, αποστασιοποιημένος από τους παλιούς συντρό-
φους, παρά τις επιφυλάξεις που του δημιουργεί ο «άκρατος φιλοσοβιετι-
σμός», είναι ψηφοφόρος του ΚΚΕ. Το 1982 εντάσσεται στην ΚΕΑ (Κίνηση 
για την Ενότητα της Αριστεράς) και εκλέγεται στο προεδρείο της, αλλά 
δεν συμμετέχει γιατί δεν του δίνουν συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Προτιμά 
να συμμετάσχει ως «στρατιώτης» στην τοπική ΚΕΑ στο Περιστέρι και 
πρωτοστατεί στην έκδοση της εφημερίδας της κίνησης Δημοκρατική  Φωνή. 
Από το 1989 και μετά ψηφίζει ΠΑΣΟΚ, συμμετέχει σε διάφορες τοπικές κι-
νήσεις και αρθρογραφεί σε τοπικές εφημερίδες στο Περιστέρι. 

Γιάννης  Χρυσάφης 
Αναπληρωματικό μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου με τη μεσολάβηση του Στ. Στεφάνου, 2003. Επα-
ναληπτική συνέντευξη στην Ι .Π. ,20.7.2007. 

Γεννήθηκε στα Λιμενάρια Θάσου το 1938 και έζησε εκεί μέχρι τον Φεβρου-
άριο του 1962, οπότε εγκαταστάθηκε στην Καβάλα. Από τον Απρίλιο του 
1967 μένει στην Αθήνα και εργάζεται ως βιοτέχνης ξυλουργός. Είναι πα-
ντρεμένος με τη φιλόλογο Μαρία Κοτσώνη και έχουν δύο γιους. 

Αποφοίτησε από το δημοτικό σχολείο στη Θάσο το 1951 και δεν έκανε 
άλλες σπουδές. 

Πατέρας του ήταν ο Μιλτιάδης Χρυσάφης, 1913-1969, από τα Λιμενά-
ρια. Έζησε στη Θάσο και στην Καβάλα και εργάστηκε ως επιπλοποιός. 
Δεν είχε συμμετοχή στην Αντίσταση όπως τα αδέλφια του. 

Μητέρα του ήταν η Μαρία Χρυσάφη, το γένος Αγγέλου, που γεννήθηκε 
το 1916 στη Θάσο και σήμερα ζει στην Αθήνα. 

Η οικογένεια είχε στενούς δεσμούς με την Αριστερά. Ο μεγάλος αδελ-
φός του πατέρα, Μήτσος, καπνεργάτης και συνδικαλιστής, υπέστη «περι-
πέτειες και μεγάλες ταλαιπωρίες» ως μέλος του ΚΚΕ. Ο μικρότερος αδελ-
φός, Κώστας, ήταν ελασίτης στη Θάσο και στην περιοχή Καβάλας και στον 
εμφύλιο πόλεμο συνελήφθη και κρατήθηκε στη Μακρόνησο. Στη Μακρό-
νησο κρατήθηκε επίσης, για 3,5 χρόνια, ο αδελφός της μητέρας, Κώστας 
Αγγέλου, υπηρετώντας τη στρατιωτική του θητεία. 

Ο Γιάννης Χρυσάφης, από οικογένεια με «παράδοση κομμουνιστική», 
πήρε το βάπτισμα του πυρός, ως μέλος της Επιτροπής αγώνα στη μεγάλη 
απεργία που οργανώθηκε σε μεταλλείο της Θάσου όπου δούλευε από μι-
κρό παιδί. Μετά την απεργία, το 1962, έφυγε για την Καβάλα και παρά το 
κλίμα τρομοκρατίας που επικρατούσε, άρχισε να συχνάζει στα γραφεία 



της ΕΔΑ. «Ήμασταν 4-5 νέοι ποο περνάγαμε το κατώφλι, θυμάται. Ο θά-
νατος του Λαμπράκη άλλαξε την κατάσταση. Ο κόσμος άρχισε να μαζεύε-
ται, αλλά η τρομοκρατία, τρομοκρατία». 

Άτυπα μέλος της Ν.ΕΔΑ λόγω της κατάστασης που επικρατούσε, έγινε 
μαζί με τους άλλους τολμηρούς ιδρυτής της ΔΚΝΓΛ στην Καβάλα. «Εμείς 
φτιάξαμε την Ν.ΕΔΑ, εμείς και την Κίνηση, καταθέτει. Πώς να μη δεχτούμε 
τη συγχώνευση με ενθουσιασμό; Ήταν μεγάλο άνοιγμα αυτό που έγινε!» 
Έλαβε μέρος στο Ιδρυτικό Συνέδριο ως αντιπρόσωπος Καβάλας και εκλέ-
χθηκε αναπληρωματικό μέλος του ΚΣ. 

Στη νέα κατάσταση έγινε γραμματέας πόλης Καβάλας και ημι-επαγ-
γελματικό στέλεχος της ΔΝΛ. «Άλλαξα δουλειά για να τα βγάζω πέρα. 
Έγινα πλασιέ ηλεκτρικών συσκευών και κέρδιζα αρκετά, γιατί αυτά που 
παίρναμε από την ΕΔΑ ήταν ψίχουλα. Έτσι βοηθούσα και την οργάνωση». 

Θυμάται την αλλαγή στο τοπίο με το σπάσιμο της τρομοκρατίας. «Τα-
κτικά μέλη στην πόλη ήταν 50-60 άτομα και πέρναγαν 100-150 συμπαθού-
ντες. Σε μια εκδήλωση μπορούσαμε να μαζέψουμε 500 άτομα και η ασφά-
λεια να μας επιτηρεί γύρω γύρω». Από τις δραστηριότητες που ανέπτυ-
ξαν αναφέρεται στη δημιουργία ενός «μουσικού συνόλου» αλλά και στην 
αρωγή που πρόσφεραν στις εργαζόμενες σε πλεκτήρια και βιοτεχνίες εν-
δυμάτων κοπέλες για να δημιουργήσουν το σωματείο τους. Αναφέρεται 
επίσης στη δημιουργία του Σωματείου των Ξυλουργών, το 1966, και διευ-
κρινίζει: «Εμείς δεν κομματικοποιούσαμε τους ανθρώπους, δεν τους 
μπλέκαμε. Είχαμε μια κοινωνική δραστηριότητα και υποστηρίζαμε τον 
κόσμο όπου υπήρχε πρόβλημα και, από την άλλη, είχαμε τη λέσχη και τα 
γραφεία μας». 

Αναφέρεται επίσης σε παλιούς συντρόφους του, στον «Τάκη Γεωργίου 
που ήταν υπεύθυνος για το νομό, ήταν παλικάρι, απίστευτος. Αυτός έσπα-
σε την τρομοκρατία», στον «Γιάννη Στεφάνου που κρατούσε τον Έβρο 
και τη Ροδόπη» και στο γραφείο της ΔΝΛ για την Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη: «Ήταν ο Τάκης [Γεωργίου], ο Γιάννης [Στεφάνου], εγώ και 
κάποιος Βασίλης Κοϊνάκης, μεγαλύτερος σε ηλικία από μας, που μας τον 
έστειλε το κόμμα». 

Δηλώνει ότι δεν έγινε «κομματικό στήριγμα του ΚΚΕ» και ότι δεν είχε 
διαφωνίες με τους σχεδιασμούς της ηγεσίας της ΔΝΛ. Μιλώντας γι' αυτά 
αναφέρεται στην κάμψη της οργάνωσης το 1966, διευκρινίζοντας ότι «δεν 
ακούμπησε την Καβάλα. Εμείς είχαμε αντικείμενο να προχωρήσουμε. 
Όταν έγινε η χούντα, ήμασταν σε νέα ακμή». 

Δηλώνει επίσης ότι στην Καβάλα δεν αντιμετώπισαν ποτέ πρόβλημα με 
άλλα ρεύματα της Αριστεράς, γιατί δεν υπήρχαν. 

Διάβαζε συστηματικά τον αριστερό τύπο της εποχής : Η  Γενιά  μας, 



Δρόμοι της  Ειρήνης, Τετράδια  της  Δημοκρατίας,  Πανσπουδαστική,  Σπου-
δαστικό  Κόσμο,  Αυγή, Δημοκρατική  Αλλαγή, Ελεύθερα Συνδικάτα,  Επιθε-
ώρηση Τέχνης,  Ελληνική Αριστερά. 

Θυμάται «το κυνηγητό από την αστυνομία. Όλο μηνύσεις μάς κάνανε, 
για διατάραξη της ησυχίας, για προσβολή, για ό,τι θέλεις... Εγώ δικάστη-
κα δύο φορές στην Κομοτηνή. Στην πρώτη πήρα αναστολή. Στη δεύτερη 
εξαγόρασα την ποινή. Το κάναν για να μας σπάσουν τον τσαμπουκά, όμως 
το κίνημα επιβίωνε». 

Προβλέποντας ότι θα γίνει δικτατορία, κατέστρεψε τα αρχεία της ορ-
γάνωσης στην Καβάλα «για να μη βρουν ενοχοποιητικά στοιχεία» και την 
ημέρα του πραξικοπήματος έφυγε για την Αθήνα. «Με ψάχνανε στην Κα-
βάλα κι εγώ ήμουν αλλού. Νόμιζαν ότι πέρασα στη Βουλγαρία». Έμεινε 
στην παρανομία μέχρι τέλος του 1972, χωρίς επαφές με το μηχανισμό της 
Αντίστασης. «Η διάσπαση του ΚΚΕ ήταν η χαριστική βολή», δηλώνει. «Με 
απογοήτευσε, με έδιωξε...». 

Στη μεταπολίτευση, ενοχλημένος από τις εσωτερικές συγκρούσεις, δια-
τηρήθηκε σε απόσταση από κάθε πολιτική δράση. Παρέμεινε «απλός ψη-
φοφόρος» του ΚΚΕ Εσωτερικού και του Συνασπισμού. 

Χαρίλαος  Ψημμένος,  1937-2002 
Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Συνεντεύξεις της Ι.Π. με τον αδελφό του, Γιώργο, και το γιο του, Δημήτρη Ψημμέ-
νο, 5.7.2007. Επαναληπτική  με τον Γιώργο Ψημμένο,9.7.2007. 
Γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1937. Ήταν παντρεμένος με τη Νίκη, το γένος 
Κωστάμη από την Καρδίτσα και απέκτησαν δύο αγόρια. Εγκαταστάθηκε 
οριστικά στην Καρδίτσα το 1960 όπου και εργάστηκε. Στην αρχή απασχο-
λήθηκε στην τοπική εφημερίδα Νέοι  Καιροί  και στη συνέχεια διατηρούσε 
βιβλιοπωλείο και κατόπιν περίπτερο. 

Έκανε τις βασικές του σπουδές  στην  Καρδίτσα και το 1957 πέρασε με 
εξετάσεις στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τις σπου-
δές που ξεκίνησε, τότε, δεν κατάφερε να τις ολοκληρώσει. 

Πατέρας του ήταν ο Απόστολος Ψημμένος, 1900-1969, με καταγωγή 
από τον Μεσενικόλα Καρδίτσας. Διατηρούσε στην πύλη ταβέρνα και αρ-
γότερα μπακάλικο. Στη διάρκεια της Κατοχής εντάχτηκε στο ΕΑΜ κάτω 
από την επιρροή συγγενικών του προσώπων, όπως ο Παρμενίων Αβδελί-
δης, που ήταν στέλεχος του Αγροτικού Κόμματος, βασικής συνιστώσας 
του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου. 

Μητέρα του ήταν η Μαρίνα, το γένος Αναγνώστου, 1906-1997, από τον 
Μεσενικόλα  Καρδίτσας. 



Η οικογένεια είχε τέσσερα αγόρια. Ο πρωτότοκος, Δημήτρης (Τάκης), 
γεννημένος το 1929, συμμετείχε σε ηλικία 17 ετών στον εφεδρικό ΕΛΑΣ 
Καρδίτσας με δράση στην περιοχή των Αγράφων. Στη συνέχεια, έγινε μα-
χητής του ΔΣΕ και, μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου, συνέχισε τη δρά-
ση του στις παράνομες ανταρτοομάδες που διατηρήθηκαν στο ελληνικό 
έδαφος μέχρι τα τέλη του 1950, οπότε πέρασε τα αλβανικά σύνορα για να 
εγκατασταθεί ως πολιτικός πρόσφυγας στην Ουγγαρία. 

Ο δεύτερος γιος, Γιώργος, γεννημένος το 1932, έγινε επονίτης. Το 1948 
συνελήφθη με τον πατέρα με την κατηγορία ότι «η ταβέρνα τους ήταν 
άντρο του κομμουνισμού». Καταδικάστηκαν το 1949 από το στρατοδι-
κείο Καρδίτσας και ο Γιώργος έμεινε στις φυλακές Τρικάλων ώς το 1954. 
Το 1956 υπηρέτησε ως κληρωτός στη Μακρόνησο. 

Η ο ι κ ο γ έ ν ε ι α δ ι α τ η ρ ο ύ σ ε σ τ α θ ε ρ ή σ χ έ σ η μ ε την κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ή  Α ρ ι σ τ ε -
ρά και μ ε τ ά τον ε μ φ ύ λ ι ο υποστήρ ιζαν ε ν ε ρ γ ά την ΕΔΑ. 

Πλην της οικογενειακής παράδοσης, ο Χαρίλαος Ψημμένος καλλιέργη-
σε τη σχέση του με τη Ν.ΕΔΑ, αρχικά στη Θεσσαλονίκη. Η σχέση αυτή φαί-
νεται ότι ενισχύθηκε, μετά την επιστροφή του στην Καρδίτσα, το 1960, 
από την επιρροή του συγγενικού περιβάλλοντος της συζύγου του, που 
διατηρούσε στενούς δεσμούς με το ΚΚΕ και την ΕΔΑ. Ο αδελφός του πα-
τέρα της Νίκης, γεωπόνος Βασίλης Κωστάμης, είχε εκτελεστεί στη Θεσσα-
λονίκη το 1948 με την κατηγορία ότι μετείχε στο βομβαρδισμό της πόλης 
από τον ΔΣΕ. Με την περίπτωση του είχε μάλιστα ασχοληθεί ο αμερικανός 
δημοσιογράφος Τζορτζ Πολκ λίγο πριν από τη δική του δολοφονία. 

Μετά την ολοκλήρωση της 25μηνης θητείας του, ο Χαρίλαος συμμετείχε 
ως αντιπρόσωπος Καρδίτσας στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ και εκλέχθη-
κε μέλος του ΚΣ της. 

Οι ο ικε ίο ι τ ο υ δηλώνουν ότ ι δεν γνωρίζουν τα α κ ρ ι β ή καθήκοντα  π ο υ 
ε ίχε α ν α λ ά β ε ι  στο πλαίσ ιο  τ η ς ΔΝΛ Κ α ρ δ ί τ σ α ς . 

Στη δικτατορία του 1967, συνελήφθη αμέσως και εξορίστηκε στη Γυάρο 
και στο Λακκί της Λέρου μέχρι το 1971. Στη διάσπαση του ΚΚΕ, το 1968, 
τάχθηκε υπέρ των θέσεων του Γραφείου Εσωτερικού, όντας εξόριστος. Την 
επιλογή του ακολούθησε ο μικρότερος αδελφός του, Γιάννης. 

Στη μεταπολίτευση, τα τέσσερα αδέλφια βρέθηκαν σε αντίπαλα στρα-
τόπεδα. Οι πρεσβύτεροι υποστηρίζουν μέχρι σήμερα το ΚΚΕ, ενώ οι δύο 
μικρότεροι, που σήμερα έχουν αποβιώσει, υποστήριξαν σταθερά το ΚΚΕ 
Εσωτερικού και τα σχήματα στα οποία αυτό μετεξελίχθηκε. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 

1. Στιγμιότυπο από εκδρομή μελών της ΕΔΝΕ [1951]. ΑΣΚΙ, Αρχείο Ντουνιάς 
Κουσίδου - Σταύρου Σταυρόπουλου. 

2. Το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Φρουροί  της  Ειρήνης  (4.9.1951) που εξέδι-
δε η ΕΔΝΕ. Βιβλιοθήκη ΑΣΚΙ. 

3. Το σήμα της ΕΔΝΕ. 
4. Από την Α' Συνδιάσκεψη της ΕΔΝΕ που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της 

ΕΔΑ στην οδό Μητροπόλεως, 31.8.1952. Στη φωτογραφία διακρίνονται οι 
Πότης Παρασκευόπουλος, Αντώνης Μπριλλάκης, Χρήστος Τεγόπουλος Απο-
στόλης Κούρος και Γιώργος Μακρής. ΑΣΚΙ, Αρχείο Ντούνιας Κουσίδου -
Σταύρου Σταυρόπουλου. 

5. Λεβεντιά,  το λογότυπο της παράνομης πολυγραφημένης εφημερίδας της 
ΕΠΟΝ Αθήνας, φ. 7 ( 17.12.1950). ΑΣΚΙ, Συλλογή Φώφης Λαζάρου. 

6. Φλόγα, παράνομη πολυγραφημένη εφημερίδα της ΕΠΟΝ Σπουδαστών, φ. 5 
(7/1954). ΑΣΚΙ, Συλλογή Φώφης Λαζάρου. 

7. Διαδήλωση φοιτητών για το Κυπριακό, 4.3.1953. ΑΣΚΙ, Αρχείο Ντούνιας 
Κουσίδου - Σταύρου Σταυρόπουλου. 

8. ΕΠΟΝ Αθήνας : πολυγραφημένο φύλλο με άκοπα τρικ της οργάνωσης με θέ-
μα το Κυπριακό [1954]. ΑΣΚΙ, Συλλογή Φώφης Λαζάρου. 

9. Κοινή ανακοίνωση των πολιτικών νεολαιών στη Λέσβο για τα «Σεπτεμβρια-
νά», 19.9.1955. Το κείμενο υπογράφεται από εκπροσώπους της Ν.ΕΔΑ 
(Φρίξος Πρωτογερέλης), της Φιλελευθέρας Δημοκρατικής Νεολαίας, της Δη-
μοκρατικής Νεολαίας Εργαζόμενου Λαού, της Νεολαίας της Εθνικής Προο-
δευτικής Ενώσεως Κέντρου. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΕΔΑ. 

10.Στιγμιότυπο από διαδήλωση για το Κυπριακό, 14.12.1954. ΑΣΚΙ, Αρχείο 
Ντούνιας Κουσίδου - Σταύρου Σταυρόπουλου. 

11. Στελέχη της Ν.ΕΔΑ υποδέχονται τον Γάλλο εκπρόσωπο της ΠΟΔΝ, Σερζ 
Μαλέ, 1957. Διακρίνονται οι Ζωζώ Μπουρλιάσκου, Φίλιππος Ηλιού, Σάσα 
Κουρουνιώτη, Βύρων Κουρουνιώτης, Θύμιος Ραζής, Τάσος Παπαδημητρίου, 
Γιούλια Λιναρδάτου, Άγγελος Φωκάς, Άννα Σολωμού, Νίκος Σολωμός, Νί-
κος Μπλέτας. Από το βιβλίο της Άννας Τεριακή-Σολωμού, Μια  ζωή  μέσα 
από καταιγίδες...,  Παρασκήνιο, Αθήνα 2004, σ.133. 

12.Έντυπη προεκλογική διακήρυξη της Ν.ΕΔΑ, 1958. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΕΔΑ. 
13. Σφραγίδα της «Προοδευτικής Ενώσεως Νέων» του «Κόμματος των Προο-

δευτικών». 
14.Σφραγίδα της «Ελληνικής Προοδευτικής Σοσιαλιστικής Οργανώσεως Νέων» 

(ΕΠΣΟΝ). 
15. Σφραγίδα της «Πανελληνίου Φιλελευθέρας Νεολαίας». 
16. Κοινή διαμαρτυρία των πολιτικών νεολαιών για τη σύλληψη στις 22 Ιουλίου 

1958 του γραμματέα της Ν.ΕΔΑ, Νίκου Σολωμού. Υπογράφουν οι νεολαίες 
των Φιλελευθέρων, της Φιλελευθέρας Δημοκρατικής Ενώσεως, του Ριζοσπα-
στικού Κόμματος, της ΕΔΑ, καθώς και η Προοδευτική Ένωσις Νέων, η Δημο-



Δημοκρατική Νεολαία και η Αγροτική Νεολαία [Αθήνα, 8/1958]. ΑΣΚΙ, Αρχείο 
ΕΔΑ. 

17. Σφραγίδα της «Πανελληνίου Ενώσεως Αγωνιζομένων Νέων» (ΠΕΑΝ). 
18.Εράτυρα Κοζάνης: στο πειθαρχείο του στρατοπέδου, 1960. Διακρίνονται οι 

Θεόδωρος Κρόκος, Κώστας Μαυριάς, Γιώργος Σπυράτος, Τάκης Παυλίδης, 
Γιάννης Φωκιανός. ΑΣΚΙ, Συλλογή Κώστα Τσουράκη. 

19. Από προεκλογικό φυλλάδιο του εκλογικού συνασπισμού «Πανδημοκρατικό 
Αγροτικό Μέτωπο Ελλάδος» (ΠΑΜΕ) για τη νεολαία, 1961. ΑΣΚΙ, Συλλογή 
Τάσου Τρίκκα. 

20. Πολιτικό μνημόσυνο της Ν.ΕΔΑ για τους Διονύση Κερπινιώτη και Στέφανο 
Βελδεμίρη [1962;]. ΑΣΚΙ, Αρχείο Τάκη Παληού. 

21. Σφραγίδα της «Διοικούσας Επιτροπής Συλλόγων Πανεπιστημίου Αθηνών» 
(ΔΕΣΠΑ). 

22. Σφραγίδα του «Συλλόγου Φοιτητών Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 
'Η Θέμις'». 

23. Σφραγίδα του «Σπουδαστικού Συλλόγου Ε.Μ. Πολυτεχνείου». 
24. Φωτογραφία από έντυπο προεκλογικό πρόγραμμα της ΕΔΑ για τη νεολαία, 

[11/1963], ΑΣΚΙ, Συλλογή Παναγιώτη Παπαδόπουλου. 
25. Από διαδήλωση φοιτητών και σπουδαστών με αίτημα το 15% για την παι-

δεία [τέλη 1962 - αρχές 1963]. ΑΣΚΙ, Συλλογή Μίμη Μανωλάκου. 
26.Έντυπο τρικ του «Συνδέσμου Δημοκρατικών Νέων Ελλάδος», 28.10.1962. 

ΑΣΚΙ, Αρχείο Ντούνιας Κουσίδου - Σταύρου Σταυρόπουλου. 
27. Σφραγίδα της «Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδος» (ΕΦΕΕ). 
28.Έντυπο τρικ της «ΔΑΣ-114», 10/1962. ΑΣΚΙ, Αρχείο Ντούνιας Κουσίδου -

Σταύρου Σταυρόπουλου. 
29. Το πρωτοσέλιδο πτυσσόμενου φυλλαδίου για τον εορτασμό της Πρωτομα-

γιάς που οργανώθηκε από τα τμήματα νέων των εργατικών σωματείων στο 
θέατρο «Ακροπόλ» [5/1961]. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΕΔΑ. 

30. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης στην τελευταία, πριν από τη δολοφονία του, ομιλία 
στην αίθουσα του ΔΣΚ Θεσσαλονίκης, 22.5.1963. ΑΣΚΙ, Φωτογραφικό Αρχείο. 

31 .Το χειρόγραφο κείμενο της ομιλίας του Γρηγόρη Λαμπράκη στη Θεσσαλονί-
κη, 22.5.1963. ΑΣΚΙ, Αρχείο Αντώνη Μπριλλάκη. 

32. Στιγμιότυπο από την κηδεία του Γρηγόρη Λαμπράκη, 28.5.1963. ΑΣΚΙ, Φω-
τογραφικό Αρχείο. 

33. Αντιπροσωπεία των μελών του «Συνδέσμου Νέων για τον Πυρηνικό Αφοπλι-
σμό 'Bertrand Russell'» στην κηδεία του Γρηγόρη Λαμπράκη, 28.5.1963. 
Στην πρώτη γραμμή οι Νίκος Κιάος και Μιχάλης Περιστεράκης. ΑΣΚΙ, Φω-
τογραφικό Αρχείο. 

34.Πρωτοπόρος,  το πρώτο φύλλο της εφημερίδας της Ν.ΕΔΑ Αθήνας, 
26.6.1963. Βιβλιοθήκη ΑΣΚΙ. 

35.Το πρώτο τεύχος του περιοδικού της ΔΚΝΓΛ, Τετράδια  της  Δημοκρατίας, 
10/1963. Βιβλιοθήκη ΑΣΚΙ. 

36.Πρόσκληση της ΔΚΝΓΛ σε εκδήλωση για τις νέες κοπέλες, 9/1963. ΑΣΚΙ, 
Αρχείο Ντούνιας Κουσίδου - Σταύρου Σταυρόπουλου. 

37. Σφραγίδα της ΔΚΝΓΛ. 
38. Μέλη της Ν.ΕΔΑ προετοιμάζουν την προεκλογική συγκέντρωση της ΕΔΑ 



στην Πλ. Κλαυθμώνος, 10/1963. Στη φωτογραφία διακρίνονται μεταξύ άλ-
λων οι Ντούνια Κουσίδου και Δημήτρης Ταλαγάνης. ΑΣΚΙ, Αρχείο Ντούνιας 
Κουσίδου - Σταύρου Σταυρόπουλου. 

39.Έντυπη προεκλογική προκήρυξη της Ν.ΕΔΑ Θεσσαλονίκης [1963], ΑΣΚΙ, 
Συλλογή Παναγιώτη Παπαδόπουλου. 

40. Ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Τάκης Μπενάς καθ' οδόν προς το Συνέδριο της 
ΠΟΔΝ στη Βουδαπέστη, 4/1964. ΑΣΚΙ, Αρχείο Τάκη Μπενά. 

41. Το λογότυπο της «Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικής Νεολαίας» 
(ΠΟΔΝ). 

42. Οι εργασίες της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής του Παγκόσμιου Forum 
Νεολαίας συνέπεσαν με τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς στη Μόσχα, 1964. 
Φωτογραφία της ελληνικής αντιπροσωπείας. ΑΣΚΙ, Αρχείο Ντούνιας Κουσί-
δου - Σταύρου Σταυρόπουλου. 

43. Από τις πολιτιστικές εξορμήσεις της ΔΝΛ: εκδήλωση στο πλαίσιο της εξόρ-
μησης «Ο Μήνας του βιβλίου» [1965-1966]. ΑΣΚΙ, Αρχείο Τάκη Παληού. 

44. Λεπτομέρεια από το εξώφυλλο του έντυπου που εξέδωσε η ΔΝΛ με τίτλο Η 
ελληνική νεολαία  και το Α'  Συνέδριο  της  Δημοκρατικής  Νεολαίας  Λαμπράκη. 
Προσυνεδριακές  θέσεις  του Κεντρικού  Συμβουλίου  της  Δημ. Νεολαίας  Λα-
μπράκη,  Αθήνα 1/1965, 56 σ. Βιβλιοθήκη ΑΣΚΙ. 

45.Πολιτιστικές εξορμήσεις της ΔΝΛ: εκδήλωση στη λέσχη της Κοκκινιάς στο 
πλαίσιο της εξόρμησης για το «Δώρο του παιδιού» [τέλη 1965 - αρχές 1966]. 
ΑΣΚΙ, Συλλογή Ζαχαρούλας Χονδροκούκη. 

46.0 Μίκης Θεοδωράκης σε προσυνεδριακή συνέλευση στα Κουφάλια Θεσσα-
λονίκης [αρχές 1965]. ΑΣΚΙ, Συλλογή Μιχάλη Σεπετίδη. 

47. Στο περιθώριο του Α' Συνεδρίου της ΔΝΛ, 29.3.1965. Διακρίνονται στην 
πρώτη σειρά οι Γιάννης Παναγιώτου, Λευτέρης Τσίλογλου, Γιάννης Τζένας. 
Στη δεύτερη σειρά οι Άρης Ζεπάτος. Σωτήρης Πέτρουλας, Άγγελος Παπού-
λιας, Κούλης Λειβαδίτης, Τάκης Παππάς, Νικηφόρος Αντωνόπουλος, Θανά-
σης Καλαφάτης. Όρθιοι οι Δήμος Μαυρομάτης, Γιάννης Στεφανίδης, Φώτης 
Καντάς, Σπύρος Βεντουράτος. Σπύρος Φυτράκης, Ελένη Αλατά, Νίκος Κου-
βάτσος. ΑΣΚΙ, Αρχείο Γιάννη Παναγιώτου. 

48. Από έντυπο μονόφυλλο της ΔΝΛ Πειραιά για την Παμπειραϊκή Προσυνε-
δριακή Συνδιάσκεψη, 3/1965. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΔΝΛ. 

49. Τα Πρωτοπόρα  Νειάτα,  χειρόγραφη εφημερίδα τοίχου της  ΔΝΛ Πολύγυρου 
Χαλκιδικής, 18.5.1965. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΔΝΛ. 

50.ΔΝΛ Συκεών Θεσσαλονίκης: στιγμιότυπο από την εξόρμηση μελών της ορ-
γάνωσης για τον καθαρισμό του δημοτικού πάρκου [1965]. ΑΣΚΙ, Αρχείο 
Τάκη Παληού. 

51. ΔΝΛ Αγρινίου: στιγμιότυπο από θεατρική παράσταση του ερασιτεχνικού 
θιάσου της οργάνωσης [1965-1966]. ΑΣΚΙ, Αρχείο Τάκη Παληού. 

52.Εγκαίνια λέσχης της ΔΝΛ Ηλιούπολης Θεσσαλονίκης [1964-1965]. ΑΣΚΙ, 
Αρχείο Ντούνιας Κουσίδου  - Σταύρου Σταυρόπουλου. 

53.Στιγμιότυπο από αποκριάτικο χορό της ΔΝΛ Πειραιά [1965-1966], ΑΣΚΙ, 
Αρχείο Ντούνιας Κουσίδου - Σταύρου Σταυρόπουλου. 

54.Λαμπράκηδες Θεσσαλονίκης σχηματίζουν το «Ζ» στην παραλία, 1966. 
ΑΣΚΙ, Αρχείο Τάκη Παληού. 



55. «Ο διαγωνισμός του "Ζ"». Δείγματα από τη σειρά γελοιογραφιών των Γιάν-
νη Λογοθέτη και Γιάννη Καλαϊτζή βασισμένων στο σήμα των Λαμπράκηδων, 
Η  Αυγή, 25.3.1965, σ. 9. 

56. Γ' Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης: συμμετοχή των κατοίκων της Κοκκινιάς, 
23.5.1965. ΑΣΚΙ, Συλλογή Ζαχαρούλας Χονδροκούκη. 

57. «Σύνδεσμος Νέων για τον Πυρηνικό Αφοπλισμό Bertrand Russell» Θεσσαλο-
νίκης: έντυπη κάρτα για την εικαστική έκθεση με θέμα «Για την ειρήνη» 
[1964 ;]. ΑΣΚΙ, Συλλογή Παναγιώτη Παπαδόπουλου. 

58. Λεπτομέρεια από έντυπη προκήρυξη της «Ελληνικής Επιτροπής διά την Διε-
θνή Ύφεσιν και την Ειρήνην» που κυκλοφόρησε στο πλαίσιο της Β' Μαραθώ-
νιας Πορείας Ειρήνης, 17.5.1964. ΑΣΚΙ, Συλλογή Παναγιώτη Παπαδόπου-
λου. 

59.Κάτοικοι του Περιστερίου προετοιμάζονται για την Β' Μαραθώνια Πορεία 
Ειρήνης, 14.5.1964. ΑΣΚΙ, Συλλογή Γιώργου Χριστοφιλόπουλου. 

60. Αντιπροσωπεία από τους Λαμπράκηδες Σερρών σε πορεία ειρήνης [1964 ~ 
1966], ΑΣΚΙ, Συλλογή Μιχάλη Σεπετίδη. 

61.«Ιουλιανά»: στιγμιότυπο από συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Προπύλαια, 
21.7.1965. Από το βιβλίο του Φώντα Λάδη, Ιουλιανά  1965. 100 μέρες που 
συγκλόνισαν  την Ελλάδα, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1985, σ. 73. 

62.«Ιουλιανά»: στιγμιότυπο από συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη, 
16.7.1965. ΑΣΚΙ, Αρχείο Τάκη Παληού. 

63.Αφιέρωμα στο  Σωτήρη  Πέτρουλα,  εκδ. «Πανσπουδαστικής Δημοκρατικής 
Κίνησης 'Σωτήρης Πέτρουλας'», Αθήνα 1965, 64 σ. Εξώφυλλο έντυπου φυλ-
λαδίου της ΠΑΝΔΗΚ που περιέχει βιογραφικό σημείωμα, ποιήματα, φωτο-
γραφίες και κείμενα του Σωτήρη Πέτρουλα καθώς και τους επικήδειους που 
εκφωνήθηκαν από τους εκπροσώπους των πολιτικών νεολαιών και των φοι-
τητικών οργανώσεων. ΑΣΚΙ, Αρχείο περιοδικού ΑΝΤΙ. 

64. Το φύλλο της εφημερίδας της ΔΝΛ Η  Γενιά  μας (φ.  11,18.12.1965) τις μέρες 
που οι διώξεις, οι εμπρησμοί των λεσχών και οι συζητήσεις για τη διάλυση 
της οργάνωσης κορυφώνονται. Βιβλιοθήκη ΑΣΚΙ. 

65 .Aux Côtés  de  la Jeunesse  Lambrakis pour la Démocratie  en Grèce, Βουδαπέστη 
12/1966, 16 σ. Το εξώφυλλο  έντυπου φυλλαδίου που εξέδωσε η ΠΟΔΝ στο 
πλαίσιο της διεθνούς εκστρατείας για την αποτροπή διάλυσης της ΔΝΛ. 
ΑΣΚΙ, Αρχείο ΔΝΛ. 

66. Δελτάριο για τη συλλογή υπογραφών εναντίον της απειλής διάλυσης της 
ΔΝΛ, 1966. Απεικονίζεται η κατεστραμμένη λέσχη της ΔΝΛ Σερρών, 
7.12.1965. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΔΝΛ. 

67. Στιγμιότυπο από εκδρομή της ΔΝΛ Αγρινίου σε χωριά του νομού Αιτωλοα-
καρνανίας [1965;]. ΑΣΚΙ, Συλλογή Γεράσιμου Κυλάφη. 



ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΓΥΡΟ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 

Ιανουάριος 1963 

4.1 : Αρχίζει στην επαρχία η εξόρμηση για το «Δημοψήφισμα» της ΔΕΣΠΑ 
με αίτημα το «15% στην παιδεία». Ο στόχος για τη συγκέντρωση 
1.000.000 υπογραφών επιτυγχάνεται στις 13.2. 
10.1: Συγκέντρωση φοιτητών με πρόσκληση της ΔΕΣΠΑ στα Προπύλαια 
του Πανεπιστημίου. Επίθεση της ΕΚΟΦ. 

23.1: Οι φοιτητές συμπαραστέκονται στην απεργία των εκπαιδευτικών. 
Κλειστά τα πανεπιστήμια. 

27.1 : Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των νέων οικοδόμων και των σπουδα-
στών των τεχνικών σχολών, στο πλαίσιο της συζήτησης στη Βουλή του νο-
μοσχεδίου για το ασφαλιστικό. 

Φεβρουάριος 1963 

7.2: Παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αθηνών 
του προέδρου της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής για το Δ' Πανσπου-
δαστικό Συνέδριο, Γιάνη Γιανουλόπουλου, για το «πανεπιστημιακό άσυ-
λο». Η υπόθεση «κλείνει» στις 29.2 με συμβολική ποινή. 
8.2 : Διοργανώνεται από τους φοιτητές η πρώτη «εβδομάδα της ΑΣΟΕΕ». 
13.2 : Διαδηλώσεις των φοιτητών με συνθήματα για τη δημοκρατία και για 
το 15% στην παιδεία και συγκρούσεις με την αστυνομία στο κέντρο της 
Αθήνας. 
14.2: Μετά την επίθεση της ΕΚΟΦ (12.2) οι φοιτητικές εκλογές στην Πά-
ντειο γίνονται υπό αστυνομοκρατία. Ξυλοδαρμοί και επεισόδια. 
15.2: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των φοιτητών στα Προπύλαια για το 
πανεπιστημιακό άσυλο και εναντίον της «επιστράτευσης». Επεισόδια 
και τραυματισμοί στο κέντρο της Αθήνας. 
22.2: Αρχαιρεσίες και νέο προεδρείο στη ΔΕΣΠΑ. 
28.2: Αρχίζει στην Αθήνα η δίκη του Μπ. Θεοδωρίδη κ.ά. στελεχών και 
νέων της Ν.ΕΔΑ, γνωστή σαν «δίκη των χαρταετών». 



ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ 

14.1: Κατολισθήσεις στο Μικρό Χω-
ριό Ευρυτανίας. 

19.1 : Καθηγητές και δάσκαλοι απερ-
γούν. Στα βασικά αιτήματά τους εί-
ναι και το 15% για την παιδεία. 
20.1 : Απεργία των γιατρών επί μία 
εβδομάδα. Τον Μάρτιο οι κινητοποι-
ήσεις επαναλαμβάνονται. 
29.1 : Μεγάλες κινητοποιήσεις των ερ-
γαζομένων , ενώ στη Βουλή συζητείται 
το «αντι-εργατικό νομοσχέδιο». 

7.2: Με πολιτική επιστράτευση λήγει 
ύστερα από τρεις εβδομάδες η απερ-
γία των εκπαιδευτικών. 

11.2 : Αρχίζει στη Βουλή η συζήτηση 
επί της προτάσεως δυσπιστίας της 
ΕΔΑ προς την κυβέρνηση της EPE 
για την «αντιλαϊκή πολιτική» της. Η 
συζήτηση ολοκληρώνεται στις 13.2. 

20.2: 50.000 εργάτες σε απεργία για 
το «αντι-εργατικό νομοσχέδιο». 
21.2: Η EPE καταθέτει στη Βουλή πρό-
ταση για αναθεώρηση του Συντάγματος. 

10-18.1: Ταξίδι του Ν. Χρουστσιόφ 
στην Πολωνία και στην Αν. Γερμανία. 
Στις 13.1, απευθύνει, προς τις δυτικές 
δυνάμεις, πρόσκληση σε διαπραγμα-
τεύσεις για τον τερματισμό του «γερ-
μανικού ζητήματος». 
12-15.1: 4ο Συνέδριο της FIR στη 
Βαρσοβία. 
17.1: Οι ΗΠΑ διαθέτουν 50.000 πυ-
ρηνικές βόμβες και κεφαλές έναντι 
5.000 των Σοβιετικών. 

31.1: Η Βρετανία απαγορεύει στο 
θίασο του Μπ. Μπρεχτ να επισκεφθεί 
τη χώρα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για 
το Τείχος του Βερολίνου. 

8.2: Στρατιωτικό πραξικόπημα στο 
Ιράκ. Εκτέλεση του Μπελ Κάσεμ. 
Τον διαδέχεται ο συνταγματάρχης 
Άρεφ του κόμματος Μπάαθ. 

14.2: Στη Μ. Βρετανία ο Χάρολντ 
Ουίλσον εκλέγεται αρχηγός των 
Εργατικών. Στις 23.2 μιλά για την 
ντε φάκτο αναγνώριση της Αν. Γερ-
μανίας. 
17.2: Κοινοβουλευτικές εκλογές στη 
Δ. Γερμανία: Νίκη των σοσιαλιστών 
(SPD) του Βίλλυ Μπραντ. 
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Μάρτιος 1963 

4.3: Οι νέοι διαδηλώνουν στην Αθήνα μετά τη συγκέντρωση στο θέατρο 
«Χατζηχρήστου» εναντίον της πρότασης της EPE για την αναθεώρηση 
του Συντάγματος του 1952. 

17.3: Το πρόγραμμα των νέων εργαζομένων επιδίδεται στο συνέδριο του 
Εργατικού Κέντρου Αθήνας. 
18.3: Απεργιακή κινητοποίηση των φοιτητών της Παντείου κατά της από-
φασης δημιουργίας κέντρων εκπαίδευσης με συναφή αντικείμενα σπου-
δών. 
22.3: Απόφαση απέλασης από το Αμβούργο του Έλληνα φοιτητή Π. 
Κουναλάκη. 
24.3: Αρχαιρεσίες στη ΦΕΑΠΘ. Επεισόδια με την ΕΚΟΦ και την αστυνο-
μία. Νίκη των δημοκρατικών δυνάμεων στη συνέλευση της 2.4. 
30.3: Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τη Μαραθώνια Πορεία Ειρή-
νης, η οποία απαγορεύεται από την αστυνομία στις 3.4. 

Απρίλιος 1963 

22.4: Συλλήψεις νεολαίων της ΕΔΑ καθώς και του Μ. Θεοδωράκη, του 
Αλ. Αλεξανδράκη, του Μ. Αργυράκη και άλλων ανθρώπων του πνεύματος 
στη Α' (απαγορευμένη) Μαραθώνια Πορεία. 
22-28.4: Συγκαλείται το Δ' Πανσπουδαστικό Συνέδριο στην Αθήνα με θέ-
μα «Για την Αναγέννηση της Παιδείας». Ίδρυση της ΕΦΕΕ. 

Μάιος 1963 

9.5: Εξαγγέλλεται, για τις 6.8, ο εορτασμός της «Ημέρας της Χιροσίμα» 
στην Ελλάδα από το Σύνδεσμο Μπ. Ράσελ. 
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6.3: Σύλληψη του διευθυντή της Αυ-
γής, Π. Παρασκευόπουλου, για πα-
ράβαση των «μέτρων ασφαλείας». 

13.3: Συμπλοκές βουλευτών της ΕΔΑ 
και της EPE στο Κοινοβούλιο στη 
συζήτηση «περί μέτρων ασφαλείας». 
14.3: Δημοσιοποιείται το σχέδιο της 
ΕΔΑ για την εκπαιδευτική πολιτική. 
18.3: Αρχίζουν οι εκδηλώσεις για την 
εκατονταετηρίδα της βασιλικής δυ-
ναστείας. Η ΕΚ θα απόσχει. 
30.3: «Όργανο του ΚΚΕ» χαρακτη-
ρίζει η κυβέρνηση το «Σύνδεσμο Νέ-
ων Μπέρτραντ Ράσελ» και προειδο-
ποιεί τους πολίτες να μη συμμετά-
σχουν στη μαραθώνια πορεία. 

7.3: Ένα «Εθνικό Επαναστατικό 
Συμβούλιο» καθοδηγούμενο από το 
εθνικιστικό κόμμα Μπάαθ παίρνει 
την εξουσία στη Συρία. Στις 14.5 τα 
φιλονασερικά κόμματα αποκλείονται 
από την κυβέρνηση. 

20.3: Εκτελείται στην Ισπανία ο κρα-
τούμενος κομμουνιστής ηγέτης Χού-
λιαν Γκριμάο. 
23-24.3: Διεξάγεται στο Παρίσι διε-
θνής Διάσκεψη για την Αμνηστία 
στην Ελλάδα. 

22.4: Α' Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης. 
Η απαγόρευση  της  από την αστυνο-
μία  οδηγεί σε μεγάλο αριθμό συλλή-
ψεων αριστερών. Ο συνεργαζόμενος 
με την ΕΔΑ βουλευτής Γρ. Λαμπρά-
κης φτάνει μόνος του στον Τύμβο 
του Μαραθώνα. 

12-16.4: Αντιπυρηνική πορεία στο 
Ολντερμάστον καταλήγει στο Λονδίνο. 
25-29.4: Εκλογές στην Ιταλία. Ήττα 
των χριστιανοδημοκρατών. Επιτυχίες 
του ΚΚΙ. Πολιτική κρίση. 
26.4: Ο Φιντέλ Κάστρο σε επίσημη 
επίσκεψη στην ΕΣΣΔ. Η επίσκεψη 
ολοκληρώνεται στις 2.5. 

3.5: Πρόταση μομφής για την πολιτι-
κή της EPE κατατίθεται από την ΕΚ 
και την ΕΔΑ. Η συζήτηση στη Βουλή 
λήγει στις 8.5. 
3.5: Ιδρύεται ο εκδοτικός οίκος «Θε-
μέλιο-Λέσχη του βιβλίου». 

3.5: Απονέμεται το βραβείο Λένιν 
για την Ειρήνη στον Μανώλη Γλέζο. 
7.5: 800 νέγροι συλλαμβάνονται στην 
Αλαμπάμα στη διάρκεια ομιλίας του 
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, που εξελίσσε-
ται σε διαδήλωση. 
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12.5: Φοιτητική εβδομάδα στη Θήβα. 
Μέσα Μαΐου: Μεγάλη σύσκεψη στελεχών της Ν.ΕΔΑ Θεσσαλονίκης σε εκ-
δρομή στον Χορτιάτη. 

23-28.5: Κινητοποιήσεις των φοιτητών και της νεολαίας, ενώ «ο Λα-
μπράκης τιτανομαχεί με το θάνατο». Ομιλία του Μ. Θεοδωράκη προς 
τους φοιτητές του Αριστοτελείου πριν από τη μεταφορά του νεκρού. 
28.5: Στη διάρκεια της πάνδημης κηδείας του Γρ. Λαμπράκη στην Αθήνα 
ακούγεται το σύνθημα «Κάθε νέος και Λαμπράκης». 

Ιούνιος 1963 

1.6: Μετά την επίσκεψη της αντιπροσωπείας της ΣΕΕΝΕ στα Οινόφυτα, 
αρχίζει η «σταυροφορία για το εργατικό ατύχημα». 
9.6: Δημοσιεύεται η Ιδρυτική Διακήρυξη της Δημοκρατικής Κίνησης Νέων 
«Γρηγόρης Λαμπράκης» (ΔΚΝΓΛ). 
9.6: Ολοκληρώνεται στο Βερολίνο το Β' Συνέδριο των Ελλήνων Φοιτητών 
Δυτικής Ευρώπης. 
12.6: «Δίκη της ΕΦΕΕ». Δίκη του προέδρου της, Γιάννη Τζανετάκου, του 
αντιπροέδρου και 6 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της για τα γεγο-
νότα στις 25.5. Καταδικαστικές αποφάσεις. 
15.6: Φοιτητική συγκέντρωση στα Προπύλαια για την υπεράσπιση της δημο-
κρατίας. 
17.6: Πρώτη συγκέντρωση της ΔΚΝΓΛ στο θέατρο «Ακροπόλ». Αφιερώ-
νεται στους φοιτητικούς αγώνες και στην ΕΦΕΕ. Ακολουθεί συναυλία. 
21.6: Αρχίζει ο κύκλος των πολιτικών μνημόσυνων του Γρ. Λαμπράκη με το 
μνημόσυνο που διοργανώνουν οι Νέοι της Εργατικής Κίνησης Πειραιά. 
27.6: Πρώτη εκδήλωση της ΔΚΝΓΛ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Παρου-
σίαση των συμβόλων και του ύμνου της Κίνησης. 

Ιούλιος 1963 

8.7-6.8: Ενορχηστρώνεται από την ΕΦΕΕ και άλλους νεολαιίστικους 



ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ 

13.5: Οι Άγγλοι Εργατικοί ζητούν την 
αναβολή του ταξιδιού του ελληνικού 
βασιλικού ζεύγους στο Λονδίνο. 
14.5: Απύραυλη Βαλκανική και Με-
σόγειος. Απόφαση της EE της ΕΔΑ. 
16.5: Ο Ντε Γκωλ σε επίσημη επίσκε-
ψη στην Ελλάδα. 
22.5: 0 Γρ. Λαμπράκης τραυματίζεται 
θανάσιμα στη Θεσσαλονίκη. Τραυμα-
τισμός του βουλευτή της ΕΔΑ, Γ. Τσα-
ρουχά. 
28.5: Πάνδημη κηδεία του Γρ. Λα-
μπράκη στην Αθήνα. 

9.5: Πολύνεκρες συγκρούσεις νασερι-
κών διαδηλωτών και αστυνομίας στη 
Συρία. 

21.5: Διακοινώσεις της σοβιετικής 
κυβέρνησης για την «αποπυρινηκο-
ποίηση της Μεσογείου». 

8-10.6: Β' Σύνοδος της Διοικούσας 
Επιτροπής της ΕΔΑ. 

3.6: Θάνατος του πάπα Ιωάννη 
XXIII.του «καλού». 

11.6: Παραίτηση της κυβέρνησης Κ. 
Καραμανλή. 

19.6: Ορκωμοσία της μεταβατικής 
κυβέρνησης Π. Πιπινέλη. 

14.6: Επιστολή του ΚΚ Κίνας στο 
ΚΚΣΕ. Τα 25 σημεία της διαφωνίας. 

20.6: Συμφωνία στη Γενεύη για την 
εγκατάσταση του «κόκκινου τηλεφώ-
νου» μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας. 
23.6-3.7: Περιοδεία του προέδρου 
Κέννεντυ στη Δ. Ευρώπη. 

29.6: Διεξάγεται στο «Χίλτον» το 
Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς 
Ενώσεως Νομικών για την Ειρήνη. 

29.6: Η Μόσχα ανακοινώνει «την 
υπέρβαση των ορίων στις διαφωνίες 
του Πεκίνου». Η απάντηση των σο-
βιετικών θα δημοσιευθεί στην Πράβ-
ντα στις 14 Ιουλίου. 

9-11.7: Επίσκεψη του ελληνικού βα- 15-25.7: Αγγλο- αμερικανο-σοβιετική 
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φορείς η εκστρατεία για τη διάλυση της ΕΚΟΦ. Στις 6.8 οι φοιτητικοί 
σύλλογοι πραγματοποιούν μεγάλη συγκέντρωση στο θέατρο «Πορεία». 

24.7: Επίθεση «παρακρατικών» στα επίσημα εγκαίνια των γραφείων της 
ΔΚΝΓΛ στην οδό Φειδίου 18, στην Αθήνα. Κακοποίηση του προέδρου της 
Κίνησης, Μ. Θεοδωράκη. 
29.7: Μεγάλη συγκέντρωση της Ν.ΕΔΑ στο θέατρο «Σαμαρτζή» για την 
ηρωίδα της Αντίστασης, Παναγιώτα Σταθοπούλου. 

Αύγουστος 1963 

3.8: Εγκαίνια των γραφείων της ΔΚΝΓΛ στη Θεσσαλονίκη, στη οδό Γούνα-
ρη 19. Στις 8.8 εγκαινιάζονται τα γραφεία στον Πειραιά. 
13.8: Ματαιώνεται η «δίκη των σπουδαστών της Παντείου» για τα επει-
σόδια στις φοιτητικές εκλογές. 
19.8: Εκδικάζεται στο Εφετείο Αθηνών η «δίκη της ΕΦΕΕ» για τα γεγο-
νότα την ημέρα της κηδείας του Γρ. Λαμπράκη. 
23.8: Λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη στα κεντρικά γραφεία της 
ΔΚΝΓΛ. 
26.8: Συγκέντρωση νέων για την ειρήνη και την κατάργηση των πυραύ-
λων «Πολάρις» στον Πειραιά. 
28.8: Απέλαση από την Ελλάδα για κοινωνικά φρονήματα του Κύπριου φοιτη-
τή, Παντελή Μηνά. Το ζήτημα ρυθμίζεται με παρέμβαση της ΕΦΕΕ στις 29.11. 

Σεπτέμβριος 1963 

4-5.9: Παμμακεδονική σύσκεψη στελεχών της Ν.ΕΔΑ στη Θεσσαλονίκη. 
5.9: Επιστολή της ΔΚΝΓΛ στους I. Πασαλίδη και Σπ. Μαρκεζίνη για την 
ενότητα των «δημοκρατικών δυνάμεων». 

16-17.9: Συνέρχεται η Γ' Πανσπουδαστική Συνδιάσκεψη. 



ΕΛΛΑΔΑ 

βασιλικού ζεύγους στο Λονδίνο. Απο-
δοκιμασίες και συγκρούσεις διαδη-
λωτών και αστυνομίας στη βρετανική 
πρωτεύουσα. 
9-30.7: Καταγγελίες για τη σχέση των 
παρακρατικών της Θεσσαλονίκης με τα 
ανάκτορα και κατά της κυβέρνησης Πι-
πινέλη για τη συγκάλυψή τους. 
29.7: Συνάντηση Γλέζου-Χρουστσιόφ 
στο Κρεμλίνο. Θύελλα δημοσιευμά-
των για τις δηλώσεις Γλέζου σχετικά 
με το «μακεδονικό ζήτημα». 

ΚΟΣΜΟΣ 

συνδιάσκεψη για την κατάπαυση των 
πυρηνικών δοκιμών. Στις 5.8, η συμ-
φωνία υπογράφεται στη Μόσχα. 
Πρώτη αλλαγή του «ψυχροπολεμι-
κού» διεθνούς κλίματος. 

24.7: Σεισμοί στη Νότια Γιουγκο-
σλαβία. Καταστρέφονται τα Σκόπια. 

7.8: Η Μπέττυ Αμπατιέλου υποχρε-
ώνεται να εγκαταλείψει την Ελλάδα, 
ύστερα από επίσκεψη στον άντρα 
της, στις φυλακές της Αίγινας. 

22.8: Η ΕΔΑ και η ΕΚ αποχωρούν 
από τη Βουλή στην ψήφιση του νέου 
εκλογικού νόμου. 
24.8: Υπογράφεται συμφωνία της 
ΔΕΗ για την ανέγερση του σταθμού 
στην Πτολεμαΐδα. 

20.8: Ο Ν. Χρουστσιόφ σε επίσημο 
ταξίδι στη Γιουγκοσλαβία. 
21.8: Κηρύσσεται στρατιωτικός νό-
μος στο Ν. Βιετνάμ. 

23.8: Ενώ τα επεισόδια μεταξύ 
Ισραήλ και αραβικών χωρών πληθαί-
νουν, ανοίγει η συζήτηση στο Συμ-
βούλιο Ασφαλείας του OHE. Το 
Ισραήλ δέχεται την αποστολή παρα-
τηρητών που εγκαθίστανται στις 26 
στα σύνορα με τη Συρία. 

1.9: Απαγορεύεται από την κυβέρνη-
ση ο εορτασμός της 3ης Σεπτέμβρη. 
5.9: Διαδήλωση για την παραίτηση 
της κυβέρνησης Π. Πιπινέλη. Συγκε-
ντρώσεις σε όλη την Ελλάδα. 

19-20.9: Γ' Σύνοδος της ΔΕ της ΕΔΑ. 

9.9: Σαρωτικές πυρκαγιές με 200 νε-
κρούς στη Βραζιλία. 
10.9: Ο πρόεδρος Κέννεντυ αναλαμβά-
νει τον έλεγχο της Εθνοφρουράς στην 
Αλαμπάμα. Καλεί τον κυβερνήτη να 
επιτρέψει την είσοδο των μαύρων μα-
θητών στα σχολεία. 
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22.9: Αρχίζει η «Εβδομάδα Γρηγόρη Λαμπράκη» στη Θεσσαλονίκη. 
23.9: Κυκλοφορεί από την τοπική κίνηση της ΔΚΝΓΛ Θεσσαλονίκης το α' 
τεύχος της δεκαπενθήμερης εφημερίδας Η  Φωνή του Λαμπράκη. 

Οκτώβριος 1963 

4.10: Κλιμακώνονται σε ύλη την Ελλάδα οι συλλήψεις λαμπράκηδων για 
παράνομη, με βάση τον α.ν. 942/46, διανομή προκηρύξεων. 
14.10: Μεγάλη συγκέντρωση των εργαζόμενων νέων της ΣΕΕΝΕ με τα αι-
τήματα «Μόρφωση, Δουλειά, Δημοκρατία». 

17.10: Συγκέντρωση της ΕΦΕΕ στο θέατρο «Διάνα» για την «αναγέννηση 
της παιδείας». 

20.10: Κυκλοφορεί το α τεύχος του κεντρικού περιοδικού της ΔΚΝΓΛ, Τε-
τράδια της  Δημοκρατίας. 

Νοέμβριος 1963 

4.11 : Η Νεολαία διαδηλώνει για τη «νίκη της Δημοκρατίας». 
12.11 : Η Αυγή καταγράφει τη συγκρότηση «κινήσεων Λαμπράκη» στην Αυ-
στραλία. 
19.11: Ο πρωθυπουργός, Γ. Παπανδρέου, δέχεται αντιπροσωπεία της 
ΔΚΝΓΛ. Κατάθεση υπομνήματος για τους στόχους της νεολαίας. 

Δεκέμβριος 1963 

11.12: Δ' Πανσπουδαστική Συνδιάσκεψη. Θέμα: η ενότητα του φοιτητι-
κού κινήματος. 
16.12: Συγκέντρωση του ΣΕΜΜΕ για το «7ο έτος» σπουδών. Οι «μαθη-
τές της νύχτας» αποφασίζουν αποχή και κινητοποιήσεις. 
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20.9: Συγκέντρωση της ΕΔΑ στον Πει-
ραιά με συμμετοχή 40.000 ατόμων. 
25.9: Ο βασιλιάς συγκαλεί σύσκεψη 
των αρχηγών των κομμάτων. Απο-
κλείεται η ΕΔΑ. 
27.9: Παραίτηση της κυβέρνησης Πι-
πινέλη. Στις 28 ορκίζεται η υπηρε-
σιακή κυβέρνηση Στ. Μαυρομιχάλη. 

ΚΟΣΜΟΣ 

18.9: Οι μονοκομματικές εκλογές 
στην Περσία δεν βελτιώνουν τη θέση 
του σάχη. 
25.9: Ανατρέπεται με πραξικόπημα ο 
πρόεδρος της Δομηνικανής Δημοκρα-
τίας. Εκτός νόμου το ΚΚ και οι υπο-
στηρικτές του Φιντέλ Κάστρο. 

12.10: Η κυβέρνηση Μαυρομιχάλη 
απορρίπτει το μέτρο της εμβάπτισης 
του δακτύλου του εκλογέα σε ανεξί-
τηλο υγρό, για την αποτροπή διπλο-
ψηφιών. 
17.10: Αιματηρά επεισόδια με τραυ-
ματίες 38 πολίτες και 24 αστυνομι-
κούς στα εγκαίνια του εκλογικού κέ-
ντρου της ΕΔΑ στην οδό Σταδίου. 
24.10: Το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 
απονέμεται στον ποιητή Γ. Σεφέρη. 

9.10: Πρωτόγνωρο ατύχημα. 4.500 
νεκροί καταπλακωμένοι με λάσπη 
όταν έσπασε τεχνητό φράγμα στην 
κοιλάδα του Πιάβε στην Ιταλία. 
10.10: Αποσύρεται από την πολιτική 
ο Κόν. Αντενάουερ. Καγγελάριος της 
Δ. Γερμανίας εκλέγεται ο χριστιανο-
δημοκράτης Λ. Έρχαρτ. 
17.10: Συνάντηση Τίτο-Κέννεντυ σε 
εγκάρδιο κλίμα στον Λευκό Οίκο. 

3.11: Κοινοβουλευτικές εκλογές. Νί-
κη με σχετική πλειοψηφία της ΕΚ. 
7.11: Ορκωμοσία της κυβέρνησης Γ. 
Παπανδρέου. 
23-28.11: Δ' Σύνοδος της ΔΕ της 
ΕΔΑ. 

1.11: Στρατιωτικό πραξικόπημα στη 
Σαϊγκόν του Νότιου Βιετνάμ. Θάνα-
τος του δικτάτορα Ντιέμ. 
22.11: Δολοφονείται στο Ντάλλας του 
Τέξας ο πρόεδρος Τζών Κέννεντυ. Ο 
αντιπρόεδρος Λύντον Τζόνσον ανα-
λαμβάνει καθήκοντα προέδρου. 

9.12: Αποχώρηση του Κ. Καραμανλή 
από την πολιτική. Ο Π. Κανελλόπου-
λος ορίζεται αρχηγός της EPE. 
16.12: Ο Ηλ. Τσιριμώκος εκλέγεται 
πρόεδρος της Βουλής. 

5.12: Κυβέρνηση κεντροαριστερών 
υπό τον Άλντο Μόρο στην Ιταλία. 
6-15.12: Νέοι σοβιετικοκινεζικοί λε-
κτικοί διαξιφισμοί. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 

28.12: Η ΔΚΝΓΛ διοργανώνει στην Αθήνα διαδήλωση για το Κυπριακό. 
Καλεί επίσης σε διαδήλωση στον Πειραιά την 1.1.1964. 

Ιανουάριος 1964 

1.1 : Έλληνες φοιτητές εγκαταλείπουν με αστυνομική συνοδεία την Κων-
σταντινούπολη απειλούμενοι με λιντσάρισμα από Τούρκους συμφοιτητές 
τους. 
6.1: Ανακοινώνεται στο θέατρο «Χατζηχρήστου» το «Πρόγραμμα 5 ση-
μείων» για την πολιτιστική εξόρμηση της ΔΚΝΓΛ. 
14.1: Επεισόδια στη Θεσσαλονίκη σε συγκέντρωση των Λαμπράκηδων 
για το Κυπριακό. 
15.1 : Συλλαλητήρια για την αυτοδιάθεση της Κύπρου στα Προπύλαια του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και σε όλη τη χώρα. 
24-26.1 : Α' Εθνικό Συμβούλιο της ΕΦΕΕ στη Θεσσαλονίκη. 
26.1: Α' Πανελλαδική Συνάντηση Εργαζομένων Νέων. Τα αιτήματά τους 
ενσωματώνονται στο πρόγραμμα διεκδικήσεων της ΕΔΑ. 
30.1 : Εντείνονται, με πορεία προς το Υπουργείο Παιδείας, οι κινητοποιή-
σεις σπουδαστών-ηλεκτρονικών της Σιβιτανιδείου για την αναγνώριση 
της σχολής τους ως ανωτέρου εκπαιδευτικού ιδρύματος. 

Φεβρουάριος 1964 

[12.2] Συνάντηση εκπροσώπων της ΣΕΕΝΕ με τον υπουργό Εργασίας Γ. 
Μπακατσέλο. Οι νέοι εργαζόμενοι καταθέτουν υπομνήματα με θέμα τα 
εργατικά ατυχήματα. 

20.2: Αρχίζει η «Β' Εβδομάδα ΑΣΟΕΕ» με διαλέξεις, αθλητικές και καλλι-
τεχνικές εκδηλώσεις. 
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21.12: Συμπλοκές στη Λευκωσία με-
τά την επίδοση των προτάσεων Μα-
καρίου για αναθεώρηση του Συντάγ-
ματος. 
24.12: Ο Γ. Παπανδρέου αρνείται 
την ψήφο εμπιστοσύνης της ΕΔΑ. 
Παραίτηση της κυβέρνησης. 
29.12: Υπηρεσιακή κυβέρνηση I. Πα-
ρασκευόπουλου. 

30.12: Δημιουργείται στη Λευκωσία 
ουδέτερη ζώνη μεταξύ των δύο κοι-
νοτήτων με την επωνυμία «Πράσινη 
Γραμμή». 

8.1: Διάλυση της Βουλής. Προκήρυξη 
εκλογών για τις 16.2. 
10.1 : Ε' Σύνοδος της ΔΕ της ΕΔΑ. 
15.1: Αρχίζει στο Λονδίνο πενταμε-
ρής διάσκεψη για το Κυπριακό. Η 
διάσκεψη τερματίζεται στις 10.2. 
27.1: Κατόπιν πιέσεων της ΕΚ, η 
Τράπεζα της Ελλάδος παρεμβαίνει 
παγώνοντας την τιμή της χρυσής λύ-
ρας. Η αξία της εκτινάσσεται στις 
312 δραχμές. 
28.1: Η Τουρκία δηλώνει ότι αποχω-
ρεί από τη Διάσκεψη του Λονδίνου. 

4.1: Συνάντηση του πατριάρχη Αθη-
ναγόρα και του νέου πάπα Παύλου 
VI στα Ιεροσόλυμα. Κάλεσμα για 
την ειρήνη. 
14.1: Οδομαχίες στον Παναμά και 
συγκρούσεις στην περιοχή της διώ-
ρυγας για την απομάκρυνση των 
αμερικανικών στρατευμάτων. 
25.1: Εκτοξεύεται τηλεπικοινωνιακός 
δορυφόρος από τις ΗΠΑ-ΕΣΣΔ· η πρώ-
τη κοινή διαστημική δραστηριότητα. 

30.1: Στρατιωτικό πραξικόπημα στη 
Σαϊγκόν: ο στρατηγός Λου Κχάν 
παίρνει την εξουσία. 

3.2: Ρίτσος, Ιμβριώτης, Καρούσος, 
Θεοδωράκης και Μπόστ ανακοινώ-
νουν το πολιτιστικό πρόγραμμα της 
ΕΔΑ. 
6.2: Θάνατος του Σοφοκλή Βενιζέλου. 
16.2: Κοινοβουλευτικές εκλογές. Νί-
κη της ΕΚ. 

1-26.2: 60.000 ινδουιστές εγκαταλεί-
πουν το Πακιστάν και ζητούν άσυλο 
στην Ινδία. 
15.2: Κυπριακή προσφυγή στο Συμ-
βούλιο Ασφαλείας του OHE. 
21.2: Αποκατάσταση του Βλ. Κλεμέ-
ντις, πρώην υπουργού Εξωτερικών 
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23.2: Εγκαινιάζεται στη Θεσσαλονίκη κύκλος «Λαϊκού Πανεπιστημίου» 
από τη ΔΚΝΓΛ. 
23:2: Ο Μίκης Θεοδωράκης επισκέπτεται την Κύπρο. Συναντήσεις με τον 
αρχιεπίσκοπο Μακάριο και την ηγεσία του ΑΚΕΛ. 

Μάρτιος 1964 

4.3: Συγκρούσεις νέων με την αστυνομία σε διαδήλωση για την απομά-
κρυνση του αγκυροβολημένου στο Φάληρο 6ου [αμερικανικού] Στόλου. 
8.3: Οι κινητοποιήσεις των νέων κορυφώνονται στην Αθήνα με συγκέ-
ντρωση στα Προπύλαια υπέρ της Κύπρου και πορεία προς την αμερικα-
νική πρεσβεία. 
26-27.3: Πανελλήνιο Συνέδριο των Σπουδαστών των Παιδαγωγικών Ακα-
δημιών , στη Μαράσλειο. 
29.3 : Ολοκληρώνεται η πορεία των σπουδαστών τεχνικών σχολών από τις 
επαρχίες προς την Αθήνα. Μεγάλη συγκέντρωση με την ευθύνη της 
ΣΕΕΝΕ. 
30.3: Συγκέντρωση του ΣΕΜΜΕ στα Προπύλαια για την κατάργηση του 
«7ου έτους». «Διασπαστική πορεία» της ΟΣΕΝ στο Καστρί και ακρόαση 
από τον Γ. Παπανδρέου. 

Απρίλιος 1964 

9.4: Με την απόφαση για απεργία διαρκείας, εντείνονται οι κινητοποιήσεις 
των φοιτητών της Γεωπονικής Σχολής στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη για 
τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του κλάδου τους στους τοπογράφους μηχανικούς 
του ΕΜΠ. 
10.4: Δίκη μελών της ΔΚΝΓΛ και του Συνδέσμου «Μπ. Ράσελ» στη Θεσ-
σαλονίκη για «ίδρυση σωματείου άνευ καταστατικού». Πρες κόνφερανς 
του Μ. Θεοδωράκη στη Θεσσαλονίκη. 
Μέσα Απριλίου: Αποβολή 7 μαθητριών του Αρσακείου επειδή είχαν μαζί 
τους το Δελτίο  της  Επιτροπής  Νέων  για την Ειρήνη και αποβολές μαθητών 
νυχτερινών σχολείων για τη συμμετοχή τους στην απεργία για την κατάρ-
γηση του 7ου έτους στα νυχτερινά γυμνάσια. 
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19.2: Ορκωμοσία της νέας κυβέρνη-
σης Παπανδρέου. 
26.2: Διεθνής εκστρατεία της ΕΔΑ 
για την Κύπρο. Σειρά επαφών Ηλιού 
και Θεοδωράκη στη Ρώμη. 

της Τσεχοσλοβακίας που εκτελέστη-
κε το 1952. 
26-29.2: Διεθνές Συνέδριο Νέων για 
την Ειρήνη στη Φλωρεντία. 

6.3: Θάνατος του Παύλου. Ο Κων-
σταντίνος τον διαδέχεται στο θρόνο 
της Ελλάδας. 
7-9.3: Φονικές συγκρούσεις Ελληνοκυ-
πρίων και Τουρκοκυπρίων στην Πάφο. 
19.3: 32 βουλευτές της ΕΚ διαφορο-
ποιούνται από την πρόταση του κόμ-
ματος τους στην πρώτη ψηφοφορία 
για την εκλογή προέδρου της Βου-
λής. Διαγραφή των Ηλ. Τσιριμώκου 
και Σ. Παπαπολίτη. 
23.3: «Λόγος του θρόνου». Ο Κωνστα-
ντίνος ορκίζεται ενώπιον της Βουλής. 

5.3: Επεισόδια αυτονομιστών στο 
Κεμπέκ του Καναδά στην επίσκεψη 
της Ελισάβετ της Αγγλίας. 
20.3: Έκθεση των υπηρεσιών ασφαλεί-
ας του Υπουργείου Εξωτερικών των 
ΗΠΑ κατονομάζει 847 υπαλλήλους ως 
ύποπτους για κατασκοπεία. Περιλαμ-
βάνονται όσοι θεωρούνται κομμουνι-
στές , ομοφυλόφιλοι, αλκοολικοί. 
20.3: Ειρηνευτική δύναμη του OHE 
στην Κύπρο. 
22.3 : Μονοκομματικός σοσιαλισμός 
ανακηρύσσεται στην Γκάνα. 

3.4: Ψήφος εμπιστοσύνης στην κυ-
βέρνηση της ΕΚ από τη Βουλή. 
11.4 : Η κυβέρνηση εξαγγέλλει μέτρα 
για την παιδεία: υποχρεωτική εκπαί-
δευση για τις ηλικίες 6 έως 15 ετών, 
καθιέρωση της δημοτικής σε όλες τις 
βαθμίδες, δωρεάν σχολικά εγχειρί-
δια, εφαρμογή του ακαδημαϊκού 
απολυτηρίου. 

1.4 : Ανατροπή του προέδρου Ζοάο 
Γκουλάρ στη Βραζιλία από στρατιω-
τικό πραξικόπημα. 

17.4: Αλλαγές στην ηγεσία των ενό-
πλων δυνάμεων. 

Τέλη Απριλίου : Παγκόσμια Διάσκεψη 
Νεολαίας για την Ειρήνη και τον 
Αφοπλισμό στη Φλωρεντία. 
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Μάιος 1964 

7.5: Α' Συνέδριο Ελληνικών Φοιτητικών Συλλόγων Ιταλίας. 
11-17.5: Συγκαλείται το Α' Συνέδριο της ΕΦΕΕ (5ο Πανσπουδαστικό) με 
τη συμμετοχή εκπροσώπων και από τους ελληνικούς φοιτητικούς συλλό-
γους εξωτερικού. Απόφαση για την ένταξη της ΕΦΕΕ στην COSEC και 
στην IUS. 

16-18.5: Η νεολαία προετοιμάζεται και συμμετέχει μαζικά στη Β' Μαρα-
θώνια Πορεία, ενώ παράλληλα αποκρούει τη στάση του πρωθυπουργού, 
Γ. Παπανδρέου, απέναντι στην Πορεία. 
21.5: Κλιμακώνονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις των φοιτητών της 
Φυσικομαθηματικής Αθηνών που είχαν αρχίσει προ διμήνου μετά την κυ-
βερνητική απόφαση για διετές επιμορφωτικό σεμινάριο. 

Ιούνιος 1964 

1-5.6: Διοργανώνεται από τη ΣΕΕΝΕ η «Εβδομάδα κατά των εργατικών 
ατυχημάτων». 

I .6: Ετήσιο μνημόσυνο Γρ. Λαμπράκη στη Μητρόπολη. Εγκαινιάζεται 
σειρά εκδηλώσεων από τη Νεολαία σε όλη τη χώρα. 

I I .6 : Συγκαλείται, με πρωτοβουλία του Συλλόγου της Ανωτάτης Βιομη-
χανικής Σχολής Πειραιώς, η Α' Πανελλήνια Φοιτητική Συνδιάσκεψη. 
13-17.6: Ε' Συνέδριο των Ελλήνων Φοιτητών Δ. Γερμανίας - Δ. Βερολί-
νου. 
18.6: 143 σπουδαστές-υπομηχανικοί στα νοσοκομεία ύστερα από επταή-
μερη απεργία πείνας για τα αιτήματά τους 
20-21.6: Η Γ' Σύνοδος του ΚΣ της Ν.ΕΔΑ εγκρίνει την απόφαση για τη 
συγχώνευση της οργάνωσης με τη ΔΚΝΓΛ. Η απόφαση δεν δημοσιοποιεί-
ται. 

27.6: Η Ν.ΕΔΑ και η ΔΚΝΓΛ δηλώνουν ότι θα μετάσχουν ενεργά στην προ-
εκλογική εκστρατεία για τις δημοτικές εκλογές του Ιουλίου. 



ΕΛΛΑΔΑ 

9-12.5: ς' Σύνοδος της Διοικούσας 
Επιτροπής της ΕΔΑ. Στις 13 κατατίθε-
ται στη Βουλή επιστολή της ΚΕ του 
ΚΚΕ για τη νομιμοποίηση του, ύστερα 
από απόφαση της ΔΕ της ΕΔΑ. 
17.5: Β' Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης. 
20.5: Αρχίζουν στην Κέρκυρα οι εορ-
τασμοί της εκατονταετηρίδας από 
την ένωση των Ιονίων Νήσων. 
25.5: Ο Γ. Μαύρος αναλαμβάνει δι-
οικητής της Εθνικής Τράπεζας μετά 
την παραίτηση του από το Υπουργείο 
Συντονισμού (24.4). 

ΚΟΣΜΟΣ 

14-17.5: Συνέρχεται το 17ο Συνέδριο 
του ΚΚ Γαλλίας. Ο Βαλντεκ Ροσέ δια-
δέχεται τον Μορίς Τορέζ. 
25.5: Παραίτηση της κυβέρνησης Α. 
Μόρο στην Ιταλία. Ο Μόρο σχηματί-
ζει νέα κυβέρνηση στις 25.7. 
26.5: Επίσκεψη του Ν. Χρουστσιόφ 
στην Πράγα. 
27.5: Πεθαίνει ο Παντίτ Νεχρού. 
28.5-2.6: Συγκαλείται στην Ιερουσα-
λήμ το πρώτο «Εθνικό Παλαιστινιακό 
Συνέδριο». Δημιουργία της «Οργάνω-
σης για την Απελευθέρωση της Πα-
λαιστίνης» (OLP). 

1.6: Συμπλοκές απεργών καπνεργα-
τών με την αστυνομία στη Βόρεια 
Ελλάδα. Αντιδράσεις. 
4.6: Νέα κρίση σε εξέλιξη στην Κύ-
προ. Η Τουρκία απειλεί με απόβαση. 
Στις 12.6 ο Γ. Γρίβας, μεταβαίνει μυ-
στικά στο νησί με τη συγκατάθεση 
της ελληνικής κυβέρνησης. 
6.6: Διεθνές πνευματικό γεγονός η «Συ-
νάντηση των Αθηνών». Συμμετέχουν οι 
νομπελίστες επιστήμονες Β. Χάιζεν-
μπεργκ, Α. Τιζέλιους, Χ. Γιουκάβα, Τζ. 
Φίνλεϋ, I. Θεοδωρακόπουλος κ.ά. 

14.6: Καταδικασμένος σε ισόβια κά-
θειρξη, ο Νέλσον Μαντέλα μεταφέ-
ρεται στις φυλακές του Ρόμπεν Άι-
λαντ. Ογκώδης διαδήλωση διαμαρ-
τυρίας στο Λονδίνο. 

23-25.6: Συνομιλίες Παπανδρέου 
Τζόνσον στην Ουάσινγκτον. 

28-29.6: Ο Γ. Παπανδρέου σε επίση-
μο ταξίδι στο Παρίσι. 

22.6: Το αμερικανικό ανώτατο δικα-
στήριο κρίνει αντισυνταγματικό το 
νόμο που απαγορεύει τη χορήγηση 
διαβατηρίων σε μέλη κομμουνιστι-
κών οργανώσεων. 
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Ιούλιος 1964 

4.7: Διαμαρτυρία των πολιτικών νεολαιών για τις επιθέσεις στη Βουλή. 

6.7: Αρχίζει η προετοιμασία της συγχώνευσης Ν.ΕΔΑ και ΔΚΝΓΛ. Καθορι-
σμός κλιμακίου για τη διαμόρφωση κοινών θέσεων. 

9.7: Διαβήματα της ΣΕΕΝΕ στον υπουργό Παιδείας για τα ζητήματα των 
εργαζόμενων νέων. 

15.7: Εντείνονται τα διαβήματα των πολιτικών νεολαιών και της ΕΦΕΕ 
για τη διάλυση της ΕΚΟΦ. 

24.7: Κινητοποιήσεις συμπαράστασης της νεολαίας στους απεργούς του 
Λαυρίου. 

Αύγουστος 1964 

6.8: Κοινές ανακοινώσεις Ν.ΕΔΑ και ΔΚΝΓΛ. Καταγγέλλεται η «συνωμο-
σία της Δεξιάς». 

10-20.8: Διαδηλώσεις της νεολαίας σε όλη τη χώρα για το Κυπριακό. 
Εκστρατεία συγκέντρωσης υπογραφών εναντίον των βομβαρδισμών από 
τουρκικά αεροπλάνα στην Κύπρο. 

19.8: «Ιδιαίτερα επιβλαβή διά την διαπαιδαγώγησιν των νέων» κρίνει ο 
υφυπουργός Εσωτερικών Ν. Έξαρχος τα παιχνίδια «φλίπερ» και «γερα-
νός» και δηλώνει ότι προτίθεται να τα απαγορεύσει. 

Σεπτέμβριος 1964 

1-6 .9: Φοιτητική εβδομάδα στη Λάρισα. 



ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ 

3.7: Επεισόδια στο Κοινοβούλιο με 
την εισβολή ακροδεξιών στη διάρ-
κεια συζήτησης για το Κυπριακό. 
5.7: Δημοτικές και κοινοτικές εκλογές. 
Το ψηφοδέλτιο του υποψηφίου της 
Αριστεράς Ν. Κιτσίκη αναδεικνύεται 
πρώτο στο Δήμο Αθηναίων. 
9.7: Υπογράφονται στην Αθήνα ελλη-
νοβουλγαρικές εμπορικές συμφωνίες. 
13.7: Ζ' Σύνοδος της ΔΕ της ΕΔΑ. 
20-21.7: Ο Γ. Παπανδρέου σε επίση-
μο ταξίδι στο Λονδίνο. 
22.7: Απεργοί και αστυνομικοί συ-
γκρούονται στο Λαύριο. 
30.7: Απορρίπτεται στην Αθήνα το α 
σχέδιο Άτσεσον για την Κύπρο. 

2.7: Υπογράφεται, από τον Λ. Τζόν-
σον, νόμος για τα δικαιώματα των 
πολιτών στις ΗΠΑ, με στόχο την κα-
τάργηση των φυλετικών διακρίσεων. 

11.7: Θάνατος του Γάλλου κομμουνι-
στή ηγέτη Μορίς Τορέζ. 
14.7: Λήγει το Διεθνές Σεμινάριο Κο-
ριτσιών στην Πράγα. 
23.7: Ο Ντε Γκωλ αμφισβητεί την 
πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ στον δυτι-
κό κόσμο και αποδοκιμάζει την πο-
λιτική τους στην Ινδοκίνα. 
29.7: Η Καμπότζη κατηγορεί ΗΠΑ 
και Ν. Βιετνάμ για χρήση χημικών 
όπλων κατά αριστερών ανταρτών. 

1.8: Η εφημ. Η  Αυγή καταγγέλλει 
σχέδιο πραξικοπήματος για την ανα-
τροπή της κυβέρνησης της ΕΚ. 
6-10.8: Συγκρούσεις στην Τυλληρία 
της Κύπρου. Τουρκικοί βομβαρδισμοί. 
20.8: Απορρίπτεται και το β' σχέδιο 
Άτσεσον από την κυπριακή και την 
ελληνική ηγεσία. Επεισόδια στην Πό-
λη και απελάσεις Ελλήνων. 

31.8: Συλλαλητήρια για την Κύπρο 
σε όλη την Ελλάδα. 

2-5.8: Μαζικοί αμερικανικοί βομ-
βαρδισμοί στο Β. Βιετνάμ. Το Κον-
γκρέσο εγκρίνει την αμερικανική 
επέμβαση στη ΝΑ Ασία. 
21.8: Θάνατος του Παλμίρο Τολιάτι 
στη Γιάλτα. Ο Λουίτζι Λόγκο εκλέγε-
ται γραμματέας του Ιταλικού ΚΚ. 
Στις 4.9 δημοσιοποιείται η γνωστή 
«διαθήκη του Τολιάτι». 
27.8: Συγκροτείται στην Ιερουσαλήμ 
Εκτελεστική Επιτροπή της OLP και 
στρατός για την απελευθέρωση της 
Παλαιστίνης. 

Αρχές Σεπτεμβρ ίου:  Ψηφίζεται  η εκ-
παιδευτική μεταρρύθμιση  της Ε Κ . 

5-11 .9 : Σύνοδος των αραβικών κρα-
τών στην Αλεξάνδρεια.  Αποδοχή της 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 

11.9 : Ίδρυση της ΔΑΝ (Δημοκρατική Αντίσταση Νέων). Στις 29.9 ξεκινά 
την εξόρμησή της. 
17.9: Ανακοινώνεται επισήμως η συγχώνευση της Ν.ΕΔΑ και της ΔΚΝΓΛ. 
Ιδρυτική Διακήρυξη της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη (ΔΝΛ). 
Μέσα Σεπτεμβρίου: Ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας Λαμπρά-
κη. Πρόεδρος του ο Κ. Βάρναλης. 
30.9: Λήγει το Διεθνές Σεμινάριο Νεολαίας στη Λευκωσία. Συμμετείχε 
αντιπροσωπεία της ΔΝΛ υπό τον Μ. Θεοδωράκη. 

Οκτώβριος 1964 

5-11.10: Αποχή των σπουδαστών της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής 
από τα μαθήματα. 

10.10: Πανσπουδαστική συγκέντρωση στα Προπύλαια με συμμετοχή της 
ΕΦΕΕ, της ΔΕΣΠΑ και φοιτητικών συλλόγων. 

14.10 Αθώωση από το Τριμελές Πρωτοδικείο Αθηνών του προέδρου της 
ΕΦΕΕ Γ. Γιανουλόπουλου, ύστερα από μήνυση της ΕΚΟΦ. Είχε χαρακτη-
ρίσει την οργάνωση παρακρατική και τρομοκρατική, στη διάρκεια της Γ' 
Πανσπουδαστικής Συνδιάσκεψης. 
26.10: Συγκέντρωση της ΕΦΕΕ για την «Ημέρα της Κύπρου». Στις 27.10 
κατάσχονται από την Ασφάλεια οι κάρτες της ΔΝΛ για τη συγκέντρωση 
υπογραφών για το Κυπριακό. 
30.10: Επαναλαμβάνεται το αίτημα για κατάργηση του «Σπουδαστικού 
Τμήματος Ασφαλείας» από την ΕΦΕΕ. 

Νοέμβριος 1964 

6.11: Στον ανακριτή ο γραμματέας του Συλλόγου Λευκαδίων Φοιτητών, 
Θ. Καλαφάτης, για «περιύβριση αρχής». 

9.11 : Κηρύσσεται η έναρξη των προσυνεδριακών εργασιών της ΔΝΛ. Την 
ίδια ημέρα, στη συνέχεια δημοσιευμάτων στον τύπο, αντιπροσωπεία του 
ΚΣ της οργάνωσης καταγγέλλει «την επίθεση της Δεξιάς», με παρά-



ΕΛΛΑΔΑ 

7.9: Ο Μίκης Θεοδωράκης δηλώνει 
ότι το Άξιον  Εστί  «αποκλεισθέν α π ό 
το Φεστιβάλ Αθηνών» θα παρουσια-
στεί στη ΔΕΘ. 

25.9: Νέα ελληνική προσφυγή στον 
OHE για το Κυπριακό. 

ΚΟΣΜΟΣ 

OLP και του στρατού της. 
6-23.9: Παγκόσμιο Φόρουμ Νεολαίας 
στη Μόσχα. Συμμετοχή αντιπροσω-
πειών Ν.ΕΔΑ, ΕΦΕΕ, ΔΚΝΓΛ και 
Συνδέσμου Μπ. Ράσελ. 
22.9: Θάνατος του Όττο Γκρότεβολ 
στη Λ. Δ. της Γερμανίας. 

I.10: Το Πρωτοδικείο Αθηνών αποφα-
σίζει τη διάλυση 4 αντικομμουνιστικών 
οργανώσεων για παρακρατική δράση. 
3.10: Ο εισαγγελέας, Θ. Χατζίκος, 
διώκει αυτεπαγγέλτως την Αυγή για 
άρθρο που εξήρε τη δράση του Ε AM. 
4.10: Σε συνέντευξη  τύπου  ο πρίγκι-
πας Πέτρος θέτει συνταγματικό ζήτη-
μα για τη διαδοχή του Κωνσταντίνου 
και επιτίθεται κατά της Φρειδερίκης. 
II.10: Πορεία Ειρήνης για το Κυ-
πριακό. 
16.10: Ο αντιδήμαρχος Πειραιά, I. 
Φραγκούλης, παύεται επειδή δήλωσε 
ότι ο 6ος Στόλος είναι ανεπιθύμητος 
στην πόλη του. 
Τέλη Οκτωβρίου: Ιδρύεται η Πανελ-
λήνια Ένωσις Αγωνιστών Εθνικής 
Αντιστάσεως (ΠΕΑΕΑ) 

4.11 : Αρχίζει η συζήτηση στη «Μικρή 
Βουλή» του νομοσχεδίου για τα 
«έκτακτα μέτρα». 
5.11: Ελληνογιουγκοσλαβική προ-
σέγγιση με την υπογραφή στην Αθή-
να διακρατικών συμφωνιών. 

3.10: Πραξικόπημα στη Βολιβία. 
5-10.10: Στη Διάσκεψη των Αδε-
σμεύτων στο Κάιρο, 56 χώρες ζητούν 
τη δημιουργία νέων διεθνών θεσμών 
για τις ανάγκες των υπό ανάπτυξη 
χωρών. 
8.10-31.12: Συχνά ισραηλινο-συρια-
κά επεισόδια στα σύνορα. Τον Δε-
κέμβριο συμπλοκές και στα σύνορα 
Ισραήλ- Ιορδανίας. 
14.10: Καθαίρεση του Χρουστσιόφ. Ο 
Μπρέζνιεφ στην ηγεσία του ΚΚΣΕ και 
ο Κοσύγκιν στην πρωθυπουργία. 
14.10: Βραβείο Νόμπελ για την Ειρή-
νη στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. 
15.10: Νίκη των Εργατικών στη Βρε-
τανία. Ο Ουίλσον πρωθυπουργός. 
16.10: Πρώτη δοκιμή ατομικού όπλου 
από τη ΛΔ της Κίνας. 

2.11: Ο βασιλιάς Ιμπν Σαούντ της 
Σαουδικής Αραβίας ανατρέπεται 
από τον αδελφό του Φεϊζάλ. 
3.11: Στις προεδρικές εκλογές των 
ΗΠΑ, εκλέγεται ο Λ. Τζόνσον. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 

παράστασή τους στους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών. 
Μέσα Νοεμβρίου : Συνάντηση της ΠΟΔΝ στη Βουδαπέστη για το Κυπρια-
κό. Αντιπροσωπεία της ΔΝΛ υπό τον Γρ. Γιάνναρο. 
15.11: Αρχίζει μεγάλης διάρκειας απεργία στην ΑΣΟΕΕ. Σε ένδειξη συ-
μπαράστασης πανσπουδαστική συγκέντρωση της ΕΦΕΕ στα Προπύλαια 
στις 3.12 και αποχή από μαθήματα σε όλες τις σχολές στις 14.12. 
16.11: Μεγάλη συγκέντρωση και ομιλία του Μ. Θεοδωράκη στη Θεσσα-
λονίκη. Την ίδια ημέρα αρχίζουν οι εργασίες του Εθνικού Συμβουλίου της 
ΕΦΕΕ που θα ολοκληρωθούν στις 18. 
19.11: Κινητοποιήσεις των ασκούμενων δικηγόρων για το «κλείσιμο του 
επαγγέλματος». Συμπαράσταση των φοιτητών της Νομικής Σχολής. 
21-29.11: Περιοδεία κλιμακίου του ΚΣ της ΔΝΛ στη Δυτική Ελλάδα και 
την Ήπειρο. 
30.11 : Δηλώσεις διαμαρτυρίας της ΔΝΛ για την τρομοκρατία και τα γεγο-
νότα στον Γοργοπόταμο. Την ίδια ημέρα, σε προγραμματισμένη εκδήλω-
ση της ΔΝΛ στο θέατρο «Διάνα», καταγγέλλονται τα γεγονότα. 

Δεκέμβριος 1964 

8.12: Διαρρέουν στον τύπο εκθέσεις των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών 
περί κομμουνιστικού κινδύνου. Σύμφωνα με τους συντάκτες τους, η Νεο-
λαία Λαμπράκη αριθμεί 28.000 μέλη. 
14.12: Συγκέντρωση της ΔΝΛ στο θέατρο «Γκλόρια» για το Α' (Ιδρυτικό) 
Συνέδριο της. Από τα μέσα Δεκεμβρίου αρχίζουν οι προσυνεδριακές συν-
διασκέψεις των τοπικών οργανώσεων που θα διαρκέσουν μέχρι τον Μάρ-
τιο. 
22.12: Κυκλοφορεί η προσυνεδριακή Διακήρυξη της ΔΝΛ. 

Ιανουάριος 1965 

1-31.1: Κινητοποίηση της ΔΝΛ για το «Μήνα του βιβλίου». Εκστρατεία 
για δημιουργία 200 βιβλιοθηκών και συγκέντρωση 50.000 τόμων. Τις ίδιες 
ημέρες στελέχη της ΔΝΛ μοιράζουν δώρα σε άπορα παιδιά σε όλη την 
Ελλάδα στο πλαίσιο της εξόρμησης για το «Δώρο του Παιδιού». 



ΕΛΛΑΔΑ 

15.11: Ο Ανδρ. Παπανδρέου παραι-
τείται από την κυβέρνηση της ΕΚ. 
15.11: Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας θε-
ολόγων εναντίον της εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης. 
16.11: Διάβημα διαμαρτυρίας βου-
λευτών της ΕΔΑ στον υπ. Δημοσίας 
Τάξεως για αστυνομικές ενέργειες 
και τρομοκρατία κατά της ΔΝΛ. 
18.11 : Εορτάζεται για πρώτη φορά η 
«ημέρα της απελευθερώσεως από τη 
γερμανική κατοχή». 
29.11: Έκρηξη νάρκης στην επέτειο 
του Γοργοπόταμου. 13 νεκροί και 45 
τραυματίες. Την 1.12 η υπόθεση θα 
συζητηθεί στη Βουλή. Ακολουθεί η 
σύλληψη του στρ. Γερ. Αυγερόπουλου 
στις 10.5.1965 και άλλων στελεχών 
της Αριστεράς. 

13.12: Εξαγγελία του Γ. Παπανδρέ-
ου για την ίδρυση  της  ΕΔΗΝ. 

Τέλη Δεκεμβρίου: κηρύσσουν  απεργία 
οι νοσοκομειακοί γιατροί και οι για-
τροί των ασφαλιστικών ταμείων. Η 
απεργία θα λήξει στα τέλη του Ιανου-
αρίου . 

ΚΟΣΜΟΣ 

12.11: 5.000 νεκροί από πλημμύρες 
στο  Ν. Βιετνάμ. 
16.11: Απομακρύνονται από την ΚΕ 
του ΚΚΣΕ οι στενοί  συνεργάτες του 
Ν. Χρουστσιόφ. 
20.11: Δημοσιεύονται ναζιστικά έγ-
γραφα που παρουσιάζουν  τον Πάπα 
Πίο XII να επιδιώκει συμμαχία χιτλε-
ρικής Γερμανίας, ΗΠΑ και Βρετανίας 
κατά της «μπολσεβικοποίησης της 
Ευρώπης». 
21.11: Αμερικανοβελγική επέμβαση 
στο Κονγκό. 

30.11: Ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ ανα-
λαμβάνει πρόεδρος του μεντερικού 
Κόμματος της Δικαιοσύνης. 

4.12: Φοιτητικές κινητοποιήσεις για 
τις φυλετικές διακρίσεις στο Πανεπι-
στήμιο του Μπέρκλεϋ, στην Καλιφόρ-
νια. Συλλαμβάνονται 800 φοιτητές. 
11.12: Κουβανοί εξόριστοι βάλλουν με 
μπαζούκας το κτίριο του OHE κατά τη 
διάρκεια ομιλίας του Τσε Γκεβάρα. 

4.1: Εντείνονται οι διώξεις των 
Ελλήνων της Ίμβρου και της Τενέ-
δου. 
6.1: Κυβερνητικός ανασχηματισμός. 
5 νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση. Ο 
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14.1 : Δίκη της ΔΑΝ, ύστερα από την κατάθεση στο Πρωτοδικείο Αθηνών, 
στις 4.12.1964, αίτησης για τη διάλυσή της. Η δίκη ολοκληρώνεται στις 
27.2. 

18-25.1 : Εκδηλώσεις στις λέσχες της ΔΝΛ για την 4η επέτειο της δολοφο-
νίας του Πατρίς Λουμούμπα. 

20.1 : Καταγγελία του ΚΣ της ΔΝΛ για τη στάση της Δεξιάς και τις πιέσεις 
στην κυβέρνηση της ΕΚ για τη διάλυση της οργάνωσης. 
22-24.1 : Β' Εθνικό Συμβούλιο της ΕΦΕΕ. 
25.1 : Άφιξη στην Ελλάδα του γενικού γραμματέα της ΠΟΔΝ, Κλ. Γκατι-
νιόν, προσκεκλημένου της ΔΝΛ. Στις 2.2 πριν από την αναχώρηση του δη-
λώνει σε πρες-κόνφερανς την αμέριστη συμπαράστασή του στο έργο της 
ΔΝΛ. 

Φεβρουάριος 1965 

16.2: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΔΝΛ για την επικείμενη εκτέλεση 
του Ισπανού Χ. Λοπέζ. Οι εκδηλώσεις συμπαράστασης θα συνεχιστούν 
όλο τον Φεβρουάριο-Μάρτιο. 
18.2: Μετά από συλλήψεις μελών της ΔΝΛ, βουλευτές της ΕΔΑ καταθέ-
τουν επερωτήσεις σχετικά με το νόμο 942/1946 «περί λήψεως μέτρων 
προς κατευνασμόν των πολιτικών παθών». 
20.2: Κορυφώνονται οι διαμαρτυρίες της νεολαίας για την παρουσία του 
6ου Στόλου και των «Ρίκετς» στα ελληνικά χωρικά ύδατα. 

24.2: Προκήρυξη του ΚΣ της ΔΝΛ για τους 2 μήνες της προσυνεδριακής 
περιόδου. 

25-27.2: Β' Πανελλήνια Συνάντηση Εργαζόμενων Νέων, υπό την αιγίδα 
της ΣΕΕΝΕ. 



ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ 

Ηλ. Τσιριμώκος αναλαμβάνει το 
Υπουργείο Εσωτερικών. 
16.1: Η ΕΔΑ καταγγέλλει ότι υιοθε-
τείται από τον πρωθυπουργό η 
αστυνόμευση των κομμάτων. Εκθέ-
σεις της Ανωτέρας Διοίκησης Χωρο-
φυλακής για τη δραστηριότητα των 
Λαμπράκηδων. 
19.1: Απεργιακό κύμα πλήττει την 
Ελλάδα. Απεργούν γιατροί, ναυτικοί 
και σιδηροδρομικοί. Οι γιατροί επι-
στρατεύονται στις 29.1. 
22.1: Πρόταση της ΕΔΑ στη Βουλή 
για την παραπομπή του Κ. Καρα-
μανλή και άλλων στελεχών της EPE 
για τα σκάνδαλα της ΔΕΗ και της 
ΠΕΣΙΝΕ. 

15-17.1: Ισραηλινό-ιορδανικά επει-
σόδια για τα νερά του Ιορδάνη ποτα-
μού. Τα επεισόδια επαναλαμβάνο-
νται με ένταση στις 19.3. 

21.1: Στις δηλώσεις Γκρομύκο καθί-
σταται σαφής η αλλαγή της σοβιετι-
κής πολιτικής για το Κυπριακό. 
24.1 : Θάνατος του Ουίνστον Τσώρτσιλ. 
27.1. Αναίμακτο παραξικόπημα στο 
Ν. Βιετνάμ ανατρέπει τον «φιλοαμε-
ρικανό» πρωθυπουργό. 

1-3.2: Επίσκεψη του Γ. Παπανδρέου 
στο Βελιγράδι. 
Μέσα Φεβρουαρίου : Εργασίες της 8ης 
ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ στο Βου-
κουρέστι. Αποφασίζεται δημιουργία 
«κομματικών στηριγμάτων» στην 
ΕΔΑ και ένταση των κινητοποιήσεων 
για τη νομιμοποίηση του ΚΚΕ. 
19.2: Ο Π. Κανελλόπουλος κηρύσσει,, 
σε μεγάλη συγκέντρωση της EPE στην 
Κλαυθμώνος, «υπέρτατο αγώνα» για 
την ανατροπή της κυβέρνησης Πα-
πανδρέου. Ομιλεί περί τρομοκρατίας 
των Λαμπράκηδων στην ύπαιθρο. 
20-23.2: Η' Σύνοδος της Διοικούσας 
Επιτροπής της ΕΔΑ. 

5-10.2: Επίσκεψη του Αλ. Κοσύγκιν 
στο Β. Βιετνάμ. 
7.2: Αρχίζει νέος κύκλος βομβαρδι-
σμών των Αμερικανών εναντίον του 
Β. Βιετνάμ. 
8.2-7.3: Ισραηλινο-αιγυπτιακά επει-
σόδια. Από τις 17.2 επεισόδια γίνο-
νται επίσης στα σύνορα Ισραήλ-Συ-
ρίας. 
11.2: Συνάντηση του Αλ. Κοσύγκιν, 
στο Πεκίνο, με τον Μάο τσε Τούγκ. 
15.2: Στην Άγκυρα πέφτει η κυβέρ-
νηση του Ισμέτ Ινονού. 
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27.2: «Κομμουνιστική διείσδυση» στη Σχολή Ευελπίδων από τους Λα-
μπράκηδες καταγγέλλεται από την EPE στη Βουλή. 

Μάρτιος 1965 

4.3: Αναστάτωση στο Πειραματικό Σχολείο ύστερα από την παρέμβαση 
Παπανούτσου υπέρ της χρήσης της Μικρής  Γραμματικής  του Τριαντα-
φυλλίδη . 
15.3: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΔΝΛ στο θέατρο «Γκλόρια» για τις 
επιθέσεις στο Βιετνάμ. 
16.3: Δηλώσεις του προέδρου της ΔΝΛ, Μ. Θεοδωράκη, ότι είναι κομμου-
νιστής. 
28.3-1.4: Διεξάγονται στην Αθήνα οι εργασίες του Α' Συνεδρίου (Ιδρυτι-
κού) της ΔΝΛ. Συγκρότηση και Α' Σύνοδος του Κεντρικού Συμβουλίου 
της οργάνωσης. 

Απρίλιος 1965 

Α' δεκαήμερο Απριλίου: Η Εγκύκλιος 1010 απαγορεύει τη συμμετοχή μα-
θητών σε πολιτικές οργανώσεις και εκδηλώσεις. Με βάση την εγκύκλιο, 
που έχει αναδρομική ισχύ, αρχίζουν συλλήψεις και αποβολές μαθητών. 
11-17.4: «Φοιτητική Εβδομάδα» στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. 
Μέσα Απριλίου: Διαδηλώσεις και πορεία διαμαρτυρίας των νέων για την 
επέμβαση των Αμερικανών στο Βιετνάμ. Σύλληψη του Συμβουλίου της 
ΕΦΕΕ για α π α γ ο ρ ε υ μ έ ν η συγκέντρωση στα Προπύλαια. Κακοποίηση 
του Μ. Θεοδωράκη. 

22.4: Έκθεση της ΔΝΛ για τους «αγώνες του ισπανικού λαού» και τη δι-
κτατορία του Φράνκο. 
Τέλη Απριλίου: Συνεχείς καταγγελίες για την Εγκύκλιο 1010. Περιοδείες 
και ομιλίες μελών του Εθνικού Συμβουλίου της ΔΝΛ στις λέσχες πολιτι-
σμού. 



ΕΛΛΑΔΑ 

23.2: Ο Γ. Παπανδρέου καταθέτει στη 
Βουλή την καταγγελία για το «σχέ-
διο Περικλής». 
24.2: Συμπλοκές στο κέντρο της Αθή-
νας σε διαδήλωση αυτοκινητιστών. 

10.3: Σεισμοί στην Εύβοια και τις 
Βόρειες Σποράδες. 
26.3: Ανακοινώνεται η έκθεση του 
μεσολαβητή του OHE, Γκάλο Πλάζα, 
για το Κυπριακό. 
26.3: Η κυβέρνηση δεν θεωρεί τα δια-
βατήρια των αντιπροσώπων των σο-
σιαλιστικών χωρών που θα λάμβαναν 
μέρος στο Α' Συνέδριο της ΔΝΛ. Διά-
βημα της ΕΔΑ στον υπουργό Εξωτε-
ρικών. Διαμαρτυρία της ΔΝΛ. 
31.3: Σεισμοί στην Πελοπόννησο και 
Κρήτη με 6 νεκρούς. 

5.4: Μεγάλος σεισμός στη Μεγαλό-
πολη με 17 νεκρούς. 
9.4: Αφιξη του 6ου Στόλου. Διαμαρτυ-
ρίες και συγκεντρώσεις όλο το μήνα. 
20.4: Έκκληση της ΕΔΑ για αποφυ-
λάκιση των τελευταίων πολιτικών 
κρατουμένων μέχρι το Πάσχα. 
21.4: Νέα προσωρινή διοίκηση στη 
ΓΣΕΕ με πλειοψηφία του Κέντρου. Στη 
νέα διοίκηση δεν συμμετέχουν εκπρό-
σωποι του ΔΣΚ και των 115 ΣΕΟ. 
29.4: Κυβερνητικός ανασχηματισμός. Ο 
Ανδρέας Παπανδρέου επιστρέφει στην 
κυβέρνηση στο Υπουργείο Συντονισμού. 
Υπουργός Παιδείας ο Γ. Μυλωνάς. 

ΚΟΣΜΟΣ 

25.2-1.3: Η ισπανική κυβέρνηση 
κλείνει τη Φιλοσοφική και την Ιατρι-
κή Σχολή του Πανεπιστημίου της 
Μαδρίτης εξαιτίας των μεγάλων φοι-
τητικών διαδηλώσεων. 

1.3: Αρχίζει στη Μόσχα η Διάσκεψη 
των κομμουνιστικών κομμάτων. Από 
τα 26 που προσκλήθηκαν συμμετέ-
χουν 19 και 1 ως παρατηρητής. 
18.3: Πραγματοποιείται ο πρώτος 
περίπατος στο διάστημα από τον σο-
βιετικό αστροναύτη Αλ. Λεόνοφ. 
19.3: Θάνατος του Γκ. Γκεοργκίου 
Ντεζ. Στη Ρουμανία αρχίζει η εποχή 
Τσαουσέσκου. 
20.3: Συγκέντρωση ισραηλινού στρα-
τού κατά μήκος του Ιορδάνη στη συ-
νοριακή γραμμή με την Ιορδανία. 

9.4: Η κυβέρνηση της Δ. Γερμανίας 
ανακοινώνει την παράταση της δυνα-
τότητας διώξεων εναντίον των ναζί-
εγκληματιών πολέμου, ύστερα από τη 
γενική κατακραυγή. 

27.4: Στρατιωτικό πραξικόπημα στη 
Δομηνικανή Δημοκρατία βυθίζει τη 
χώρα στο χάος. Στις 28, ύστερα από 
αίτημα των πραξικοπηματιών, απο-
βιβάζονται στη χώρα Αμερικανοί πε-
ζοναύτες. 
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Μάιος 1965 

3.5: Κλιμάκιο της ΔΝΛ επισκέπτεται τη Μεγαλόπολη. Η αστυνομία προ-
βαίνει σε κατάσχεση δεμάτων που προορίζονται για τους σεισμοπαθείς. 
3-9 .5: Συγκαλείται το Β' Συνέδριο της ΕΦΕΕ με κεντρικό θέμα «Εκδημο-
κρατισμός και Ανώτατη Παιδεία». 
4-7 .5: Περιοδεία κλιμακίου του ΚΣ της ΔΝΛ στη Θεσσαλία και Μακεδο-
νία . Αστυνόμευση. 
12-20.5: Οργανώνεται στην Αθήνα «Εβδομάδα Σύγχρονης Σκέψης» με 
μεγάλη συμμετοχή νεολαίας. 
19.5: Προβάλλονται οι δέκα στόχοι της EPE. Ένας απ' αυτούς η διάλυση 
της ΔΝΛ. 
20.5: Συγκέντρωση φοιτητών-μαθητών στον Πειραιά για την ανάκληση 
της Εγκυκλίου 1010. Σε 85 ημέρες έχουν αποβληθεί 35 μαθητές. 

22-23.5: Μαζική συμμετοχή της νεολαίας από όλη την Ελλάδα στην Γ' 
Μαραθώνια Πορεία. 

Ιούνιος 1965 

2.6: Ομαδική αποβολή 17 μαθητών στην Ιεράπετρα της Κρήτης επειδή 
διαμαρτυρήθηκαν για τις εξελίξεις στην Κύπρο. Ακολουθούν νέες αποβο-
λές στην Κρήτη και τη Λευκάδα. 
9.6: Η ΣΕΕΝ Πειραιά συζητά για τα προβλήματα των νέων της πόλης. 
11.6: Η ΕΦΕΕ συγκροτεί «γραφείο δημοκρατικής επαγρύπνησης». 
16.6: Γίνεται η πρώτη εκδήλωση της ΔΝΛ για τη νομιμοποίηση του ΚΚΕ. 
20.6: Κορυφώνονται οι διαμαρτυρίες για την Εγκύκλιο 1010. Τις ίδιες 
ημέρες, με αφορμή αποβολές φοιτητών στη Θεσσαλονίκη, η ΦΕΑΠΘ και η 
ΕΦΕΕ καταγγέλλουν το διωγμό των ακαδημαϊκών και συνδικαλιστικών 
ελευθεριών. 



ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ 

5.5: «Επιζήμια για τον δημοτικισμό 
θα αποβεί η μετατροπή του γλωσσι-
κού σε πολιτικό θέμα», δηλώνει ο Κ. 
Τσάτσος. Στις 12.5 η δημοτική κα-
θιερώνεται ως επίσημη γλώσσα του 
ΕΙΡ. 
10.5: Αρχίζουν οι ελληνοτουρκικές 
διαπραγματεύσεις στο Λονδίνο. 
16-17.5: Β' Πανελλήνιο Συνέδριο Ει-
ρήνης. 
18.5: Το πρώτο δημοσίευμα για τον 
ΑΣΠΙΔΑ εμφανίζεται σε τοπική εφη-
μερίδα της Λάρισας. Στις 5.6, με 
αξίωση του Κωνσταντίνου, η υπόθε-
ση παραπέμπεται στο στρατοδικείο. 
23.5: Γ' Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης. 
«Η δημοκρατία κλονίζεται» προειδο-
ποιεί ο αρχηγός της EPE. 

13.6: «Δολιοφθορές» σε στρατιωτική 
μονάδα στον Έβρο. Καταγγελία της 
ΕΔΑ για το «σαμποτάζ». Στις 2.12 
στο στρατοδικείο Θεσσαλονίκης κα-
ταδικάζονται 2 στρατιώτες για τις 
δολιοφθορές. 

25.6: Η κυβέρνηση Παπανδρέου παίρνει 
ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή. 
27.6: Αρχίζουν οι προφυλακίσεις αξιω-
ματικών για την υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ. 

3.5: Εξαγγέλλεται το νέο «δόγμα 
Τζόνσον» για την αντιμετώπιση της 
κομμουνιστικής διείσδυσης στις χώ-
ρες της Λατινικής Αμερικής. Ένταση 
στις αμερικανό-γαλλικές σχέσεις με 
αφορμή την επέμβαση στον Άγιο Δο-
μήνικο. 
7.5: Οι πρώτοι (70.000) Αμερικανοί 
οπλίτες αποβιβάζονται στο Βιετνάμ. 
Από τις 8.6 οι Αμερικανοί συμμετέ-
χουν επίσημα πλέον στις χερσαίες 
επιχειρήσεις. Ο πόλεμος και οι δια-
πραγματεύσεις για την ειρήνη θα 
ακολουθήσουν ανεξάρτητες τροχιές. 

24-26.5: Συμπλοκές μεταξύ εργατών-
απεργών και στρατού στη Βολιβία. 

3-6.6: Οι Αμερικανοί πραγματοποι-
ούν διαστημικό περίπατο. 
9.6: Ο βασιλιάς Χασάν Β', σε σύ-
γκρουση με τα κόμματα και το κοι-
νοβούλιο στο Μαρόκο, κηρύσσει στρα-
τιωτικό νόμο και αναλαμβάνει τα 
ηνία της κυβέρνησης. 
12.6: Μετά από ένα νέο πραξικόπη-
μα στη Σαϊγκόν, ο στρατηγός Τιέ 
ορίζεται αρχηγός του κράτους. 
13.6-1.7: Επίσημη επίσκεψη του Τίτο 
στην ΕΣΣΔ. 
19.6: Στην Αλγερία ανατρέπεται ο 
Αχμέτ Μπεν Μπελά από το συνταγ-
ματάρχη Μπουμεντιέν. 
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Ιούλιος 1965 

15.7: Η ΔΝΛ καλεί τη «νεολαία του 114 σε αγώνες για τη δημοκρατία». 
Επί 70 συνεχόμενες ημέρες η νεολαία διαδηλώνει στην Αθήνα και στις με-
γάλες πόλεις της χώρας. 
22-23.7: Η ηγεσία της ΔΝΛ οργανώνει την κηδεία του Σ. Πέτρουλα και 
ορίζει 15ήμερο πένθος στις οργανώσεις της. 

27.7: Κηδεία του Σ. Πέτρουλα. Λίγες ημέρες αργότερα, κυκλοφορεί η δεκα-
πενθήμερη εφημερίδα, όργανο της ΔΝ Λαμπράκη, Η  Γενιά  μας, που κρατά 
συμβολικά ως ημέρα της έκδοσής της τη συγκεκριμένη ημερομηνία. 

Αύγουστος 1965 

Αρχές Αυγούστου: Αρχίζουν τα πολιτικά μνημόσυνα για τον Σ. Πέτρου-
λα. Διεθνής συμπαράσταση προς τη ΔΝΛ για τη δολοφονία του Πέτρουλα. 
Στην Ιταλία ανακοινώνεται η ίδρυση «Ομάδας Σωτήρη Πέτρουλα». 
10.8 : Μεγαλειώδης συγκέντρωση της ΕΦΕΕ στη Θεσσαλονίκη 

20.8: Σύλληψη του Μπ. Θεοδωρίδη, μέλους του ΚΣ της ΔΝΛ. 
27.8: Ανακοίνωση του ΚΣ της ΔΝΛ για τις «40 ημέρες πάλης της δημο-
κρατικής νεολαίας». 

Σεπτέμβριος 1965 

3.9: Ανακοίνωση της ΔΝΛ για το Συμβούλιο του Στέμματος. Ο πρόεδρος 
της, Μ. Θεοδωράκης, ζητά ακρόαση από το βασιλιά. 
6.9: Ανατίναξη της λέσχης της ΔΝΛ στο Μυλοχώρι Κιλκίς. Οι εκρηκτικές 
ύλες ήταν στρατιωτικής προέλευσης. 



ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ 

8.7: Αρχίζει η κρίση των «Ιουλιανών» 
με την ανταλλαγή επιστολών μεταξύ 
βασιλιά και πρωθυπουργού. Πρώτη 
επιστολή του Κωνσταντίνου στον Γ. 
Παπανδρέου. 
15.7: Παραίτηση του Γ. Παπανδρέ-
ου. Ανάθεση της εντολής και ορκω-
μοσία του Γ. Αθανασιάδη-Νόβα ως 
πρωθυπουργού. Στις 16.7 ακολου-
θούν νέες ορκωμοσίες υπουργών-
αποστατών της Ε.Κ. Συλλαλητήρια 
στην Αθήνα και άλλες πόλεις. 
21.7: Στο μεγάλο συλλαλητήριο στην 
Αθήνα σκοτώνεται ο φοιτητής της 
ΑΣΟΕΕ Σ. Πέτρουλας. 

3.7: Διεθνής Συνάντηση Νεολαίας και 
Σπουδαστών για την αλληλεγγύη στο 
Βιετνάμ στο Παρίσι. Συμμετοχή της 
ΔΝΛ. 

5.7: Η ΕΟΚ σε κρίση. Η Γαλλία ανα-
καλεί τους αντιπροσώπους της από 
τα όργανα της Κοινότητας με αφορ-
μή τις διαφωνίες της για την αγροτι-
κή πολιτική. 

5.8: Καταψηφίζεται η κυβέρνηση 
Νόβα. 
Μέσα και τέλη Αυγούστου: συνεχίζο-
νται οι μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη 
την Ελλάδα. 
20.8: Ορκωμοσία της κυβέρνησης Ηλ. 
Τσιριμώκου. Διαδηλώσεις και συ-
γκρούσεις. Φωτιές και οδοφράγματα 
στην Αθήνα. 

28.8: Καταψηφίζεται η κυβέρνηση 
Τσιριμώκου. 

15.8: 33 νεκροί, 812 τραυματίες, 
2.385 συλλήψεις, 100 κτίρια σε φλό-
γες και ζημίες ύψους 100 εκατομμυ-
ρίων δολαρίων ο απολογισμός των 
4ήμερων πρωτοφανών ταραχών στο 
Λος Άντζελες, που άρχισαν κατά τη 
διάρκεια διαδήλωσης 6.000 μαύρων. 
16.8: Μετά την είσοδο πακιστανικών 
στρατευμάτων στο Κασμίρ, η Ινδία 
επιτίθεται εναντίον του Πακιστάν. 
24.8: Συμφωνία για τον τερματισμό 
του εμφυλίου πολέμου στην Υεμένη. 

1-2.9: Συγκαλείται το Συμβούλιο του 
Στέμματος για την πολιτική κρίση. 
Δεν προσκαλείται ο πρόεδρος της και 
δεν εκπροσωπείται η ΕΔΑ. Θέμα προς 

1.9: Χαρακτήρα ακήρυκτου πολέμου 
προσλαμβάνουν οι μεθοριακές συ-
γκρούσεις στρατευμάτων Ινδίας και 
Πακιστάν για τα εδάφη του Κασμίρ. Οι 
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11-12.9: Β' Σύνοδος του ΚΣ της ΔΝΛ με θέμα «την πάλη ενάντια στο βα-
σιλικό πραξικόπημα». 

16.9: Έκκληση των Κ. Βάρναλη, Μ. Αυγέρη, Ρόζας Ιμβριώτη, Λ. Κουκού-
λα, Μ. Κατράκη «να σταματήσει η απειλή κατά των Λαμπράκηδων». Το 
Εθνικό Συμβούλιο καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 22.9. 
Β' δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου: Επίσκεψη του Μ. Θεοδωράκη στην Ιτα-
λία , στο πλαίσιο εκστρατείας ενημέρωσης από τη ΔΝΛ του δημοκρατικού 
κόσμου στο εξωτερικό για την κατάσταση στην Ελλάδα. 

Οκτώβριος 1965 

5.10: Σε κοινή σύσκεψη των ΔΣ της ΣΕΕΝΕ, του ΣΕΦΣ, του ΣΕΜΜΕ, του 
Φοιτητικού Συλλόγου Πειραιά κ.ά. οργανώσεων της νεολαίας αποφασί-
ζεται η ίδρυση Κίνησης Συνεργαζόμενων Οργανώσεων Δημοκρατικής Νε-
ολαίας . 
8.10: Με τηλεγράφημά της στην ελληνική κυβέρνηση, η ΠΟΔΝ καταγγέλ-
λει τη σχεδιαζόμενη διάλυση της ΔΝΛ. 

20.10: Τηλεγράφημα συμπαράστασης της ΔΝΛ στην αμερικανική οργάνω-
ση νεολαίας «Ειρήνη στο Βιετνάμ». 
21.10: Συλλήψεις και κακοποίηση 8 νέων επειδή τραγουδούσαν στο δρό-
μο τραγούδια του Μ. Θεοδωράκη. 



ΕΛΛΑΔΑ 

συζήτηση και η διάλυση της ΔΝΛ. 
8.9: Συγκέντρωση της ΕΔΑ στο θέα-
τρο «Γκλόρια». 
10-11.9: Θ' Σύνοδος της Διοικούσας 
Επιτροπής της ΕΔΑ. 
Μέσα Σεπτέμβριου: Κλιμακώνονται 
οι πιέσεις για τη διάλυση της ΔΝΛ. 
17.9: Ορκωμοσία της κυβέρνησης Στ. 
Στεφανόπουλου. Στις 18.9 ο Στεφα-
νόπουλος σε συνέντευξή του αφήνει 
να εννοηθεί ότι θα διαλυθεί η ΔΝΛ. 
28.9: Ανακοίνωση του ΠΓ και της ΚΕ 
του ΚΚΕ για την πολιτική κατάστα-
ση στην Ελλάδα, το κτύπημα του μα-
ζικού δημοκρατικού κινήματος, τη 
ΔΝΛ κ.ά. 

1.10: Λαϊκή αποδοκιμασία του Κ. 
Μητσοτάκη σε επίσκεψή του στα Χα-
νιά. 

16.10: Δυσμενής μετάθεση του ει-
σαγγελέα Τρικάλων Φλώρου που 
αμφισβήτησε τις δηλώσεις του Π. 
Κανελλόπουλου ότι «η ύπαιθρος 
τρομοκρατείται από Λαμπράκηδες». 
19.10: Συλλήψεις 14 συνδικαλιστών, 
στελεχών κυρίως της ΕΔΑ, μετά από 
τον εορτασμό για την Απελευθέρωση 
της Αθήνας. 
23.10: Ανακοίνωση του ΠΓ του ΚΚΕ 
για το νόμο 4234 και την εμφυλιακή 
νομοθεσία που διατηρείται σε ισχύ. 

ΚΟΣΜΟΣ 

συγκρούσεις διαρκούν μέχρι τις 22.9. 
13-17.9: Σύνοδος των αραβικών κρα-
τών στην Καζαμπλάνκα. Υπογράφεται 
σύμφωνο «αραβικής αλληλεγγύης». 
19.9: Στις κοινοβουλευτικές εκλογές 
της Ομοσπονδιακής Γερμανίας, ο 
Λούντβιχ Έρχαρτ διατηρεί την πλει-
οψηφία. Στις 13.10 σχηματίζει τη νέα 
κυβέρνησή του. 
20.9: Η Βουλή των Αντιπροσώπων 
των ΗΠΑ εγκρίνει τη χρήση βίας για 
την αναχαίτιση του κομμουνιστικού 
κινδύνου. 
30.9-1.10: Αποτυχημένο κίνημα και 
σφαγή κομμουνιστών στην Ινδονησία. 
Στις 18.10 το ΚΚ τίθεται εκτός νόμου. 

3.10: Ο Φιντέλ Κάστρο αναγγέλλει 
επίσημα ότι ο Ερνέστο «Τσε» Γκε-
βάρα εγκατέλειψε την Κούβα για 
«να συμπαρασταθεί σε χώρες που πα-
λεύουν ενάντια στον ιμπεριαλισμό». 
10.10: Νίκη του Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ 
στις εκλογές της Τουρκίας. 
14.10: Ο φιλόσοφος Μπέρτραντ Ρά-
σελ σχίζει δημόσια την κάρτα μέλους 
του Εργατικού Κόμματος διαμαρτυ-
ρόμενος για την υποστήριξη των 
ΗΠΑ από την κυβέρνηση των Εργα-
τικών στον πόλεμο του Βιετνάμ. 
15.10: Ο Σόλοχοφ, συγγραφέας του 

Ήρεμου  Ντον,  παίρνει το βραβείο 
Νόμπελ Λογοτεχνίας. 
15.10: Πρωτοφανείς διαδηλώσεις ενα-
ντίον του πολέμου του Βιετνάμ στο 
Πανεπιστήμιο του Μπέρκλευ, αλλά 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 

23.10: Συνέντευξη του Ζ.-Π. Σάρτρ στον Μ. Θεοδωράκη. 

27.10: Πανσπουδαστική διαδήλωση στα Προπύλαια για την Κύπρο. 

Νοέμβριος 1965 

8.11 : Εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας δηλώνει ότι «οι υπηρετούντες 
Λαμπράκηδες είναι γνωστοί, τελούν υπό επιτήρηση και αδυνατούν να συ-
γκροτήσουν υπονομευτικό δίκτυο». 
11-12: Μετά τη συνάντηση της ΠΟΔΝ στη Βουδαπέστη εντείνεται η διε-
θνής κινητοποίηση για την αποτροπή διάλυσης της ΔΝΛ. Στα γραφεία της 
φτάνουν υπογεγραμμένες οι κάρτες «Σωτήρης Πέτρουλας» που εξέδωσε η 
ΠΟΔΝ. 
15.11: Συνέντευξη του Μ. Θεοδωράκη στην Κομσομόλσκαγια  Πράβντα 
και στη Μλάντα  Φρόντα (Πράγας) για τη ΔΝΛ. 
17.11 : Σύγκληση του ΚΣ της ΔΝΛ για την υπεράσπιση της εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης. Δηλώσεις του Κ. Βάρναλη. 
17-19.11 : Συμπόσιο για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση με τη συμμετοχή 
του Ανδρ. Λεντάκη. 
27.11: Διακήρυξη αλληλεγγύης της ελληνικής νεολαίας προς την αμερι-
κανική για τον τερματισμό του πολέμου στο Βιετνάμ. 

Δεκέμβριος 1965 

7.12: Ανατίναξη της λέσχης ΔΝΛ Σερρών με «χειρομβομβίδες αμερικανικού 
τύπου». 

Μέσα Δεκεμβρίου: Εξόρμηση της ΔΝΛ για το «Δώρο του Παιδιού». Τα 
δώρα μοιράζονται σε χωριά της υπαίθρου τον Ιανουάριο. 



ΕΛΛΑΔΑ 

Όλο τον Οκτώβριο περιοδείες της ΕΚ 
σε όλη την Ελλάδα με αίτημα για 
άμεσες εκλογές. 
Τέλη Οκτωβρίου: Εντείνονται οι συλ-
λήψεις αριστερών πολιτών. 

ΚΟΣΜΟΣ 

και σε Σικάγο, Όκλαντ, Σαν Φραν-
σίσκο και Λος Άντζελες. 
27.10: Δικτατορία του στρατάρχη 
Μπράνκο στη Βραζιλία. 

4.11 Ο Αμερικανός ποιητής Έζρα 
Πάουντ στην Αθήνα. 
14.11: Απεργιακό κύμα στις αστικές 
συγκοινωνίες, σε υπουργεία, δήμους 
και υπηρεσίες της ΔΕΗ. Η κυβέρνηση 
επιστρατεύει τους απεργούς στις συ-
γκοινωνίες. 
Μέσα Νοεμβρίου: Πολτοποιείται το 
βιβλίο Ιστορίας του Καλοκαιρινού. 
Δρομολογείται η εκπαιδευτική αντι-
μεταρρύθμιση. 
17-19.11: Ο υπουργός Εξωτερικών, 
Ηλ. Τσιριμώκος, στην Κύπρο. 

2.11 : Εκλογές στο Ισραήλ. 
2 και 9.11: Δύο ειρηνιστές αυτοπυρ-
πολούνται έξω από το Πεντάγωνο 
και τον OHE διαμαρτυρόμενοι για 
τον πόλεμο στο Βιετνάμ. 

25.11: Στο Κονγκό αρχίζει η εποχή 
Μομπούτου. 
Τέλη Νοεμβρίου: Αρχίζουν πορείες 
και εκδηλώσεις στις ΗΠΑ κατά του 
πολέμου στο Βιετνάμ. Η 27.11 ορίζε-
ται ως η ημέρα για την ειρήνη στο 
Βιετνάμ. 

2.12: Το Διαρκές Στρατοδικείο Θεσ-
σαλονίκης καταδικάζει σε βαριές 
ποινές φυλάκισης τους οπλίτες Μπέ-
κιο και Ματάτη για το «σαμποτάζ 
στον Έβρο». 
13.12: «Αν η αστική τάξις δεν αντιδρά-
ση, η Ελλάς θα μετατραπή εις δορυφό-
ρον της Σοβιετικής Ενώσεως», δηλώνει 
σε συνεστίαση της EPE ο Γ. Ράλλης. 

6.12: Το καθεστώς του Φράνκο κλεί-
νει το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης. 
Είχε καταληφθεί από φοιτητές που 
διεκδικούν συνταγματικές ελευθερίες. 

19.12: Νίκη και επανεκλογή του προ-
έδρου Ντε Γκωλ στη Γαλλία. Αντί-
παλος του ο Φρ. Μιτεράν. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 

Ιανουάριος 1966 

4.1 : Συνέντευξη τύπου της ΕΦΕΕ για τις ακαδημαϊκές ελευθερίες, το πα-
νεπιστημιακό άσυλο και την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. 

8.1 : Προωθείται ή άμεση έναρξη λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών. 

26.1: Ψήφισμα της ΠΟΔΝ για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. 
Αλληλεγγύη προς την ελληνική νεολαία. 

28.1 : Η κυβέρνηση απαγορεύει την άφιξη αντιπροσωπείας Νεολαίας της 
Κούβας στην Ελλάδα. 

Φεβρουάριος 1966 

1.2: Σύσκεψη της ΕΦΕΕ για τις ακαδημαϊκές ελευθερίες. Στις 7.2 πραγ-
ματοποιείται σπουδαστική συγκέντρωση στα Προπύλαια. Σύλληψη της 
ηγεσίας της ΕΦΕΕ. 
10.2: Μεγάλη φοιτητική συγκέντρωση στο χώρο του Χημείου στη Θεσσα-
λονίκη. Αντισυγκέντρωση της ΕΚΟΦ. 

22-23.2: Β' Συνέδριο της Ενώσεως Σπουδαστικών Συλλόγων των Παιδα-
γωγικών Ακαδημιών. 
25.2: Σύλληψη και εκτόπιση στα Κύθηρα του γραμματέα της ΔΝΛ Αν. 
Μακεδονίας-Θράκης, Τ. Γεωργίου. 



ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ 

1.1: Στο διάγγελμα του ο Κωνστα-
ντίνος χαρακτηρίζει τον κομμουνισμό 
«μίασμα». 
4.1: Η κυβέρνηση Στεφανόπουλου 
ανακοινώνει ότι μισό και πλέον εκα-
τομμύριο Έλληνες μετανάστευσαν 
από τη χώρα την περίοδο 1959-1965. 
6.1 Εορτασμός των Θεοφανείων στον 
Πειραιά. Μεγάλη υποδοχή του Γ. 
Παπανδρέου. Επίθεση της αστυνο-
μίας και επεισόδια. 
20.1: Αγνωστοι καταστρέφουν τα 
γραφεία της ΕΔΑ και της ΕΚ στον 
Κολωνό. Οι βιαιοπραγίες συνεχίζο-
νται όλο το 1966 κατά των γραφείων 
ΕΔΑ και ΔΝΛ. 

25.1: Απεργιακό κύμα πλήττει τη 
χώρα. 

7.2: Η Εκτελεστική Επιτροπή της 
ΕΔΑ ανακοινώνει τα «Πέντε σημεία» 
για την έξοδο από την πολιτική κρί-
ση. Την ίδια μέρα εκδίδεται, ύστερα 
από 33 μήνες, το πόρισμα για τη δο-
λοφονία Λαμπράκη. 
10.2: Αποφυλακίζονται 16 πολιτικοί 
κρατούμενοι. Οι 4 ήταν στρατιώτες 
καταδικασμένοι με την κατηγορία 
ότι είναι λαμπράκηδες. 
16.2: Μεγάλες δημοκρατικές συγκε-
ντρώσεις στην Αθήνα και Θεσσαλονί-
κη με αίτημα τη διεξαγωγή εκλογών. 

3-15.1: 27 αντιπροσωπείες των επανα-
στατικών κινημάτων της Αφρικής, της 
Ασίας και της Λατινικής Αμερικής συ-
ναντώνται στην Αβάνα. Δημιουργία 
της «Τρι-ηπειρωτικής (Tricontinentale) 
Οργάνωσης Αλληλεγγύης των Λαών». 

17.1: Ο πρόεδρος Σουκάρνο ανακοι-
νώνει ότι 85.000 άτομα σκοτώθηκαν 
στην Ινδονησία από την 1.10.1965. 
21.1: Ανατρέπεται στην Ιταλία η κυ-
βέρνηση Α. Μόρο. Στις 23.2 σχημα-
τίζεται νέα κυβέρνηση κεντροαριστε-
ράς σε συνεργασία των Π. Νέννι και 
Α. Φανφάνι. 
28.1: Έκκληση βοήθειας του Χο τσι 
Μινχ από το Ανόι προς τις σοσιαλι-
στικές χώρες. 

6.2: Οξύτατη επίθεση και κριτική του 
Φ. Κάστρο κατά του ΚΚ Κίνας. 
10-14.2: Οι συγγραφείς Σινιάφσκι και 
Ντάνιελ καταδικάζονται στην ΕΣΣΔ σε 
κάθειρξη επτά και πέντε χρόνων αντί-
στοιχα. Οι διανοούμενοι-αντιφρονού-
ντες στην ΕΣΣΔ αρχίζουν να οργανώ-
νουν τη διαφωνία τους μέσω της κυ-
κλοφορίας παράνομων φυλλαδίων. 
22.2: Πραξικόπημα στη Συρία. Ανα-
τρέπεται ο στρατηγός Χαφέζ. 
24.2: 42 βουλευτές του Βρετανικού 
Εργατικού Κόμματος δηλώνουν αλ-
ληλέγγυοι στον αγώνα για την απο-
τροπή της δικτατορίας στην Ελλάδα. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 

28.2: Σύλληψη και εκτόπιση στην Αμοργό του Ανδρ. Λεντάκη. Διαβήμα-
τα ΕΔΑ, ΔΝΛ, ΕΔΗΝ, ΕΦΕΕ κ.ά. οργανώσεων εναντίον της αναβίωσης του 
θεσμού της εξορίας. 

Μάρτιος 1966 

1.3: Στη συγκέντρωση της «Εθνικής Πανσπουδαστικής Ενότητος», της 
ΕΚΟΦ, εγκρίνεται ψήφισμα για τη διάλυση της ΕΦΕΕ και της ΔΝΛ. 
I -3 .3 : Γ' Εθνικό Συμβούλιο της ΕΦΕΕ στην Αθήνα. 
I I -12 .3 : Γ' Σύνοδος του ΚΣ της ΔΝΛ με θέμα «τον απολογισμό των λαϊ-
κών αγώνων και των προβλημάτων τους». 
12.3: Νέα μεγάλη πανσπουδαστική συγκέντρωση στα Προπύλαια του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και στη Θεσσαλονίκη. Συγκρούσεις με την Αστυ-
νομία. Σύλληψη του αντιπροέδρου της ΕΦΕΕ κ.ά. φοιτητών. 
30.3: Οι σπουδαστές τεχνικών σχολών αντιδρούν στο νομοσχέδιο για την 
τεχνική εκπαίδευση. Συγκέντρωση στα Προπύλαια. 

Απρίλιος 1966 

1.4 : Οι σπουδαστές συνεχίζουν για ενδέκατη μέρα την απεργία συμπαρά-
στασης στους 6 αποβληθέντες συναδέλφους τους και ζητούν την κατάρ-
γηση του πειθαρχικού κανονισμού. Η απεργία συνεχίζεται για ένα περί-
που μήνα. 
14.4: Καταγγέλλονται αποβολές μαθητριών στην Καβάλα μετά από έλεγ-
χο που οι καθηγητές πραγματοποίησαν στα σπίτια τους. 
24.4 : Συγκαλείται από την ΕΦΕΕ η Ç' Πανσπουδαστική Συνδιάσκεψη. 

Μάιος 1966 

1-7.5: «Εβδομάδα των Φοιτητών» στη Γεωπονική Σχολή. 



ΕΛΛΑΔΑ 

28.2: Οι ΗΠΑ εξαγγέλλουν πενταε-
τές πρόγραμμα επανεξοπλισμού 
Ελλάδας και Τουρκίας με την προϋ-
πόθεση να μην έρθουν οι δύο χώρες 
σε σύγκρουση. 

ΚΟΣΜΟΣ 

28.2: Πανευρωπαϊκή κινητοποίηση 
της FIR για την αποφυλάκιση του 
στρατηγού Αυγερόπουλου. 

3.3: Επιστολή του Μακάριου προς 
τον Γ. Παπανδρέου με την οποία τον 
κατηγορεί ότι «διεπραγματεύθη α-
σύμφορον συμβιβασμόν» το 1964. 
4.3: Ανακοινώνεται η απέλαση από 
την Τουρκία και του τελευταίου 
Έλληνα υπηκόου, κάτοικου της Κων-
σταντινούπολης . 
23.3: Ο πρίγκιπας Πέτρος δηλώνει 
πρόθυμος να οριστεί αντιβασιλεας 
θεωρώντας ότι ο Κωνσταντίνος οδή-
γησε τη χώρα σε «αντισυνταγματικήν 
κατάστασιν». 

1.3: Το σοβιετικό διαστημόπλοιο 
Venus-3 φτάνει στην Αφροδίτη. 
7.3: Η Γαλλία αποχωρεί από το 
στρατιωτικό σκέλος του NATO. Οι 
διαδικασίες ολοκληρώνονται στα τέ-
λη Ιουνίου. 

22.3: Το ΚΚΣΕ κατηγορεί το Πεκίνο 
ότι υποκινεί σοβιετο-αμερικανική 
σύγκρουση. Στις 29.3 αρχίζει το 23ο 
Συνέδριο του ΚΚΣΕ. 
31.3: Νίκη των Εργατικών στη Βρετανία. 
Ο Χάρολντ Ουίλσον πρωθυπουργός. 

10.4: Παραίτηση του υπουργού Εξω-
τερικών, Ηλ. Τσιριμώκου. Κυβερνη-
τική κρίση. 
13.4: Διαδηλώσεις και ανακοινώσεις 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
του ΔΣΚ και των «115 ΣΕΟ» για την 
αυτοδιάθεση της Κύπρου. 
26.4: Με ψήφους 151 έναντι 147, η 
Βουλή απορρίπτει την πρόταση δυ-
σπιστίας της ΕΚ και της ΕΔΑ. Εντά-
σεις στο Κοινοβούλιο. 

2.5: Δίκη συνδικαλιστών της Ομο-
σπονδίας Τύπου. 

13.4: Σκοτώνεται σε αεροπορικό δυ-
στύχημα ο πρόεδρος του Ιράκ. Στις 
17.4 τον διαδέχεται ο αδελφός του. 

18.4: Αρχίζει στην Κίνα η πολιτιστική 
επανάσταση. Κυκλοφορεί το «κόκκι-
νο βιβλίο» του Μάο τσε Τουνγκ. Μέ-
τρα εναντίον των διανοουμένων και 
ακρότητες των ερυθροφρουρών. 
29.3-8.4: Διεξάγεται στη Μόσχα το 
23ο Συνέδριο του ΚΚΣΕ. 

1.5: Με το σύνθημα «Θέλουμε ελευθε-
ρία, θέλουμε δημοκρατία» 1.000 νεα-
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Αρχές Μαΐου  : Κυκλοφορεί τελικά Το  Μανιφέστο  των Λαμπράκηδων  που 
είχε εκδοθεί από τον Ιανουάριο. 
5.5: Καθιέρωση από τη ΔΝΛ σπουδαστικών υποτροφιών στους αριστεύο-
ντες. 
10.5: Περισσότεροι από 1.000 νέοι μετείχαν σε συζήτηση με τους Γκαρω-
ντύ και Βιλάρ στο πλαίσιο της «Β' Εβδομάδας Σύγχρονης Σκέψης». 
12-22.5: 3ο Συνέδριο της ΕΦΕΕ. 

22.5: Μαζική συμμετοχή της νεολαίας στη Δ' Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης. 
30.5: Πανσπουδαστική συγκέντρωση στα Προπύλαια για το διωγμό φοι-
τητών της Φιλοσοφικής. 

Ιούνιος 1966 

14.6: Εισβολή αστυνομικών στη λέσχη της ΔΝΛ Αμφιθέας. 
20.6: Σύλληψη του Τ. Τρίκκα κατά την επιστροφή του από το Διεθνές Συ-
νέδριο της ΠΟΔΝ και κατάσχεση υλικού του συνεδρίου. 

Ιούλιος 1966 

5.7: Διακόπτεται για δεύτερη φορά το Ζ' Συνέδριο Ομοσπονδίας Φοιτητι-
κών Ενώσεων Δ. Γερμανίας. 

12-30.7: Νέος κύκλος διεθνών κινητοποιήσεων εναντίον του «νομοσχε-
δίου διάλυσης της ΔΝΛ». 
20.7: Κατάθεση στην Επιτροπή Εξουσιοδοτήσεως της Βουλής του σχε-
δίου νομοθετικού διατάγματος για τη διάλυση της ΔΝΛ. Ανακοινώσεις 
διαμαρτυρίας του ΚΣ της ΔΝΛ και της ΕΦΕΕ. 



ΕΛΛΑΔΑ 

4.5: Θεσμοθετείται η λειτουργία 
«Γραφείου αντικομμουνιστικών επι-
χειρήσεων» στο ΓΕΣ. 
4-15.5: Η «Β' Εβδομάδα Σύγχρονης 
Σκέψης» οργανώνεται από το Κέ-
ντρο Μαρξιστικών Μελετών και 
Ερευνών. 
20.5: Εκδίδεται απαλλακτικό βού-
λευμα για το «Σχέδιο Περικλής». 
22.5: Δ' Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης. 
25-27.5: Γ Σύνοδος της Διοικούσας 
Επιτροπής της ΕΔΑ. 

ΚΟΣΜΟΣ 

νεαροί Τσέχοι διαδηλώνουν στην Πράγα. 
5.5: Τούρκοι φοιτητές στην Κωνστα-
ντινούπολη εισβάλλουν στη Μεγάλη 
του Γένους Σχολή. 
16.5: Εκδηλώνεται η σοβούσα κρίση 
στο «Σύμφωνο Βαρσοβίας» ύστερα 
από την κριτική της ρουμανικής κυ-
βέρνησης για την παραμονή σοβιετι-
κών στρατευμάτων στα εδάφη συμ-
μαχικών χωρών. 
30.5: Οι Αμερικανοί στέλνουν δια-
στημόπλοιο στη Σελήνη. 

1.6: Η Τράπεζα της Ελλάδος υπο-
βάλλει στην κυβέρνηση τις ανησυχίες 
της για την πορεία της ελληνικής οι-
κονομίας. 
Μέσα Ιουνίου: Επίσκεψη του Μ. Θε-
οδωράκη στη Μόσχα. 
15.6: Επίσκεψη του Ρόμπερτ Κέννε-
ντυ στην Αθήνα. 

6.6: Εκπρόσωποι του πνευματικού 
κόσμου και του κλήρου στις ΗΠΑ ζη-
τούν τον τερματισμό των βομβαρδι-
σμών στο Βιετνάμ. 

20.6: Αποθεωτική υποδοχή του προ-
έδρου Ντε Γκωλ στη Μόσχα. 

9.7: Νέος κύκλος ελληνοτουρκικού 
διαλόγου. 
11.7: Διαμαρτυρίες σιτοπαραγωγών 
στη Θεσσαλονίκη. Επέμβαση της 
αστυνομίας, επεισόδια με 200 τραυ-
ματίες. 
12.7: Ανακοίνωση του ΠΓ του ΚΚΕ 
για τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης 
και την προσπάθεια διάλυσης της 
ΔΝΛ. 
15.7: Πομπή αυτοκινήτων από την 

1.7 : Καθαίρεση από το κόμμα και τη 
γιουγκοσλαβική κυβέρνηση του αντι-
προέδρου, Αλ. Ράνκοβιτς. 
14.7: Αερομαχίες στα σύνορα Ισ-
ραήλ-Συρίας στη συνέχεια τρομο-
κρατικών ενεργειών στο εσωτερικό 
του Ισραήλ. Οι αερομαχίες επανα-
λαμβάνονται στις 15.8. 
20.7: Ο δημοκρατικός γερουσιαστής 
Έντουαρτ Κέννεντυ ζητά να αναλά-
βουν οι ΗΠΑ πρωτοβουλία για την 
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21.7: Εκδηλώσεις στην επέτειο δολοφονίας του Σ. Πέτρουλα. 

Τέλη Ιουλίου: Αρχίζει νέος ευρύς κύκλος κινητοποιήσεων, συγκεντρώσεων 
και επαφών εναντίον της διάλυσης της ΔΝΛ. Οι κινητοποιήσεις συνεχίζο-
νται τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο και κορυφώνονται τον Δεκέμβριο 
του 1966. 

26-28.7: Δ' Σύνοδος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΔΝΛ με θέμα «την 
αντίσταση στον κίνδυνο της δικτατορίας και τη νίκη της δημοκρατίας». 

Αύγουστος 1966 

4.8: Συγκέντρωση για τη δημοκρατία από το Σύλλογο Κρητών Σπουδα-
στών. 
10-11.8: Παναθηναϊκή Συνδιάσκεψη της ΔΝΛ. 
Μέσα Αυγούστου : Ο ΣΕΜΜΕ διοργανώνει φροντιστηριακά μαθήματα για 
τους νέους εργαζόμενους. 

30.8: Στο Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης συστήνεται αντισύλλογος από 
«οπαδούς της 4ης Αυγούστου». 

Σεπτέμβριος 1966 

4.9: Η κατάσταση στην Ανώτατη Εκπαίδευση: 36.000 νέοι διεκδικούν το 
ακαδημαϊκό απολυτήριο. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στις 26.10. 

27.9: Οι σπουδαστές και πτυχιούχοι της ΣΕΛΕΤΕ καταγγέλλουν τη δημι-
ουργία 50 περίπου τεχνικών σχολών οι οποίες δίνουν συναφή πτυχία, χω-
ρίς να ελέγχονται από το Υπουργείο Παιδείας. 
29.9: Απεργία διαρκείας στην Οδοντιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης. 
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Αθήνα στο Καστρί για την πρώτη 
επέτειο από τα Ιουλιανά. 
24-27.7: Διεξάγεται το 15ο Συνέδριο 
της ΓΣΕΕ παρά τη θύελλα των κα-
ταγγελιών για τη νομιμότητά του. 
Έχει προηγηθεί το Ιο Συνέδριο του 
ΕΚΑ που «νομιμοποίησε» τους Μα-
κρή και Θεοδώρου στη συνδικαλιστι-
κή ηγεσία. 
25.7: Συνάντηση εκπροσώπων της ΕΔΑ 
με τον Γ. Παπανδρέου και τον Π. Κα-
νελόπουλο για την πολιτική κρίση. 

ένταξη της Κίνας στον OHE 

24.7 : Οι 6 της ΕΟΚ καταλήγουν σε συμ-
φωνία για την οργάνωση της αγοράς και 
τις τιμές των αγροτικών προϊόντων. 

31.7 Φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στο 
Σικάγο, τη Νέα Υόρκη και το Κλίβε-
λαντ. 

4.8: Οι Τούρκοι εντείνουν τους διωγ-
μούς εις βάρος των ομογενών και η 
Ελλάδα προειδοποιεί ότι θα προβεί 
σε απέλαση Τούρκων υπηκόων. 
6.8: Λύνεται η πολυήμερη απεργία 
στις συγκοινωνίες. 
19.8: Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου 
για την καταβολή αποζημιώσεων 
στους Έλληνες της Αιγύπτου. 

2-3.8: Το Ανώτατο Σοβιέτ της ΕΣΣΔ 
αποφασίζει την αύξηση της βοήθειας 
στο Β. Βιετνάμ. 
5.8: Σε διαδηλώσεις των νέγρων στο 
Σικάγο τραυματίζεται ο Μάρτιν Λού-
θερ Κινγκ. 
29.8: Συγκρούσεις στο Πεκίνο μετα-
ξύ πολιτών και «Ερυθρών Φρουρών» 
που πολιορκούν τη σοβιετική πρε-
σβεία. Στις 30.8 σοβιετικές μεραρχίες 
αναπτύσσονται κατά μήκος των σι-
νοσοβιετικών συνόρων. 

1.9 : Νέος σεισμός στη Μεγαλόπολη. 
19.9: Δίκη των "13 αντιστασιακών" 
με τον α.ν. 509. 

27.9: Εορτασμός των 15 χρόνων από 
την ίδρυση της ΕΔΑ. 

29.9: Εκδίδεται το βούλευμα για τον 
ΑΣΠΙΔΑ. 

10.9: Η ΕΦΕΕ συμμετέχει στη 12η Διεθνή 
Φοιτητική Συνδιάσκεψη στο Ναϊρόμπι. 
23.9: 25 κορυφαίοι διανοούμενοι 
υπογράφουν επιστολή-έκκληση για 
τον κίνδυνο επιστροφής στα «πέτρι-
να χρόνια» του σταλινισμού. 
29.9: Στην Αργεντινή 100.000 φοιτη-
τές διαδηλώνουν κατά της φασιστι-
κής δικτατορίας. 
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Οκτώβριος 1966 

1.10: Καταδίκη φοιτητών και μελών της ΕΦΕΕ, της ΔΝΛ και της ΕΔΗΝ για 
περιύβριση αρχής και διοργάνωση πορείας. 

19.10: Γραφείο ευρέσεως εργασίας φοιτητών άρχισε να λειτουργεί στην 
πανεπιστημιακή λέσχη. 
20.10: Προσδοκίες και απογοητεύσεις για το νομοσχέδιο περί ανώτατης 
παιδείας. 

Νοέμβριος 1966 

4.11. Καταργείται η ηγεσία της EPEN μετά τις δηλώσεις της για τον Π. 
Κανελλόπουλο. 
21.11 : Στα γραφεία της ΔΝΛ Αμφιθέας εντοπίζεται χειροβομβίδα. Βανδα-
λισμοί εναντίον της ΔΝΛ Βοτανικού. 
21.11 : Νέα σύλληψη και απειλή εκτόπισης του Ανδρ. Λεντάκη. 
24.11: Ψήφισμα της Δημοκρατικής Νεολαίας «Ντου Μπόις» των ΗΠΑ 
υπέρ της ΔΝΛ. 

Δεκέμβριος 1966 

7.12: Αθώωση στην κατ' έφεση δίκη των 13 φοιτητών που καταδικάστη-
καν σε 50 ημέρες φυλάκιση από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονί-
κης επειδή τραγουδούσαν την «Ξαστεριά». 
8.12: Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αποφαίνεται ότι το νομοσχέδιο 
διάλυσης οργανώσεων είναι αντισυνταγματικό. 
Μέσα Δεκεμβρίου: Αρχίζει για δεύτερη χρονιά η εξόρμηση της ΔΝΛ για το 
«Δώρο του Παιδιού». 
12.12: Συσκέψεις κατά του νομοσχεδίου διάλυσης από την ΕΦΕΕ, 
ΠΑΥΔΗΣ κ.ά. Δηλώσεις στο Κοινοβούλιο. 



ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ 

2.10: Αρχίζει στο Κακουργιοδικείο 
Θεσσαλονίκης η δίκη για τη δολοφο-
νία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Στις 
29.12 θα εκδοθεί η δικαστική από-
φαση για την υπόθεση. 
13.10: Η κυβέρνηση αφαιρεί από τον 
Ανδρέα Παπανδρέου το διπλωματικό 
του διαβατήριο. 
30.10: Πεθαίνει σε ηλικία 60 ετών ο 
λογοτέχνης Γ. Θεοτοκάς. 

17-22.10: Σύνοδος των κομμουνιστι-
κών κομμάτων της Ανατολικής Ευ-
ρώπης στη Μόσχα. 
6-20.11: Ανοδος των νεοναζί σχημά-
των στις τοπικές εκλογές στη Δ. Γερ-
μανία. Η κυβέρνηση Έρχαρτ μειοψη-
φεί (8.11). Στις 2.12 σχηματίζεται κυ-
βέρνηση «ευρέως συνασπισμού» χρι-
στιανοδημοκρατών και σοσιαλιστών. 

5.11: Ο Άρειος Πάγος αποφαίνεται 
ότι δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες 
αστυνομικών  οργάνων ή πολιτικών 
προσώπων για το θάνατο του Σωτή-
ρη Πέτρουλα. 
7.11 : Επιβεβαιώνεται η ύπαρξη της πα-
ρακρατικής οργάνωσης «Καρφίτσα». 
10.11: Ανασχηματισμός της κυβέρ-
νησης. 

8.11: Πτώση των Δημοκρατικών στις 
εκλογές για το Κονγκρέσο των ΗΠΑ. 
Ο Έντ. Μπρουκ είναι ο πρώτος μαύ-
ρος που εκλέγεται γερουσιαστής. 
13-29.11 : Στρατιωτικά επεισόδια με-
ταξύ Ισραήλ, Ιορδανίας και Συρίας. 
Στις 25.11 το Ισραήλ καταδικάζεται 
στο Συμβούλιο Ασφαλείας. 

3.12: Κατάθεση στη Βουλή από την 
ΕΔΑ αντί κομμουνιστικής εγκυκλίου 
του ΓΕΣ. 
8.12: Βυθίζεται στη Φαλκονέρα το 
οχηματαγωγό «Ηράκλειο» που εκτε-
λούσε δρομολόγιο Χανιά-Πειραιάς. 
258 νεκροί. 
Μέσα Δεκεμβρίου: Συνέρχεται στο 
Βουκουρέστι η 10η Ολομέλεια της ΚΕ 
του ΚΚΕ Οι εργασίες της θα διαρκέ-
σουν ένα ολόκληρο μήνα. Διαφωνίες. 

13.12: Η ΚΕ του ΚΚΣΕ αναγγέλλει 
μια νέα διεθνή κομμουνιστική συν-
διάσκεψη και καταγγέλλει ξανά την 
«αντιλενινιστική πολιτική» του Μάο. 
14.12: Παρωδία δημοψηφίσματος 
στην Ισπανία για τις «συνταγματικές 
μεταρρυθμίσεις» του Φράνκο. Το 
«Ναι» έφτασε στο 96%. 
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13.12: Συγκεντρώσεις στο Πολυτεχνείο, στη Νομική, στη Φοιτητική Λέ-
σχη κατά του νομοσχεδίου. Αστυνομική επέμβαση, συλλήψεις, μεταξύ 
των άλλων και του αντιπροέδρου της ΔΕΣΠΑ. 

20.12: Η ΕΦΕΕ καταγγέλλει τις αυθαίρετες στερήσεις διαβατηρίων φοι-
τητών. 

Ιανουάριος 1967 

12.1 : Ο Άρειος Πάγος αποφαίνεται για τη νομιμότητα του σήματος «Ζ» . 

17.1: Διαδήλωση της ΕΦΕΕ στα Προπύλαια με συνθήματα εναντίον του 
«νεοφασισμού» και των ανακτόρων. Στις 27.1 τραυματίζονται 40 άτομα 
στην απαγορευμένη από την αστυνομία νέα διαδήλωση. 

Τέλη Ιανουαρίου: Αρχίζει νέα πολιτιστική εξόρμηση της ΔΝΛ με τίτλο 
«Εθνική πνευματική και πολιτιστική αναγέννηση». 

Φεβρουάριος 1967 

4.2: Αρχίζει νέος κύκλος φοιτητικών κινητοποιήσεων στην Αθήνα, στη 
Θεσσαλονίκη και στα Γιάννενα. 
8.2: Έκρηξη στη λέσχη ΔΝΛ Αμφιθέας. 
23.2: Η Τρίπολη σε επιφυλακή. Συμπλοκή μεταξύ δόκιμων αξιωματικών 
και λαμπράκηδων. 

25.2: Ε' Σύνοδος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΔΝΛ με θέμα την προε-
τοιμασία για τις εκλογές. 



ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ 

17.12: Ελληνοτουρκικό πρωτόκολλο 
για το Κυπριακό. 
18.12: Υπογραφή «μνημονίου» για 
νέα κυβέρνηση και για εκλογές από 
τον Κωνσταντίνο, τον Π. Κανελλό-
πουλο και τον Γ. Παπανδρέου. 
21.12: Παραίτηση της κυβέρνησης 
Στεφανόπουλου. Ανάθεση της εντο-
λής στον I. Παρασκευόπουλο. Η νέα 
κυβέρνηση ορκίζεται στις 22.12. 

14.1: Η κυβέρνηση Παρασκευόπου-
λου παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης από 
τη Βουλή. 
16.1: Κυκλοφορεί από το Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης το «Εγκόλπιον του 
ελευθέρου πολίτου». 
26.1: Αποφασίζεται η συνέχιση της 
δίκης των αξιωματικών του ΑΣΠΙΔΑ 
«κεκλεισμένων των θυρών». Αντι-
δράσεις. 

2-15.1: Ευρείας κλίμακος αμερικανι-
κοί βομβαρδισμοί εναντίον του Β. 
Βιετνάμ. Στις 10.1 δήλωση του προέ-
δρου Τζόνσον για την αμερικανική 
δέσμευση στο Βιετνάμ. 
19.1 : Ανακοινώνεται ότι 8.000 Έλλη-
νες εργάτες έχουν ήδη απολυθεί λόγω 
της οικονομικής κρίσης στη Δ. Γερ-
μανία, ενώ άλλες 70.000 κινδυνευουν 
με απόλυση. 

1-4.2: ΙΑ' Σύνοδος της Διοικούσας 
Επιτροπής της ΕΔΑ. 
6.2: Το Συμβούλιο του Στέμματος 
αποφασίζει να συνεχιστεί ο ελληνο-
τουρκικός διάλογος παρά τις αντιρ-
ρήσεις του Μακαρίου. 
24.2: Ζητείται από την εισαγγελία η 
άρση της ασυλίας των βουλευτών Αν. 
Παπανδρέου και Π. Βαρδινογιάννη. 
Στις 29.3 η ΕΚ θα συγκρουστεί με την 
EPE στη Βουλή για το ζήτημα της ασυ-
λίας. 

5.2: Ο δικτάτορας Σομόζα «εκλέγε-
ται» πρόεδρος στη Νικαράγουα. 
6.2: Ανακοινώνονται οι καθαιρέσεις 
ηγετικών στελεχών του ΚΚ Κίνας. 
Ανακοινώνεται επίσης ότι το «κόκκινο 
βιβλίο» του Μάο έρχεται σταθερά 
πρώτο σε πωλήσεις στο Παρίσι. 
20.2: Νέες αιματηρές συμπλοκές 
στην Τζακάρτα. Στις 22.2 ο πρόε-
δρος Σουκάρνο μεταβιβάζει όλες τις 
εξουσίες στο στρατηγό Σουχάρτο. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 

Μάρτιος 1967 

2.3: Επεισόδια φοιτητών της Παντείου και της ΑΣΟΕΕ με αστυνομικούς 
μετά την απόφαση της κυβέρνησης για τη δημιουργία Σχολής Πολιτικών 
και Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
3.3: Φοιτητική συγκέντρωση στο Χημείο στη Θεσσαλονίκη διαλύεται με 
επέμβαση της αστυνομίας. Παραπομπή φοιτητών στο Πειθαρχικό. Οι 
φοιτητικές κινητοποιήσεις διαρκούν μέχρι και τον Απρίλιο. 
6-10 .3: Συνέρχεται το Δ' Εθνικό Συμβούλιο της ΕΦΕΕ στη Θεσσαλονίκη. 
7.3 : Παραιτείται η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών σε ένδειξη δια-
μαρτυρίας για τη μη αναδιοργάνωση της Νομικής. Το Πανεπιστήμιο κλεί-
νει. 

23 ,28 .3 : Αρχίζουν οι δίκες φοιτητών για τα γεγονότα του Φεβρουαρίου. 

Απρίλιος 1967 

1-20.4: Κλιμακώνονται οι φοιτητικές κινητοποιήσεις στην Αθήνα, τη Θεσ-
σαλονίκη και στα Ιωάννινα, για τις συνταγματικές ελευθερίες και το 
διωγμό των φοιτητών. 
4.4: Ολοκληρώνεται η Α' Παγγερμανική Σύσκεψη της ΔΝΛ. Περιοδεία του 
Τ. Μπενά στη Δ. Γερμανία. 
Μέσα Απριλίου : Περιοδεία του Μ. Θεοδωράκη και μελών του ΚΣ της ΔΝΛ 
στη Δυτική Στερεά Ελλάδα και στην Ήπειρο. 
19.4: «Εβδομάδα Ειρήνης» της ΕΦΕΕ. 
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5.3: Δηλώσεις των Π. Κανελλόπου-
λου, Σπ. Μαρκεζίνη, Στ. Στεφανό-
πουλου, Ηλ. Τσιριμώκου στην Αυγή 
για το ζήτημα της νομιμοποίησης του 
ΚΚΕ. 
7.3: Βόμβες μικρής ισχύος στο κέ-
ντρο της Αθήνας προκαλούν τον 
τραυματισμό πέντε ατόμων. Πολιτι-
κή αναταραχή. 
16.3: Απόφαση του στρατοδικείου 
για την υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ. Καταδίκη 
21 αξιωματικών. Κατά τη διάρκεια 
της ακροαματικής διαδικασίας γίνε-
ται αναφορά στους Λαμπράκηδες. 
29.3: Παραίτηση της κυβέρνησης Πα-
ρασκευόπουλου. 

1.3: Σφοδρότατες συγκρούσεις μετα-
ξύ βρετανικών δυνάμεων και Αράβων 
στην Υεμένη. 
9.3: Η κόρη του Στάλιν, Σβετλάνα 
Αλιλούγεβα, ζητά πολιτικό άσυλο 
στις ΗΠΑ. 
12.3: Βουλευτικές εκλογές στη Γαλ-
λία. Νίκη της γκωλικής παράταξης με 
διαφορά μιας έδρας από το αντίπαλο 
σχήμα συνεργασίας σοσιαλιστών και 
κομμουνιστών. 

3.4: Ορκίζεται κυβέρνηση της EPE 
υπό τον Π. Κανελλόπουλο. 
12.4: Αιματηρές συμπλοκές οικοδό-
μων με αστυνομικούς μετά τη συγκέ-
ντρωση στο θέατρο «Περοκέ». 
14.4: Διάλυση της Βουλής και προκή-
ρυξη εκλογών για τις 28.5. 

21.4: Στρατιωτικό πραξικόπημα. 

6.4: Μάχες και βίαια επεισόδια με-
ταξύ Συρίας και Ισραήλ. Ανακωχή 
υπό την αιγίδα του OHE. Ανησυχίες 
για ένα «νέο Σουέζ». 
15.4: Αρχίζει στο Παρίσι η «Διεθνής 
Διάσκεψη για τις Συνταγματικές Ελευ-
θερίες στην Ελλάδα». Συμμετοχή 
του Λ. Κύρκου. 
19.4: Πεθαίνει στη Δυτική Γερμανία ο 
Κ. Αντενάουερ. 





Ioanna Papathanasiou, with the co-operation of  Polina Iordanidou, 
Anda Kapola, Tassos Sakellaropoulos, Ageliki Christodoulou 

The  Lambrakis Youth  Organisation  in the 1960s: 
Archival  documentation  and autobiographical  testimonies 

SUMMARY 

The 'Lambrakis Democratic Youth' (LDY) organisation the most dynamic 
element of  the youth movement of  the years 1964-1967, a mythical 
organisation but also a practically 'unexplored territory', is at the very centre 
of  this particular endeavour. The project we undertook, as a team, in the 
framework  of  the research programmes of  the Historical Archive of  the 
Greek Youth (Istoriko Archeio Ellinikis Neolaias/IAEN), aimed at the 
creation of  a research infrastructure  adequate enough to portray with clarity 
the historical trajectory of  the LDY. The archival materials and the diverse 
traces left  behind by this organization during its short life  are restored in their 
chronological continuities, are made accessible, and for  the first  time are 
collated with the reminiscences of  its leading members. In this logic, the 
volume at hand must be seen as a research endeavour which serves research 
itself,  as an undertaking primarily aimed at documentation, which it relates to 
historical debates. 

A short introduction which lays out the logic of  this research project is 
followed  by a historical outline of  the political youth organisations of  the Left 
which preserved the thread of  continuity from  the end of  the Civil War to the 
advent of  the dictatorship of  April 21st, 1967. In this context, the LDY is 
given its deserved position through the constant reference  to the documentary 
framework,  which comes next and is structured in four  parts: First, the 
analytical presentation of  the archive of  the organisation's Central Council, 
which is deposited at ASKI (Contemporary Social History Archives) and is 
part of  the Archive of  the predictatorial EDA (Eniaia Dimokratiki 
Aristera/United Democratic Left).  Second, the systematic inventory of  the 



entire corpus of  its publications and the indexing of  the series of  the 
periodical Tetradia  tis Dimokratias  (Notebooks of  Democracy) and the 
newspaper I  Yienia  mas (Our Generation). Third, the indexing of  articles in 
the newspaper Avgi relating to the organisation's activities, as well as reports 
relating to the assessments of  the party of  EDA about the organisation and of 
the LDY's political opponents. Fourth, the presentation of  brief  auto-
biographical interviews with the members of  the LDY's Central Council and 
its Auditing Committee. 

The thematic structure is complemented by a full  chronological table for 
the period from  January 1963 to April 1967. Comprising three levels -the 
LDY's activities, the Greek political setting and the international political 
context- the chronological table aims at cross-referencing  developments in 
that period and facilitating  the reader. Finally, attached in the back cover, the 
publication includes a digital disc with the analytical database compiled on 
the basis of  references  to the 'Lambrakis Democratic Youth' organisation in 
the newspaper Avgi. 



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 



Το ευρετήριο περιλαμβάνει πρόσωπα, φυσικά και νομικά, θεσμικά όργανα και συλλογι-
κούς φορείς, τοπωνύμια και γεωγραφικούς προσδιορισμούς καθώς και τους τίτλους των 
εντύπων, τα οποία αποτελούν συστατικά μέρη των εισαγωγικών κειμένων και των υπο-
σημειώσεων ή περιέχονται στις επιμέρους θεματικές ενότητες του βιβλίου. Για λόγους 
οικονομίας χώρου δεν ευρετηριάστηκαν έννοιες, ιστορικές περίοδοι και γεγονότα με 
εξαίρεση τα «Ιουλιανά». Δεν ευρετηριάστηκε επίσης το ταξινομικό διάγραμμα του αρ-
χείου της ΔΝΛ, καθώς και η φόρμα του ερωτηματολογίου. Τα ξενόγλωσσα ονόματα κα-
ταχωρίζονται με τη γραφή που συναντώνται στα κείμενα, ενώ η ελληνική γραφή διατηρεί-
ται μόνον όταν τα ονόματα συναντώνται μεταγραμμένα στα ελληνικά. Τέλος, για λόγους 
χρηστικότητας προκρίναμε την απλή παράθεση των συντομογραφιών που απαντούν συ-
χνά στα κείμενα. Η ανάλυσή τους υπάρχει στην αρχή του βιβλίου. 



Αβάνα 220, 617 
Αβδελίδης Παρμενίων 542 
Αβέρωφ Ευάγγελος 474 
ΑΒΣ 181. 398, 516, 521, 522, 525, 532, 

533, 600 
Αγγελάκη Μαρία 427 
Αγγέλου Κώστας 540 
Αγγλία 188, 201, 318, 330, 583, 595, 601, 

603, 619- βλ. και Λονδίνο, Μπράιτον, 
Ολντερμάστον 

Αγνόγλου Ιπποκράτης 234 
Αγιά Λαρίσης 255 
Αγία Βαρβάρα Αιγάλεω 224, 492 
Αγία Ελεούσα Καλλιθέας 224, 236 
Αγία Μαρίνα Ηλιούπολης 238 
Αγία Παρασκευή 224, 468 
Αγία Παρασκευή Λέσβου 265 
Αγία Σοφία Πειραιά 243, 416, 464 
Άγιοι Ανάργυροι 224, 233 
Άγιος Βασίλειος Κυνουρίας 428 
Άγιος Δημήτριος (Μπραχάμι) 171, 224, 

237, 238 
Αγιος Δομήνικος 145, 193, 591, 607, 609 
Άγιος Ιερόθεος Περιστερίου 162, 224, 235 
Άγιος Ιωάννης Ρέντη 417 
Άγιος Ιωάννης Χανίων 526 
Άγιος Κωνσταντίνος Βοιωτίας 246 
Άγιος Σίλας Ρεθύμνου 525 
Άγιος Σωστής 224, 231, 431 
Άγκυρα 495, 605 
Αγραπιδάκη Νίκη 267 
Άγραφα 383, 542 
Αγρίνιο 67, 144, 165, 166, 248, 249, 283, 

284, 408, 414, 433, 534, 535, 579, 580 
Αγροτική Νεολαία (πολιτική οργάνωση) 

55 
Αγροτικό Γραφείο της ΔΝΛ 185, 186, 415 

Αγροτικό Διαφωτιστικό  Γραφείο,  Εσωτε-
ρικό Δελτίο  (περ.), 185, 292 

Αγροτικό Κόμμα Ελλάδος (ΑΚΕ) 542 
Αδριανούπολη 501 
ΑΕΜ 419, 427, 519 
Αθανασιάδης-Νόβας Γεώργιος 91, 145, 

264, 611 
Αθανασίου Θανάσης 180, 184 
Αθήνα 24. 42, 45, 47-49, 51, 52, 55, 57, 

58, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 75, 80, 84, 
87, 90-92, 98, 100, 116, 120, 127, 128, 
131, 144, 147, 149, 151-153, 161, 162, 
167, 168, 171-173, 175, 180, 181, 185, 
186, 188, 192, 197-199, 202, 206, 207, 
211, 213, 214, 217, 221-234, 237, 239, 
240, 246, 251, 252, 266, 277, 286, 
291-293, 297, 298, 301-303, 305, 306, 
310, 314, 323, 324 , 326, 329, 332, 
371-373, 377, 380, 381, 384, 386-388, 
392-400, 402, 404, 408-411, 413, 422-
436, 438, 439, 443, 445, 447-449, 453-
455, 457-459, 462-465, 468, 469, 471-
474, 477, 478, 480, 481, 486-489, 491-
494, 496, 498, 501-503, 505, 507, 508, 
510, 511, 513, 514, 516, 523, 524, 
526-528, 530, 532, 534, 535, 536, 540, 
542, 577, 578, 582, 584, 586-588, 592, 
594, 599, 601, 604, 607, 608, 611, 
613, 615, 617, 621, 623, 626, 628, 
629· βλ. και Άγιος Σωστής, Αμπελό-
κηποι, Βάθη, Βοτανικός, Γκύζη, Γού-
βα, Γουδί, Εξάρχεια-Νεάπολη, Θη-
σείο, Κεραμεικός, Κολωνός, Κουκά-
κι, Κυψέλη, Μεταξουργείο, Νέος Κό-
σμος, Πατήσια, Πετράλωνα, Πλάκα, 
Σεπόλια, Ψυρρή 

Αθηναγόρας (πατριάρχης) 593 



Αϊ Λιάς Μεσολογγίου 453 
Αϊ-Στράτης 43, 50, 57, 60, 69, 381, 390, 

412, 417, 418, 430, 440, 453, 456, 
458, 471, 478, 495, 496, 502, 524, 
525, 533, 535-537 

Αιγάλεω 224, 236, 274, 423, 508· βλ. και 
Αγία Βαρβάρα 

Αίγιο 247, 377 
Αίγυπτος 188, 218, 443, 455, 623- βλ. και 

Αλεξάνδρεια, Κάιρο 
Αιθιοπία 443· βλ. και Αντίς Αμπέμπα 
Αιτωλικό 248 
Αιτωλοακαρνανία 60, 70, 87, 166, 248, 

249, 283, 284, 376, 434, 453, 473, 580-
βλ. και Αγρίνιο, Αιτωλικό, Αμφιλοχία, 
Βόνιτσα, Βούρμπιανη Κόνιτσας, Θέρ-
μο Τριχωνίδας, Κατούνα Ξηρομέρου, 
Μεσολόγγι, Νέα Αβόρανη Αιτωλίας, 
Παναιτώλιο Τριχωνίδας, Παπαδάτες 
Ξηρομέρου, Φυτείες Ξηρομέρου 

ΑΚΟΑ 397, 460, 463 
Ακρίτας Λουκής 279 
Ακριτίδης Νίκος 44, 51 
Ακριτίδης Παναγιώτης 242 
Ακρόπολις  (εφ.)  45, 167 

Άκτιο Πρεβέζης 250 
Αλαγόνια Σπάρτης 429 
Αλαμπάμα 585, 589 
Αλατά Ελένη 579 
Αλβανία 208· βλ. και Κορυτσά, Τίρανα 
Αλγερία 193, 208, 211, 217, 299, 609 
Αλεξανδράκης Αλέκος 131, 274, 422, 584 
Αλεξάνδρεια 599 
Αλεξανδρούπολη 165, 379, 380, 397, 516 
Αλεξιάδης Κ. 187 
Αλεξίου Έλλη 131, 207, 315, 344 
Αλεξόπουλος Κ. 181 
Αλεπίδης Βαγγέλης 330 
Αλευράς Γιάννης 518 
Αληχανίδου Γιάννα 263 
Αλιλούγεβα Σβετλάνα 629 
Αλμυρός Μαγνησίας 252, 253, 391, 392 
Αμάρι Ρεθύμνου 520 
Αμβούργο 120, 156, 165, 171, 268-270, 

279, 584 
Αμερική 119, 220, 309, 315, 422, 428, 

471, 486- Λατινική Αμερική 220, 340, 

609, 617 
Αμοργός 484, 618 
Αμπατιέλος Αντώνης 176, 243, 522 
Αμπατιέλου Μπέττυ 589 
Αμπελόκηποι 162, 168, 224, 231, 422, 

505 
Αμφιάλη 464 
Αμφιθέα 147, 226, 237, 620, 624, 626 
Αμφιλοχία 498 
ΑΟΔΑ 101, 469 
Αναγέννηση (περ.) 102, 179, 227, 388, 

399, 402, 410, 426, 451, 462, 500, 504 
Αναγνωστάκη Νόρα 482 
Αναγνωστάκης Μανώλης 344, 482, 484 
Αναγνωστόπουλος Γιώργος 517 
Αναγνωστόπουλος Δημήτρης 238 
Ανάληψη Θεσσαλονίκης 441 
Αναστασιάδη-Γεωργιάδη Γεωργία 314 
Αναστασιάδης Γεώργιος 263 
Αναστασιάδης Μανώλης 266, 269, 270 
Αναστασιάδης Σωτήρης 134, 228, 426, 

490, 494 
Ανάφη 310, 379, 502 
Ανγκόλα 191 
Ανδρεάδη-Νεράντζη Έλλη 370 
Ανδρεάδη-Τελή Αθηνά 370 
Ανδρεάδης Άγγελος 370 
Ανδρεάδης Γιάγκος 483 
Ανδρεάδης Γιώργος 370 
Ανδρεάδης Σπύρος 60, 70, 97, 132, 189, 

364, 370-372 
Ανδρικόπουλος Βλάσσης 375 
Ανδρικόπουλος Γιάννης 319, 499 
Ανδριώτης Σπύρος 263 
Ανδρος 95, 140, 388, 444, 463 
Ανθίας Τεύκρος 317, 327, 344 
Ανθολογία  του Ρεμπέτικου  (βιβλ.) 510 
Ανθούπολη 167, 224, 235, 535, 540 
Ανόβερο 97, 120, 171, 266, 267, 268, 312, 

320, 383, 384, 385 
Ανόι 203, 315, 617 
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού 

(ΑΚΕΛ) 594· βλ. και ΕΔΟΝ 
Αντενάουερ Κόνραντ 591, 629 
Αντί (περ.) 580 
Αντίς Αμπέμπα 443 
Αντύπας Μαρίνος 254 



Αντωνακάκης Δημήτρης 236 
Αντωνόπουλος Θ. 328, 332 
Αντωνόπουλος Νικηφόρος 211, 270, 298, 

303-306, 309-316, 318, 320, 322, 323, 
325, 326, 330, 331, 339, 344, 579 

Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης 441 
Ανώγεια Ρεθύμνου 524 
Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονί-

κης 293 
Ανώτατη Γεωπονική Σχολή Αθηνών 67, 

181, 328, 525, 594, 606, 618 
Άξιος  εστί.  Ο Μίκης  Θεοδωράκης αφη-

γείται  τη ζωή  του στον  Γ.Π.  Μαλούχο 
και συνθέτει  την ιστορία  της  νεότε-
ρης Ελλάδας  (βιβλ.) 403, 407, 408 

ΑΠΘ 52, 58, 64, 307, 326, 332, 386, 396, 
397, 401, 405, 441, 484, 529, 586· βλ. 
και Ιατρική Σχολή, Νομική Σχολή, 
Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επι-
στημών, Φυσικομαθηματική Σχολή 

ΑΠΝ (πρακτορείο τύπου) 215, 216, 316, 
332 

Απογευματινή  (εφ.) 282, 455, 519 
Αποστολάκος Χρήστος 317 
Αποστολόπουλος Απόστολος 333 
Αποστολόπουλος Φώτης 226 
Αποστόλου Λεύτερης 469 
Αράγης Γιώργος 132 
Αραγκόν Λουί 307 
Αράχοβα 234 
Αρβανίτης Νίκος 70, 283 
Αργεντινή 188, 195, 220, 623 
Αργολίδα 143, 438, 491, 492· βλ. και 

Αργολικό, Άργος, Αχλαδόκαμπος, 
Δαλαμανάρα, Δίδυμο, Μπερμπάτι, 
Μπούντια-Ήρα, Ναύπλιο, Νέα Τύ-
ρινθα, Προσύμνη 

Αργολικό Αργολίδας 419 
Άργος 419, 420, 421 
Αργοστόλι 302, 403 
Αργυράδες Λευκίμμης 401 
Αργυράκης Μίνως 131, 146, 198, 274, 

295, 584 
Αργύρης Αργύρης 250 
Αργύρης Γιώργος 242, 243 
Αργύρης Διονύσης 184 
Αργύρης Χ. 180 

Αργυριάδης Άλκης 266 
Αργυροπούλι Τυρνάβου 284 
Αργυρόπουλος Χριστόφορος 421, 448 
Αργυρούπολη 224 
Αργώ (περ.)  292 
Άρειος Πάγος 172, 625, 626 
Άρεφ (συνταγματάρχης) 583 
Αριστοφάνης 319 
Αρκάδι Ρεθύμνου 525 
Αρκαδία 143, 145, 167, 246, 283, 488, 

49Γ βλ. και Άγιος Βασίλειος Κυνου-
ρίας, Δαβιά, Δεμίρι, Κερασίτσα, Λα-
γκάδια, Μεγαλόπολη, Μπρατίτσα-
Παρνασσός Γορτυνίας, Παλαιοχώρι 
Κυνουρίας, Στεμνίτσα, Τρίπολη 

Αρμάος Νίκος 490 
Άρματα Κονίτσης 383 
Αρσένη Κίττυ 448 

Άρτα 143, 144, 148, 251, 460· βλ. και 
Μελισσουργοί 

Αρφάρα Μεσσηνίας 422 
Αρχείο  Μαρξισμού  (περ.) 414 
Αρχοντάκης Εμμ. 147, 171 
Αρώνης Άγγελος 54 
Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης 171, 505 
Ασδραχάς Σπύρος 28 
ΑΣΚΙ 20, 21, 24, 28, 40, 54, 115, 293, 

362, 437, 445, 577-580 
Ασία 119, 191, 193, 218, 219, 226, 599, 

617 
ΑΣΟΕΕ 92, 182, 293, 386, 413-415, 438, 

459, 462, 469, 525, 582, 592, 602, 
611, 628 

Άσπρος Κιλκίς 288 
Αστέρης Κώστας βλ. Παντελόγλου Κώ-

στας 
Αστυνομία-αστυνομικά τμήματα 47, 64, 

65, 146, 147, 171, 241, 253, 275, 276, 
280, 308, 372, 373, 378, 379, 387, 
394, 397, 404, 418, 422, 430, 432, 
436, 437, 447, 452, 468, 481, 485, 
489, 497, 499, 510, 516, 528, 538, 
541, 582, 584, 585, 591, 594, 618, 
620, 621, 626, 628 

Ασφάλεια (αρχές, τοπικά τμήματα και 
διοικήσεις) 21, 26, 47, 54, 57, 59, 114, 
115, 130, 178, 180, 204, 205, 231, 



234, 245, 259, 280, 372, 374, 377, 
379, 380, 389, 394, 400, 414, 427, 
434, 444, 448, 449, 451, 454, 458, 
473, 476, 480, 490, 494, 496, 500, 
508, 510, 524, 527, 536, 541, 600 

Ασωπός Μολάων Λακωνίας 445, 449 
Άτσεσον Ντην 599 
Αυγέρης Μάρκος 79, 131, 207, 344, 345, 

612 
Αυγερινός βλ. Γιαλαμάς Ασημάκης 
Αυγερόπουλος Γεράσιμος 170, 269, 273, 

315, 603, 619 
Αυγή (Η)  (εφ.) 21, 24, 60, 75, 83, 86, 147, 

155, 168, 183, 190, 215, 231, 233, 
234, 237, 248, 252, 255, 258, 260, 
261, 266, 280, 281, 283, 285, 286-288, 
335, 337-358, 374, 377, 379, 382, 388, 
399, 400, 402, 409, 410. 415, 418, 
421, 427, 432, 434, 436, 437, 439, 
442, 445, 448, 450, 451, 462, 475, 
490, 494, 503, 504, 507, 515, 519, 
523, 525, 527, 528, 533, 536, 542, 
580, 585, 590, 599, 601, 629 

Αυξεντίου Γρηγόρης 55, 317 
Αύριο (Το)  (περ.) 63 
Αυστραλία 120, 188, 219, 272, 273, 316, 

318, 341, 347, 590· βλ. και Σίδνεϊ 
Αυστρία 148, 188, 202, 271, 374, 461· βλ. 

και Βιέννη, Γκρατς, Στέιν 
Αφιέρωμα στο  Α'  Πανελλαδικό  Συνέδριο 

της  Δημοκρατικής  Νεολαίας  Λα-
μπράκη  (βιβλ.) 291 

Αφρική 119, 217, 218, 617 
Αχαγιά Αχαΐας  377 
Αχαΐα  70, 155, 247, 375, 376· βλ. και Αί-

γιο, Αχαγιά, Γλαύκος, Καλάβρυτα, 
Πάτρα 

Αχλαδόκαμπος Αργολίδας 491 

Agnoletti Enzo 204 
Ajello Aldo 206 
Ajina Rahim 219 
Alvarez Carlos 207 
Ana Carmen 207 
Ana Marcos 207, 208 
Angola-Lutte, Vaingra  (φυλλ.) 197, 198 
Antolini Α. 299 

Association for  International co-operation 
and disarmament - Ένωση για τη 
διεθνή συνεργασία και τον αφοπλι-
σμό 219 

Associazione Ricreativa Culturale Italiana 
(A.R.C.I.) - Σύνδεσμος για την Πο-
λιτιστική Αναγέννηση 204 

Athens News  (εφ.) 149 

Βαβούρης Ιωάννης 510 
Βαγδάτη 219 
Βαγιόν Πλάντια 304 
Βάθη 224, 232, 424 
Βαθύ Ημαθίας 383 
Βαλέτας Γιώργος 162 
Βαλκάνια 208 
Βαντίμ Ροζέ 317 
Βαντόλας Δημήτρης 181, 184 
Βαρβάκης Κώστας 52, 60, 446 
Βαρδάκης Νίκος 234, 310 
Βαρδινογιάννης Παύλος 627 
Βαρκελώνη 615 
Βάρκιζα 380, 383, 414, 420, 423, 424, 

430, 460, 471, 477, 491, 492, 510, 517 
Βάρνα 211 
Βάρναλης Κώστας 131, 145, 146, 169, 

207, 304, 311, 326, 344, 345, 600, 
612, 614 

Βαρσοβία 213, 421, 523, 583, 621 
Βασιάκος Π. 234 
Βασιλειάδης Γ. 178 
Βασιλείου Γιώργος 298 
Βασιλείου Λ. Κ. 228 
Βασιλείου Στέργιος 261 
Βασιλικά ιδρύματα 18, 380, 381, 383 
Βασιλικός Βασίλης 130, 305, 316, 319, 

325, 327, 329, 331, 344 
Βασιλομητσάκου Μαίρη 425, 435 
Βάσσης Λαοκράτης 500 
Βαυαρία 318 
Βαφειάδης Μάρκος 511 
Βεγλερής Φαίδων 171 
Βέλγιο 151, 188, 202· βλ. και Βρυξέλλες 
Βελδεμίρης Στέφανος 46, 307, 401, 413, 

441, 578 
Βελιγράδι 211, 212, 605 



Βέλλιος Άρης 294, 364, 372-375, 461 
Βέλλιος Θόδωρος 372 
Βέλλιος Σωτήρης 373 
Βελλιος Σπύρος 373 
Βέλλιου-Γκαμίλη Αργυρώ 372 
Βέλλιου-Τάκου Ανδρονίκη 372 
Βελλόπουλος Ανδρέας 375 
Βελλόπουλος Βασίλης 375 
Βελλόπουλος Γιάννης 363, 375-377 
Βελλοπούλου-Ανδρικοπούλου Αγγελική 375 
Βελουχιώτης Άρης 375, 419, 460 
Βέλτσος Γιώργος 483 
Βενεζουέλα 192, 194 
Βενετία 332 
Βενιεράτου Ελένη 490 
Βενιζέλος Ελευθέριος 450 
Βενιζέλος Σοφοκλής 38, 482, 531, 593 
Βεντουράτος Σπύρος 579 
Βέργος Πέτρος 176 
Βέρμιο Κοζάνης 456 
Βερν Ιούλιος 318 
Βερνέζης Β[ύρων] 176 
Βέροια 258, 259, 285, 382, 438, 456 
Βερολίνο 120, 208, 209, 210, 427, 583· 

Ανατολικό Βερολίνο 150, 426, 512· 
Δυτικό Βερολίνο 156, 266, 267, 384, 
586, 596 

Βέττας Φώκος 298 
Βιέννη 188, 271, 373, 374, 461 
Βιετνάμ 61, 90, 130, 139, 141, 144-146, 

170, 188-195, 197, 203, 205, 215, 219, 
220, 254, 270, 299, 301, 307, 309-311, 
313, 315, 316, 320, 322, 330, 332, 
354, 452, 589, 591, 599, 603, 605, 
606, 609, 611-615, 621, 623, 627· βλ. 
και Ανόι, Σαϊγκόν 

Βιλάρ Πιέρ 319, 619 
Βιντάλ Ζαν Εμίλ 315 
Βιομηχανική  (περ.) 293 
Βισίνσκυ Αντρέι 392 
Βιστάκης Γ. 483 
Βλάχου Ελένη 77, 131, 341 
Βοϊκλής Γιώργος 225, 233 
Βοιωτία 167, 245, 246, 418- βλ. και 

Άγιος Κωνσταντίνος, Αράχοβα, Δόμ-
βραινα, Θήβα, Λιβαδειά, Οινόφυτα, 
Ορχομενός 

Βολιβία 193, 194, 601, 609 
Βόλος 67, 146, 168, 251, 252-254, 373, 

391, 393, 395, 476, 513, 515, 516· βλ. 
και Νέα Ιωνία 

Βόνιτσα 248 
Βοτανικός 224, 231, 624 
Βότσης Γιώργος 304, 309, 310, 312, 446, 

448, 454 
Βουδαπέστη 156, 174, 189-197, 212, 213, 

292, 324, 385, 481, 579, 602, 614 
Βουκουρέστι 80, 81, 84, 107, 214, 220, 

466, 467, 512, 605, 625 
Βουλγαρία 188, 210, 322, 323, 478, 503, 

542· βλ. και Βάρνα, Σόφια, Φιλιπ-
πούπολη 

Βουλή των Ελλήνων 57, 91, 108, 166, 
250, 269, 281, 333, 468, 582, 583, 
585, 589, 591, 593, 595, 597-599, 601, 
603, 605, 607, 609, 619, 620, 624, 
625, 627, 629 

Βουλόδημος Τάσος 162 
Βούλτεψης Γιάννης 308, 309, 324, 344 
Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων 250 
Βούρμπιανη Κόνιτσας 486 
Βουρνάς Τάσος 131, 132, 207, 226, 302, 

304, 308, 310, 332, 341, 342, 344 
Βραζιλία 190, 589, 595, 615 
Βρακατσέλης Μάκης 535-536 
Βρετανική Γουινέα (Γουιάνα) 188, 189, 

195 
Βρετανικό Εργατικό Κόμμα 156, 587, 

601, 613, 617, 619 
Βρεττάκος Νικηφόρος 172, 241, 296, 

311,388 
Βροντάδος Χίου 398 
Βροντού Πιερίας 258 
Βρυξέλλες 202 
Βύρωνας 224, 239, 491, 530- βλ. και Νέα 

Ελβετία 
Βυσόκαλη Βάσω βλ. Γεωργίου-Βυσόκα-

λη Βάσω 
Βυσόκαλη-Καραγιάννη Ελευθερία 378 
Βυσόκαλης Βασίλης 378 
Babacar Diongue Ν. 193, 195, 196, 197 
Ballestras Jaimel96 
Barlimaier Peter 202 
Baroch Bedrich 217 



Bashkimi I Rinisë së Punës së Shqipërisë 
(BRPSH) -Ένωση της Εργατικής Νε-
ολαίας της Αλβανίας 208 

Behnam Petras 217 
Bennaceur Abdelmadjid 217 
Bernabei Margherita 204 
Bockman Egil Chr. 208 
Bokuka Christophe 218 
Bonvard Jean 297 
Bouchra Perto 219 

Γαβριελάτος Σταύρος 234, 235 
Γαλανάκη Πετρούλα 490 
Γαλανάκης Δημήτρης 181, 184, 490 
Γαλανόπουλος Δημήτρης 264 
Γαλατάς Χανίων 403 
Γαλάτσι 224, 490, 505, 516, 536 
Γαλλία 188, 202, 203, 272, 298, 309, 324, 

331, 611, 615, 619, 629- βλ. και Ντι-
ζόν, Παρίσι 

Γανωτής Κώστας 179, 182, 184 
Γανωτής Χρήστος 162 
Γαρίδη Λίνα 314, 318 
Γαρουφαλιάς Πέτρος 337 
Γάσπαρη Άλκηστη 321 
Γάτος Γιώργος 294, 296, 316, 321, 322 
ΓΔΕΑ 22, 58, 209 
Γειτονιές  του Κόσμου  (βιβλ.) 442 
Γενεύη 587 

Γενιά  μας (Η)  (εφ.)  21, 23, 77, 119, 138, 
139, 150, 153, 154, 158, 164, 165, 
199, 206, 216, 227, 233, 234, 242, 
247, 249, 259, 261, 265, 266, 268, 
270-272, 292, 300-333, 374, 377, 379, 
382, 399, 402, 415, 418, 421, 431, 
434, 436, 437, 439, 442, 448, 462, 
475, 490, 494, 504, 507, 512, 515, 
519, 523, 525, 527, 531, 533, 538, 
541, 580, 610 

Γενιά  μας, γενιά της  Αλλαγής (Η),  προσυ-
νεδριακή διακήρυξη  της  Δημοκρατι-
κής Νεολαίας  Λαμπράκη  (βιβλ.) 291 

Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) 621, 
625 

Γερακάρι Κιλκίς 259 
Γεραλή Μαργαρίτα 463, 516 

Γέρμα Καστοριάς 528 
Γερμανία 313, 322, 373, 442, 486, 603· 

βλ. και Βερολίνο· Ανατολική Γερμα-
νία 188, 191, 208-210, 253, 271, 583, 
601· βλ. και Δρέσδη, Λιψία· Δυτική 
Γερμανία 97, 120, 188, 191, 208-210, 
215, 265-271, 311, 347, 374, 382, 384-
386, 583, 591, 596, 607, 613, 625, 
627-629· βλ. και Αμβούργο, Ανόβε-
ρο, Βαυαρία, Κολωνία, Μόναχο, 
Ντόρτμουντ, Στουτγάρδη 

Γερμανική Σοσιαλιστική Ένωση Φοιτη-
τών 269, 270 

Γεροκωστόπουλος Αχιλλέας 155 
Γεροντή Αφροδίτη 236 
Γεροντής Ευάγγελος 55 
Γεωργακόπουλος Νίκος 229, 234 
Γεωργαλάς Γεώργιος 44 
Γεωργικάκη Μαρίκα 263 
Γεωργιλιδάκη Μαρία 236 
Γεωργίου Ανδρέας 322, 328 
Γεωργίου Γιώργης 379, 380 
Γεωργίου Τάκης 95, 132, 147, 155, 167, 

169, 170, 175, 199, 203, 205, 207, 
232, 246, 264, 315, 331, 363, 377-382, 
523, 541, 616 

Γεωργίου-Βυσόκαλη Βάσω 132, 260, 

364, 377-379 
Γεωργίου-Τσιπλάκη Μαρία 380 
Γεωργίου Χρ[ίστος] 176 
Γεωργόπουλος Νίκος 274 
Γεωργούλας Μπάμπης 184, 344, 427 
Γεωργούλης Θόδωρος 41, 535 
Για  την Λογοτεχνία  και την Τέχνη  (βιβλ.) 

216 
Γιαλαμάς Ασημάκης [Αυγερινός] 342 
Γιάλτα 599 
Γιανουλόπουλος Γιάνης 100, 446, 480, 

514, 582, 600 
Γιαννακός Γιάννης. 267, 268, 363, 382-

385 
Γιαννακός Γιώργος 383 
Γιαννακού-Καραγιάννη Ρόδη 383 
Γιαννακού-Σταμπολίδου Κανή 383 
Γιαννακούρης Κ. 55 
Γιάνναρος Γρηγόρης 60, 70, 76, 127, 131, 

135, 144, 146, 191, 213, 263, 274, 



277, 280, 288, 294, 295, 296, 420, 
438, 444, 446, 465, 467, 537, 602 

Γιάνναρου Αθηνά 399, 436, 438, 503, 538 
Γιαννιτσά 456 
Γιαννόπουλος Γιάννης 296 
Γιάννου Αντώνης 386 
Γιάννου Δημήτρης 132, 179, 184, 204, 

363, 385-389 
Γιάννου-Τουρναβίτου Μίνα 386, 387 
Γιαροβόι Β. 214, 215 
Γιατατζής Βαγγέλης 180 
Γιουγκοσλαβία 188, 211, 589,621· βλ. 

και Βελιγράδι, Ζάγκρεμπ, Σαράγε-
βο, Σκόπια 

Γιουκάβα Χίντεκι 597 
Γιούλης Μαρούλης 236, 237, 303, 307, 

308, 309, 311-317, 320, 321, 322, 324, 
325 

Γιούνοστ  (περ.) 215 
Γιούρα βλ. Στρατόπεδα (Γυάρος) 
Γιωτόπουλος Γιώργος 18, 60, 70, 97, 

131, 135-139, 143, 175, 240, 363, 389-
391, 417, 504, 521, 533 

Γιωτόπουλος Χρήστος 390 
Γιωτοπούλου-Πέτρου Αικατερίνη 390 
Γκάζγκας Παναγιώτης 176 
Γκάνα 197, 444, 595 
Γκαργκάνας Παναγιώτης 388 
Γκαρωντύ Ροζέ 317, 319, 620 
Γκατζή-Αγροκώστα Ευαγγελία 391 
Γκατζή-Τσιπεκιρούδη Δροσούλα 392 
Γκατζής Νίκος 132, 133, 364, 391-395 
Γκατζής Φίλιππος 391 
Γκατζής Χρήστος 392 
Γκατινιόν Κλώντ βλ. Gatignon Claude 
Γκάτσος Νίκος 388 
Γκεβάρα Τσε 603, 613 
Γκερέν Αλαίν 320 
Γκιτάκος Νίκος 243 
Γκιώνης Δημήτρης 313, 316, 317 
Γκογκάς Λεωνίδας 128, 135 
Γκολίνσκυ Λέσεκ 323 
Γκόρπας Θωμάς 277 
Γκοτζαμάνης Μιχάλης 147, 171 
Γκουγιάνος Βασίλης 297 
Γκουλάρ Ζοάο 595 
Γκούμας Βασίλης 223, 229 

Γκούρα Κορινθίας 508 
Γκράτς 202, 271, 372-374, 460-462 
Γκριμάο Χοόλιαν 585 
Γκρινάτσος Γιώργος 41 
Γκρομύκο Αντρέι 605 
Γκρότεβολ'Οττο 601 
Γκύζη 224, 231, 464, 505 
Γλαύκος Αχαΐας  377 
Γλέζος Μανώλης 134, 263, 275, 296, 331, 

585, 589 
Γληνός Δημήτρης 179, 276, 296, 298, 310 
Γόννοι Λάρισας 233 
Γόντικας Δ[ημήτρης] 242 
Γοργοπόταμος 94, 136, 162, 269, 275, 

296, 298, 309, 350, 397, 407, 512, 
602, 603 

Γουατεμάλα 190, 193, 194, 220 
Γούβα 224, 428 
Γουδί 384 
Γουότκινς Πήτερ 316 
Γούσιας Γιώργης 51 
Γραμμένος Μπάμπης 435 
Γράμμος 36, 373, 383, 440 
Γραφείο του Προεδρείου του Κεντρικού 

Συμβουλίου της ΔΝΛ (Γραμματεία) 
18, 130, 131, 135, 138-142, 144, 361, 
363, 407, 444, 445, 455, 457, 501, 
503, 510, 512, 534, 537 

Γραφείο Τύπου της ΔΝΛ 118, 119, 133, 
165-173 

Γρεβενά 413, 425· βλ. και Δεσκάτη, Σα-
μαρίνα 

Γρηγόρης Κ. 299 
Γρηγόρης  Λαμπράκης.  Αφιέρωμα στον 

ήρωα, μάρτυρα της  ειρήνης (φυλλ.) 
291 

Γρηγόρης  Λαμπράκης.  Ο ανδρειωμένος 
(βιβλ.) 291 

Γρηγόρης Ξενοφών 250 
Γρηγοριάδη-Παντελιάδου Όλγα 395 
Γρηγοριάδη-Στεφανίδη Ελένη 395 
Γρηγοριάδης Βάνιας 395 
Γρηγοριάδης Γιάννης 132, 134, 364, 395-

397, 457 
Γρηγοριάδης Γιώργος 395 
Γρηγοριάδης Νεόκοσμος 39 
Γρηγοριάδης Παύλος 395 



Γρίβας Αλέξης 325 
Γρίβας Γεώργιος 597 
ΓΣΕΕ 505, 607, 623 
Γύθειο 166, 382, 416, 430 
Γύπας Παύλος 238 

Camre Mogens 204 
Carettoni Tullia 206 
Central Intelligence Agency (CIA) 331 
Citek Ctibor 196 
Cohen Francis 307 
Comité Nacional Cubano - Κουβανική 

Εθνική Επιτροπή 220 
Co-ordinating Secretariat of  National 

Unions of  Students (COSEC) 596 
Côtés  de  la jeunesse Lambrakis  pour la 

démocratie  en Grèce (Aux) (φυλλ.) 156, 
197, 292, 580 

Csillik Andars 212 

Δαβιά Αρκαδίας 463 
Δαδαλιάρης Δημήτρης 271 
Δαλαμανάρα Αργολίδας 419 
Δαλιάνη Βιβή 421 
Δαλκαράνης Αργύρης 501, 502 
Δαμιανίδης Ιωάννης 46 
ΔΑΝ 39, 41, 42, 600, 604 
Δανία 156, 188, 203, 204· βλ. και Κοπεγ-

χάγη 
Δάντης Αλιγκέρι 303 
Δαρβέρης Τάσος 263 
Δαρδανέλια 505 
Δαρειώτης Μίμης 142, 181, 221, 426, 490, 

494 
Δαρσακής Γιώργος 238 
ΔΑΣ 1-1-4 65, 75, 76, 339, 479, 578, 610 
Δατσογιάννης Γιώργος 269 
Δάφνη 224, 237, 337 
Δέκα πέντε τοις εκατό (15%) για την 

παιδεία 64, 65, 66, 99, 306, 373, 376, 
387, 389, 443, 446, 448, 450, 451, 
456, 461, 465, 506, 578, 582, 583 

Δελέγκας Σπύρος 266 
Δελτιο-ΔΝΛ Αγίας Ελεούσης 236, 292 
Δελτίο  πληροφοριών του Κέντρου  της 

ΔΝΛ  Καλλιθέας  236, 292 

Δελτίο  της  Επιτροπής  Νέων  για την Ει-
ρήνη 594 

Δελφοί 234 
Δεμίρι Αρκαδίας 46 
Δεμουρτζίδης Βασίλης 134, 259 
Δεντρούλι Ευρυτανίας 472 
Δεσκάτη Γρεβενών 473, 530 
ΔΕΣΠΑ 37, 38, 51, 56, 66, 101, 115, 246, 

339, 376, 438, 443, 446, 506, 578, 
582, 600, 626 

Δεσποτίδη-Ρέρα Ανθή 49, 421 
Δεσποτίδης Μίμης 373 
Δημακόπουλος Δημήτρης 435 
Δημητριάδης Μιχάλης 246 
Δημητριάδης Χρύσης 198 
Δημητρίου Ανδρέας 55 
Δημητρίου Γιώργος 344 
Δημητρίου-Νικηφόρος Μήτσος 275, 296, 

304, 305 
Δημητρίου Πάνος 80 
Δημητρόφ Γκεύργκι 210 
Δημοκρατικές Επιτροπές Αντίστασης 

(ΔΕΑ) 448 
Δημοκρατική  (Η)  (εφ.)  42 
Δημοκρατική  Αλλαγή (εφ.) 233, 247, 248, 

374, 377, 382, 399, 415, 418, 421, 
434, 436, 439, 442, 448, 462, 475, 
490, 494, 504, 507, 512, 515, 519, 
523, 525, 527, 533, 542 

Δημοκρατική Άμυνα 448 
Δημοκρατική  Γενιά  (εφ.)  292, 531 
Δημοκρατική Ένωση 48, 524 
Δημοκρατική  Λέσβος  (εφ.)  297 
Δημοκρατική Νεολαία ΕΑ 55 
Δημοκρατική Νεολαία Εργαζόμενου Λα-

ού 577 
Δημοκρατική  Νεολαία  Λαμπράκη. Πα-

λεύουμε-τραγουδάμε και νικάμε 
(φυλλ.) 291 

Δημοκρατική Νεολαία Σουηδίας 156, 170 
Δημοκρατική Ριζοσπαστική Νεολαία 42 
Δημοκρατική Συμπαράταξη 391, 422 
Δημοκρατική  Φωνή (εφ.)  540 
Δημοκρατικό Ριζοσπαστικό Κόμμα 39 
Δημοκρατικόν Φιλειρηνικόν Μέτωπον 

Νέων 45, 46 
Δημοκρατικός Συναγερμός 39· βλ. και 



Νεολαία του Δημοκρατικού Συνα-
γερμού 

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) 
589, 605, 615 

Δημοσιογράφος  (εφ.) 455 
Διάλογος (περ.) 293 
Διαμαντόπουλος Άγγελος 382 
Διαμαντόπουλος Γρηγόρης 511 
Διβέρης Πέτρος 50 
Δίδυμο Αργολίδας 386 
Διδυμότειχο 456 
Διεθνής Αμνηστία 458, 508 
Διεθνής Ένωση Σοσιαλιστικής Νεολαίας 

207 
Διεθνής Ένωσις Δημοκρατικών Νομικών 

587 
Διεθνής Ερυθρός Σταυρός 419, 486 
Δίζελος Θαλής 301-304, 309, 315, 316, 

322, 326, 332, 344 
Δικηγορικοί σύλλογοι· Αθηνών 156, 171, 

327, 624- Ηρακλείου 524· Ιωαννίνων 
498' Λάρισας 486 

Διόνυσος Αττικής 488 
Δίστρατο Ιωαννίνων 383 
ΔΚΝΓΛ 23, 61, 71, 75-84, 87, 88, 90, 99, 

104, 115-117, 120, 125, 126, 177, 198, 
221, 244, 247, 259, 266-270, 272, 274-
288. 291-293, 295-297, 312, 314, 337-
339, 341, 342, 344, 345, 347-349, 351, 
354, 356, 371, 373, 374, 376, 378, 
381, 384, 387, 393, 396, 399, 405, 
406, 417, 419-421, 425, 432, 434, 436, 
439. 444, 447, 450, 456, 459, 461, 
465, 466, 472, 475, 480, 483, 485, 
487, 493, 496, 503, 506, 514, 518, 
521, 525, 526, 529 , 531, 533, 538, 
541, 578, 586, 588, 590, 592, 594, 
596, 598, 600, 601 

ΔΝΛ βλ. Εθνικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική 
Επιτροπή, Ιδρυτικό Συνέδριο, Κε-
ντρικό Συμβούλιο, εκστρατείες της 
ΔΝΛ: Δώρο του παιδιού, Μήνας  του 
βιβλίου,  Εθνική Αναγέννηση, Επιτρο-
πή βραβεύσεως  αριστούχων  αποφοί-
των της  μέσης  και ανώτατης  παιδεί-
ας, Καμπάνια  για την ελληνοποίηση 
της  νεολαίας  μας 

Δογάνης Θόδωρος 344 
Δοματόγλου Θέμης 371 
Δόμβραινα Θηβών 424 
Δουβίτσας Γιάννης 293 
Δούκας Λεωνίδας 46 
ΔΣΚ 99, 393, 418, 425, 426, 435, 473, 

489, 490, 518, 578, 607, 619- Τμήμα 
Νέων 54, 59, 61, 70, 417, 425, 432, 
435, 465, 472, 473, 489, 493 

Δραγούμης Μάρκος 299, 339 
Δράκος Χρήστος 294 
Δρακόπουλος Μπάμπης 452, 467 
Δράμα 264 
Δραπετσώνα 89, 308, 464, 467 
Δρέπανο Κοζάνης 489 
Δρέσδη 271 
Δρίβα-Καθαροσπόρη Μαρία 201 
Δρόμοι της  Ειρήνης  (περ.) 63, 377, 379, 

382, 388, 399, 402 , 415, 421, 432, 
434, 436, 439, 442, 448, 459, 462, 
475, 480, 494, 504, 507, 515, 519, 
523, 525, 527, 531, 533, 542 

Δρόμοι του Αρχάγγελου. Αυτοβιογραφία 
(Οι)  (βιβλ.) 403, 406 

ΔΣΕ 373, 383, 392, 395, 396, 423, 430, 
431, 435, 460, 472, 477, 492, 496, 
517, 530, 531, 543 

Δροσοπηγή Φλώρινας 288 
Δρόσου Αλέκα 179, 180, 184, 451 
Δρούζας Δημήτρης 131, 146, 274, 420, 

422 
Δωδεκάνησα 481· βλ. και Κάρπαθος, 

Κως, Λέρος 
Δώρο του παιδιού (εκστρατεία ΔΝΛ) 27, 

106, 119, 143, 161, 173, 186, 226, 
233, 235, 241, 254, 260, 311-314, 327-
329, 352, 497, 579, 602, 614, 624 

Da Silva Jose Gentil 31 
Danmarks Kommunistiske Ungdom 

(DKU) - Σύνδεσμος Νέων Κομμου-
νιστών Δανίας 203, 204 

Darier Elie-Louis 203 
De Gal Francis 195-197 
Democratic Youth League ot Japan — Σύν-

δεσμος της Δημοκρατικής Νεολαίας 
Ιαπωνίας 218, 219 



Dorsimond Roger 202 
Duarte J. 193 
Duk Su Han 219 

EAM 39, 71, 87, 370, 371, 380, 383, 386, 
391, 395, 398, 401, 404, 412, 414, 
419, 429, 431, 433, 435, 438, 453, 
458, 459, 460, 471, 479, 486, 488, 
492, 498, 501, 510, 511, 517, 520, 
527, 528, 530, 532, 535, 542, 601 

EAM Νέων 428, 463, 509 
EAP 400, 411, 413, 416, 423, 458, 459, 

471, 495, 501, 505, 530 
Έβρος 87, 264, 265, 501-503, 541, 609· 

βλ. και Αλεξανδρούπολη, Διδυμότει-
χο, Λεπτή, Νέα Βύσσα, Σουφλί 

Εγκολφόπουλος Τάκης 345 
Εγκύκλιος 1010 94, 136, 193, 230, 231, 

241, 269, 270, 499, 606, 608 
ΕΔΑ 18, 20-23, 28, 34, 41-44, 46-50, 52, 

54-57, 60, 65-71, 74-77, 80-82, 87, 88, 
93-97, 101, 105, 107, 114-116, 120, 
125, 129, 134, 138, 140, 141, 146, 
155, 156, 168, 169, 176, 177, 179, 
183, 186, 189, 190, 197, 209, 222, 
235, 237, 238, 243-245, 247, 250, 258, 
262, 264, 271, 279, 280, 291, 297, 
304, 314, 322, 331, 337, 343-345, 347, 
361, 371, 374-378, 381, 382, 384-391, 
394, 396, 397, 399, 401-403, 405-408, 
412, 414, 417, 420, 422-425, 429, 431-
435, 437, 439, 441-443, 445-447, 450, 
452, 454, 459, 464-466, 469, 470, 472-
474, 476, 479, 480, 483, 485, 489, 
492, 496, 497, 499, 500, 503-508, 511-
514, 520, 522, 523, 525, 528, 531, 
533-537, 541, 543, 577, 578, 583, 585, 
587, 589, 591-593, 595, 597, 599, 603-
605, 607, 609, 611, 613, 617-619, 621, 
623, 625, 627·βλ. και Ν.ΕΔΑ 

ΕΔΕΣ 401, 460 
ΕΔΗΝ 62, 79, 92, 101, 107, 150, 151, 178, 

188, 299, 301, 603, 618, 624 
ΕΔΝΕ 35, 36, 41-45, 47, 48, 50, 51, 57, 

60, 70, 417, 433, 467, 524, 535, 577 
ΕΔΟΝ 156, 169, 198-201, 321, 353, 512 

ΕΕΔΥΕ 63, 66, 136, 270, 272, 319, 320, 
465, 580 

Εθνική Αλληλεγγύη 395, 479. 499, 505 
Εθνική Αναγέννηση (εκστρατεία ΔΝΛ) 

98, 105, 141, 151, 162, 226, 233, 291, 
352, 626 

Εθνική Οργάνωση Κρητών (ΕΟΚ) 524 
Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας (EON) 307, 

315 
Εθνική Οργάνωση Ρεθύμνης 520 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος 

164, 328 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 386, 597 
Εθνική Φοιτητική Ένωσις Κυπρίων 

(ΕΦΕΚ) 277 
Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας (ΕΙΡ) 312, 

313, 609 
Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο 

(ΕΣΡ) 519 
Εθνικό Συμβούλιο της ΔΝΛ 95, 116, 118, 

130-132, 140, 146, 149-152, 165, 168-
170, 175, 255, 260, 301, 304, 307, 
310, 326, 341, 600, 606, 612 

Εθνικός  Κήρυξ  (εφ.)  282 
Έθνος  (εφ.)  260, 408 
Εικοστός  Πρώτος  (21ος)  Αιών (εφ.) 63 
ΕΚ 61, 65, 71, 77, 80, 83, 88, 93, 100, 

107, 178, 190, 281, 330, 337, 398, 
401, 405-407, 420, 465, 479, 485, 499, 
509, 517, 522, 585, 589, 591, 593. 
595, 599, 603, 604, 611, 615, 617, 
619, 627· βλ. και ΕΔΗΝ, ΟΝΕΚ 

ΕΚΑ 425, 584, 623 
ΕΚΟΦ 36, 58, 61, 63, 64, 149, 181, 182, 

277, 402, 454, 465, 493, 499, 506, 
582, 584, 588, 598, 600, 616, 618 

Εκτός  των τειχών  (βιβλ.) 316, 319 
ΕΛΑΣ 373, 375, 380, 392, 395, 412, 420, 

423, 430, 431, 446, 449, 456, 460, 
472, 477, 486, 491, 502, 511, 520, 
527, 528, 530, 533, 534, 535, 540, 542 

Ελασσόνα 531· βλ. και Κοκκινόγειο, Λι-
βάδι, Πύθιο 

Ελβετία 188· βλ. και Γενεύη, Ζυρίχη 
Ελευσίνα 67, 478, 479 
Ελεύθερα Συνδικάτα  (εφ.)  415, 418, 426, 

432, 448, 462, 490, 494, 504, 519, 542 



Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 445 
Ελεύθερος  Κόσμος  (εφ.) 148, 157, 449 
Ελεύθερος  Τύπος  (εφ.)  280, 455 
Ελευθεροτυπία  (εφ.) 445, 455, 519 
Ελευθερούπολη Καβάλας 484 
Ελεφάντη-Μουτάφη Ευτυχία 535 
Ελεφάντης Άγγελος 178, 446 
Ελεφάντης Θανάσης 535 
Ελισάβετ (βασίλισσα) 595 
Ελληνική Αριστερά  (περ.) 374, 377, 382, 

399, 415, 421, 432, 434, 437, 439, 
442, 448, 462, 475, 490, 494, 504, 
507, 515, 523, 525, 527, 531, 538, 541 

Ελληνική Δημοκρατική Νεολαία Αυστρα-
λίας Λαμπράκης (ΕΔΝΑΛ) - Greek 
Democratic Youth of  Australia G. 
Lamprakis 120, 272, 273 

Ελληνική Νεολαία  και το Α'  Συνέδριο  της 
ΔΝΛ.  Προσυνεδριακές  θέσεις  του ΚΣ 
της  ΔΝΛ  (Η)  (βιβλ.) 127, 291, 579 

Ελληνική Προοδευτική Σοσιαλιστική 
Οργάνωσις Νέων (ΕΠΣΟΝ) 577 

Ελληνική Σοσιαλιστική Νεολαία 328 
Ελληνική Στρατιωτική Αστυνομία (ΕΣΑ) 

148, 448, 508 
Ελληνικός  Βορράς (εφ.) 260, 286 
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 392, 456 
Ελληνοσοβιετικός Σύνδεσμος 283, 492 
Ελσίνκι 208, 421 
Εμείς  τ'  αγόρια και τα κορίτσια  (περ. 

Γαλλίας) 306, 325 
ΕΜΠ 64, 67, 182, 316, 328, 393, 433, 446, 

460, 461, 510, 525, 626· βλ. και Σχο-
λή Πολιτικών Μηχανικών, Σχολή Το-
πογράφων Μηχανικών 

Ένα ένα τέσσερα (1-1-4) 64, 65, 99, 274, 
301-309, 312, 313, 317, 373, 443, 446, 
448, 450, 451, 456, 461, 465, 479, 
480, 497, 533 

Ενιαία Οργάνωση Νέων της Υεμένης 196 
Ενωμένη Αριστερά 440, 459, 473, 525, 

530 
Ένωση Δημητροφιανής Κομμουνιστικής 

Νεολαίας 210, 211 
Ένωση Δημοκρατικών Αριστερών 39 
Ένωση Επαγγελματιών Λογιστών Πρω-

τευούσης (ΕΕΛΠ) 518 

Ένωση Οικοδόμων Μπετόν-Αρμέ Αθη-
νών 432 

Ένωση Περσών Φοιτητών Αυστρίας 148 
Ένωση Ποντίων Νικαίας-Λέσχη Ποντίων 

«Αργοναύτες» 89, 118, 242 
Ένωση Ποντίων Πειραιώς 150 
Ένωσις Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 

του Πολίτου 262 
Ένωσις Συγγενών των Ευρισκομένων εις 

το Εξωτερικόν Πολιτικών Προσφύ-
γων 460 

Ένωσις Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθη-
νών (ΕΦΠΑ) 51 

Εξάρχεια-Νεάπολη 224, 464, 494 
Έξαρχος Νικόλαος 598 
Εξελεγκτική Επιτροπή της ΔΝΛ 21, 26, 

97, 109, 133, 361-365, 370, 371, 458, 
459, 471, 472 

ΕΟΑΠ 154 
ΕΠΕΚ 398, 420, 479, 514· βλ. και Νεο-

λαία ΕΠΕΚ 
Επιθεώρηση  Τέχνης  (περ.) 374, 377, 379, 

382, 388, 399, 402, 415, 421, 434, 
437, 439, 442, 448, 459, 462, 475, 
480, 490, 494, 504, 507, 519, 523, 
525, 527, 531, 533, 542 

Επιτροπή Αθλητισμού και Σπορ της 
ΔΝΛ 186 

Επιτροπή  βραβεύσεως  αριστούχων  απο-
φοίτων  της  μέσης  και ανώτατης  παι-
δείας  (εκστρατεία ΔΝΛ) 162 

Επιτροπή Διαφώτισης της ΔΝΛ 119, 157-
163, 410, 444, 447, 507 

Επιτροπή Νέων Κοριτσιών της ΔΝΛ 119, 
173, 186, 205, 327, 358 

ΕΠΟΝ 17, 18, 35, 36, 39-54, 57, 60, 67, 
69, 70, 72, 77, 79, 87, 97, 104, 106, 
108, 127, 296, 297, 299, 370-373, 390, 
404, 409, 410, 412, 414, 419-421, 428, 
432, 438, 441, 443, 446, 447, 454, 
456, 459, 464, 467, 468, 472, 479, 
484, 485, 489, 495, 496, 502-504, 509, 
511, 517, 518, 521, 525, 531, 533, 
534, 543, 577 

Εποχές  (περ.)  388 
Εποχή  (Η)  (εφ.) 427 
ΕΠΣΑ 509 



Επτάλοφος Θεσσαλονίκης 46 
Επτάνησα 70, 376, 477, 499, 521, 597-

βλ. και Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλ-
λονιά, Λευκάδα 

EPA 408 
Εράτυρα Κοζάνης 57, 410, 478, 521, 578 
Εργαζόμενη Σοσιαλιστική Νεολαία της 

Κορέας 191 
Εργατική  Ενότητα  (εφ.) 427 
Εργατικό Κέντρο Αργοστολίου 477 
Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 505 
Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων 498 
Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου 519, 520 
Εργατικός Αντιφασιστικός Σύνδεσμος 

(ΕΡΓΑΣ) 517 
EPE 50, 55, 108, 333, 337, 342, 388, 474, 

491, 583-585, 591, 605, 606, 608, 615, 
627, 629· βλ. και EPEN 

EPEN 55, 181, 327, 522, 624 
ΕΣΗΕΑ 445, 452 
ΕΣΣΔ 166, 188, 214, 215, 283, 307, 326, 

372, 385, 394, 395, 416, 448, 493, 
523, 585, 593, 609, 615, 617, 623· βλ. 
και Γιάλτα, Κρεμλίνο, Μόσχα 

Έρχαρτ Λούντβιχ 591, 613, 625 
Εσωοργανωτικό  Δελτίο  158, 292 
Εσωτερικό  Δελτίο  158, 292 
Εσωτερικό  Δελτίο  της  Σπουδαστικής 

Οργάνωσης  της  ΔΝΛ  182, 183, 292, 
462 

Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών 445 
Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αρι-

στερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ) 19, 293 
Εύβοια 70, 245, 283, 607· βλ. και Νέα 

Αρτάκη, Χαλκίδα 
Ευξεινούπολη Αλμυρού 391 
Εύοσμος Θεσσαλονίκης 441 
Ευπάλιο Φωκίδας 471 
Ευρυτανία βλ. Αγραφα, Δεντρούλι, Καρ-

πενήσι, Μικρό Χωριό 
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) 

611, 623 
Ευρώπη 99, 119, 189, 445, 519· Ανατολι-

κή Ευρώπη 208, 340, 383, 625" Δυτι-
κή Ευρώπη 96, 120, 178, 201, 265-
272, 315, 340, 422, 437, 452, 461, 
480, 481, 513, 586, 587 

Ευσταθιάδης Γιώργος 211, 223 
ΕΦΕΕ 56, 73, 100, 101, 115, 147, 148, 

170, 177-181, 183, 184, 246, 277, 301, 
332, 339, 357, 396, 401, 446, 482, 
514, 516, 578, 584, 586, 588, 590, 
592, 596, 598, 600-602, 604, 606, 608, 
610, 616, 618, 620, 623, 624, 626, 
628· βλ. και Πανσπουδαστικά συνέ-
δρια 

ΕΦΕΠΘ 56 
Εφραιμίδης Βασίλης 512 
Εφρέμοβ Ιβ. 312-325, 327-329, 331, 332 

Echard Christian 202, 298 
El Hadidi Kamal 218 
Eredics Lazslo 212 
Ernst-Moritz-Amdt-Umversitat. Historisches 

Institut - Πανεπιστήμιο Ernst-Moritz-
Arndt. Ιστορικό Ινστιτούτο 210 

Eureka youth league of  Australia - Σύν-
δεσμος Νέων Αυστραλίας Eureka 
219 

Federacion de Obreres en Lanas - Ομο-
σπονδία Εργατών Εριουργίας 220 

Fédération Internationale des Résistants 
(FIR) - Διεθνής Ομοσπονδία Αντι-
στασιακών 583, 619 

Fédération Internationale Syndicale d'En-
seignement - Διεθνής Συνδικαλιστική 
Ομοσπονδία Εκπαίδευσης 217 

Fédération Mondiale de la Jeunesse 
Démocratique (FMJD) βλ. ΠΟΔΝ 

Federación Juvenil Comunista de la 
rebublica Argentina — Ομοσπονδία 
Κομμουνιστικής Νεολαίας της Δημο-
κρατίας της Αργεντινής 220 

Federazione Giovanile Comunista Italiana 
(FGCI) - Ομοσπονδία Ιταλικής Κομ-
μουνιστικής Νεολαίας 204-206 

Federazione Giovanile Socialista (FGS) -
Ομοσπονδία Σοσιαλιστικής Νεολαίας 
206, 207 

Freie Deutsche Jugend (FDJ) - Ελεύθερη 
Γερμανική Νεολαία 208-210 



Friedman Paul 220 
Frit Forum. Landsforbund af  Socialde-

mokratiske Studerende og Kandidater 
- Εθνική Οργάνωση Σοσιαλδημοκρα-
τών Φοιτητών και Αποφοίτων Δανίας 
204 

Ζάγκρεμπ 212 
Ζαγορά Μαγνησίας 394 
Ζαζύ Μισέλ 308, 325 
Ζακυνθινός Νίκος 454 
Ζάκυνθος 247, 249, 250, 486, 498 
Ζαμάνος Στέλιος 176 
Ζαννή Αργυρώ βλ. Ρεκλείτη-Ζαννή Αρ-

γυρώ 
Ζαννή -Σιταρά Μαρκέλλα 398 
Ζαννής Γιάννης 398 
Ζάρπα Τζωτζώ 274 
Ζαχαρέας Αιμίλιος 128, 201 
Ζαχαριάδης Νίκος 418, 496 
Ζαχαριάδης Στ. 446 
Ζγκόζελετς 213 
Ζεβελάκης Γιώργος 178, 179, 183 
Ζεπάτος Άρης 178, 462, 579 
Ζερβαίικα Λευκίμμης 401 
Ζέρβας Ναπολέων 460, 464 
Ζερβός Γιώργος 401 
Ζερβός Θεοτόκης 180, 363, 401-403 
Ζερβός Μιλτιάδης 401 
Ζερβού Ελένη 401 
Ζερβού-Ζωντανού Γεωργία 401 
Ζερμινάλ  (βιβλ.) 384 
Ζευγολατιό Κορινθίας 492 
Ζηρό Φιλιππιάδας 383 
Ζιαρτίδης Ανδρέας 200 
Ζίγδης Ιωάννης 482 
Ζιλμπέρ Ετιέν 321 
Ζόγκας Κώστας 41 
Ζολά Εμίλ 317, 384 
Ζυρίνης Κώστας 296 
Ζυρίχη 201 
Ζωγράφος Ζήσης 344 
Ζωγράφου 224, 239, 440 
Ζωίδης Θόδωρος 175 

Gabaldon Ar. 192 
Gatignon Claude 149, 190-194, 299, 604 
General Associaton of Corean Residents 

in Japan (CHONGRYUN) - Ένωση 
Κορεατών στην Ιαπωνία 219 

Girard Michel 203 
Gonzalez Alberto 192 
Greif swald 210 

Ηλεία 145, 247, 248· βλ. και Πύργος 
Ηλιάδης Σοφιανός 383 
Ηλιόπουλος Σταύρος 81, 466 
Ηλιού Ηλίας 57, 80, 108, 148, 162, 173, 

291, 330, 344, 377, 403, 448, 464, 
523, 595 

Ηλιού Φίλιππος 28, 48, 49, 577 
Ηλιούπολη 224, 237, 238, 278, 280, 321-

βλ. και Αγία Μαρίνα 
Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης 264, 579 
Ημαθία 166, 258, 259, 285, 383, 475· βλ. 

και Βαθύ, Βέροια, Νάουσα, Νέα Ζωή 
Ημέρα  (εφ.) 260 
Ημερήσιος  Κήρυξ  (εφ.) 255 
ΗΠΑ 99, 188, 194, 197, 220, 254, 275, 

277, 287, 297, 312, 319, 322, 324, 
330, 583, 593, 595, 599, 601, 603, 
613, 615, 619, 621, 624, 625, 629· βλ. 
και Αλαμπάμα, Καλιφόρνια, Κλίβε-
λαντ, Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη, 
Όκλαντ, Ουάσιγκτον, Σαν Φρανσί-
σκο, Σικάγο, Τέξας 

Ήπειρος 70, 143, 165, 250, 251, 256, 436, 
459, 487, 489, 499, 500, 503, 521, 
602, 628 

Ηπειρωτική  (εφ.)  500 
Ηράκλειο Κρήτης 87, 265, 454, 520, 524, 

525· βλ. και Νέα Αλικαρνασσός 
Ηχώ  του Περιστερίου  (εφ.) 536 
Ηχώ των Σπουδαστών  (περ.) 63 

Hammon Richard 201 
Hansen Margit 203, 204 
Herband Sozialistischer Studenten Öster-

reichs-Sektion Graz - Ένωση Σοσια-
λιστών Φοιτητών Αυστρίας-παράρ-
τημα του Γκρατς 202 



Η imi Antonin 216 
Humanité (εφ.) 297 
Husseini Mazen 217 
Hussey Peta 219 

Θανασέκος Δημήτρης 344, 387 
Θανασέκου Βάσω 387 
Θάνος Γιώργος 131, 146, 274, 295 
Θασίτης Πάνος 482 
Θάσος 379, 380, 381, 540· βλ. και Καλλι-

ράχη, Λιμενάρια 
Θεάκος Νίκος 458 
Θεάκου-Μουτσίου Ευδοξία 60, 70, 365, 

399, 458, 459 
Θεοδόσης Πάνος 184 
Θεοδωράκη-Αλτίνογλου Μυρτώ 403 
Θεοδωράκη-Πουλάκη Ασπασία 403 
Θεοδωράκης Γιάννης 302, 303, 311, 344, 

475, 538 
Θεοδωράκης Γιώργος 403 
Θεοδωράκης Μίκης 18, 19, 64, 76, 81, 83, 

94, 97, 104, 105, 126, 129, 131, 132, 
135-139, 142, 144, 145, 148-151, 155-
157, 160-162, 164-169, 171-174, 183, 
194, 198-202, 204-207, 209, 210, 213-
215, 217, 218, 231, 240, 244, 249, 
250, 253-255, 261, 263, 266, 269, 270-
272, 274-276, 278, 279, 281, 284, 291, 
294, 295, 297-299, 301-305, 307, 309, 
311, 312, 314, 321, 322, 326, 327, 
329, 337, 363, 374, 377, 378, 384, 
394, 396, 403-408, 420-422, 429, 434, 
444, 445, 447, 454, 458, 459, 465, 
466, 469, 475, 480, 484, 485, 496, 
499, 509, 512, 513, 523, 527, 529, 
531, 537-539, 579, 584, 586, 588, 593-
595, 600-602, 606, 610, 612, 614, 621, 
628 

Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης 597 
Θεοδωρίδη-Ιωαννίδη Άννα 409 
Θεοδωρίδη-Παπαδοπούλου Μαρία 408 
Θεοδωρίδη-Χατζηγεωργίου Χρύσα 408 
Θεοδωρίδης Αριστείδης 408, 409 
Θεοδωρίδης Θόδωρος 409 
Θεοδωρίδης Μπάμπης 70, 127-129, 132-

142, 157, 158, 162, 164, 174-176, 180, 

187, 206, 215, 222, 224, 225, 227, 
228, 242, 297, 300, 363, 399, 408-411, 
426, 427, 429, 435, 452, 462, 490, 
491, 521, 582, 610 

Θεοδώρου Δημήτρης 623 
Θέος Ζήσης 60, 70, 151, 444, 493 
Θεοτοκάς Γιώργος 31, 317, 325, 625 
Θεόφιλος βλ. Χατζημιχαήλ Θεόφιλος 
Θεοφυλακτοπούλου Μπούλα 490 
Θέρμο Τριχωνίδας 473 
Θεσσαλία 87, 143, 166, 167, 175, 251-

256, 284, 451, 475, 476, 485, 489, 
490, 503, 515-517, 608 

Θεσσαλικός Ιερός Λόχος 517 
Θεσσαλονίκη 42, 45-47, 52, 58, 63, 66, 

67, 70, 75, 87, 94, 98, 116, 141, 143, 
149, 153, 165, 166, 179, 180, 186, 
200, 202, 257, 258, 260-265, 271, 277, 
285-288, 291-293, 297, 304, 305, 312, 
322-326, 331, 337, 377, 378, 386, 396, 
397, 401, 402, 405, 411-413, 415, 422, 
423, 440-442, 455-458, 460, 465, 481-
486, 495-497, 503-505, 529, 530, 543, 
578-580, 586-590, 592, 594, 602, 608-
610, 615-618, 621, 624-626, 628· βλ. 
και Ανάληψη, Άνω Πόλη, Ασβεστο-
χώρι, Επτάλοφος, Εύοσμος, Ηλιού-
πολη, Καλαμαριά, Καλαμωτό Ζα-
γκλιβερίου, Κουφάλια, Λαγκαδάς, 
Νέα Σίνδος, Σταυρούπολη, Συκιές, 
Φίλυρο, Χαλάστρα 

Θετική Σκέψη  (περ.) 293 
Θήβα 167, 246, 372, 397, 424, 586· βλ. 

και Πρόδρομος (Χώστια) 
Θησείο 224, 231, 490 
Θούριος (περ.)  427 
Θράκη 257, 264, 265, 288, 380, 381, 412, 

541, 616· Ανατολική Θράκη 411 

Ιαπωνία 188, 194, 218, 219· βλ. και Τό-
κιο, Χιροσίμα 

Ιατρική Σχολή ΑΠΘ 401, 423, 481, 482 
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 

182, 372, 486, 487, 508, 509 
Ιατρού Βέτα 258 
Ιδέες  και τα έργα (Οι)  (βιβλ.) 314 



Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΤ) 404 
Ίδρυμα Λεντάκη 442 
Ιδρυτικό Συνέδριο της ΔΝΛ 27, 79, 82, 

85, 86, 89, 91, 94, 116-118, 126-130, 
135, 144, 150, 152, 153, 160, 163, 
165, 167, 177, 178, 186, 187, 189, 
198, 202-216, 219, 226-228, 244, 245, 
249, 250, 252, 255, 257, 260, 262, 
267, 269, 271, 272, 298, 339, 342-344, 
347, 361, 363, 365, 371, 374, 376, 
378, 379, 381, 384, 387, 391, 393, 
396, 399, 402, 410, 412, 415, 417, 
421, 423, 425, 429, 430, 432, 434, 
436, 439, 441, 444, 447, 451, 454, 
457, 459, 461, 466, 467, 472, 475, 
478, 480, 483, 485, 487, 489, 493, 
496, 499, 503, 506, 509, 512, 515, 
518, 521, 525, 526, 529, 531, 533, 
537, 538, 541, 543, 579, 602, 606, 607 

Ιεράπετρα 608 

Ιερός Δεσμός Ελλήνων Αξιωματικών 
(ΙΔΕΑ) 145 

Ιεροσόλυμα 593, 597 
Ικαρία 41, 386, 404, 453, 471, 472, 487, 

498, 501, 502, 532 
Ιμβριώτη Ρόζα 49, 131, 162, 207, 344, 

345, 612 
Ιμβριώτης Γιάννης 44, 207, 593 
Ίμβρος 603 
Ινδία 321, 593, 611 
Ινδοκίνα 599 
Ινδονησία  191, 194, 613, 617· βλ. και 

Τζακάρτα 
Ινονού Ισμέτ 605 
Ιορδανία 601, 607, 625 
Ιορδανίδης Ισαάκ 102, 500 
Ιορδανίδης Κώστας 263 
Ίος 484 
Ιουλιανά 16, 27, 47, 65, 79, 89, 90, 92, 96, 

100, 105, 141, 145, 147, 153, 154, 163, 
179, 199, 205, 241, 243, 246, 247, 249, 
255, 260, 264, 267, 269, 271, 272, 303, 
307, 316, 326, 339, 342, 343, 374, 388, 
394, 397, 407, 415, 444, 447, 451, 457, 
462, 466, 468, 483, 497, 503, 518, 529, 
533, 538, 580, 611, 623· βλ. και Συ-
νταγματική εκτροπή 

Ιράκ 196, 219, 275, 583, 619· βλ. και Βα-
γδάτη 

Ιράν βλ. Περσία 
Ιρλανδία 370 
Ισημερινή Γουινέα 195, 197 
Ισπανία 192, 197, 207, 208, 225, 315, 331, 

333, 585, 625· βλ. και Μαδρίτη, Σα-
λαμάνκα 

Ισραήλ 188, 208, 589, 601, 605, 615, 621, 
625, 629· βλ.και Ιεροσόλυμα 

Ιστορία  της  Μακρονήσου  (βιβλ.) 330 
Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας 

(ΙΑΕΝ) 20, 23, 27, 28, 116 
Ιταλία 156, 188, 204-207, 315, 319, 435, 

437, 519, 585, 591, 596, 597, 612, 
617· βλ. και Βενετία, Μπάρι, Μπο-
λόνια, Πρίντεζι, Ρίμινι, Ρώμη, Φλω-
ρεντία 

Ιτέα 234 
Ιωάννης XXIII (πάπας) 587 
Ιωαννίδης Δ. 168 
Ιωαννίδης Ηλίας 409 
Ιωαννίδης Φρίξος 260, 344 
Ιωαννίδου Έλλη 207 
Ιωάννινα 144, 165, 166, 171, 180, 250, 

383, 384, 403, 436, 437, 458, 472, 
486, 487, 498, 499-501, 626, 628· βλ. 
και Αρματα Κονίτσης, Βουνοπλαγιά, 
Δίστρατο, Καλπάκι, Πωγώνι, Συρρά-
κο 

Ιωάννου Γιάννης 299 
Ιωσηφίδης Αλέκος 413 

Idée  Populaire  de  la Guinée Equatorial 
(I.P.G.Ε.), (φυλλ.) 195 

International Union of  Students (IUS) -
Union Internationale des Étudiants -
Διεθνής Ένωση Φοιτητών 217, 596 

Iraqi Democratic Youth Federation - Ιρα-
κινή Ομοσπονδία Δημοκρατικής Νεο-
λαίας 219 

Jai Ho Ro 219 
Jeunesse Communiste de Belgique -

Communistische Jeugd van Belgie — 



Κομμουνιστική Νεολαία Βελγίου 202 
Jeunesse Démocratique du Cameroun 

(JDC) - Δημοκρατική Νεολαία του 
Καμερούν 218 

Jeunesse du Front de Libération Nationale 
(JFLN) - Νεολαία του Εθνικού Απε-
λευθερωτικού Μετώπου 217 

Jeunesse du Mouvement National Con-
golais/Lumumba (JMNC/L) - Νεο-
λαία του Εθνικού Κινήματος του 
Κονγκό/Λουμούμπα 218 

Jeunesse Patriotique du Travail. Guate-
mala - Πατριωτική Νεολαία Εργα-
σίας 220 

Jeunesse Socialiste SFIO - Σοσιαλιστική 
Νεολαία 203 

Juventud Socialista Costarricense - Σο-
σιαλιστική Νεολαία Κόστα-Ρίκα 221 

Καβάλα 67, 87, 167, 168, 170, 264, 288, 
373, 380, 381, 455, 502, 505, 540-542, 
618' βλ. και Ελευθερούπολη 

Καζαμπλάνκα 613 
Καζαντζίδης Στέλιος 109 
Καζέλη-Καλοπαίδη Μαρία 411 
Καζέλη-Καραντώνη Πολύτιμη 411 
Καζέλης Θανάσης 411 
Καζέλης Γιώργος 411 
Καζέλης Θόδωρος 68, 132, 134, 141, 143, 

168, 256, 257, 263, 363, 411-413, 457 
Καζέλης Στάθης 412 
Κάζος Σπύρος 179, 182, 184 
Καθαροσπόρης Νίκος 176 
Καθημερινή  (εφ.) 77, 167, 168 
Καισαριανή 151, 222, 224, 239, 302, 307, 

473, 488 
Κάιρο 218, 601 
Κακλαμάνης Απόστολος 54, 276, 327, 446 
Κακογιάννης Θανάσης 60 
Κακόγιαννος Τάκης 41, 44 
Κακολύρη Αθηνά 301, 303, 318, 321, 323, 

325, 326, 328 
Κακουλίδης Αλέκος 288 
Καλάβρυτα 377 
Καλαϊτζής Γιάννης 308, 310, 328, 330, 

344, 580 

Καλαμάκι 224 
Καλαμαριά 264, 308, 495 
Καλαμάτα 166, 422, 423, 429-431, 438, 

511 
Καλαμωτό Ζαγκλιβερίου Θεσσαλονίκης 

365 
Καλαφάτη-Κοθρή Θεοδώρα 414 
Καλαφάτης Γιώργος 413 
Καλαφάτης Γεράσιμος 414, 416 
Καλαφάτης Θανάσης 132-134, 143, 175, 

185, 245, 299, 319, 320, 324, 363, 
413-416, 579, 600 

Καλιφόρνια 603 
Καλλέργη Μαρία 223, 426, 490, 494 
Καλλέργης Π. 280 
Καλλιθέα 162, 171, 224, 226, 236, 292, 

436, 505, 507· βλ. και Αγία Ελεούσα, 
Τζιτζιφιές 

Καλλιτεχνική  Εταιρεία «Τέχνη» 482 
Καλλιπολίτης Βασίλης 402 
Καλλιράχη Θάσου 379 
Καλογερέας Σ. 162 
Καλογρέζα 224, 233 
Καλοδίκης Νίκος 263 
Καλοκαιρινός Κώστας 139, 150, 308, 615 
Καλπάκι 492 
Καμαρινός Αριστείδης 423 
Καμαρινός Χρ. 184 
Καματερό 224, 233 
Καμερούν 190, 194, 195, 218 
Καμίνια Πειραιά 464 
Καμουλάκου Ελένη 307, 309-313, 315-

317, 324-326 
Καμπανέλλης Ιάκωβος 327 
Καμπάνης Φάνης 306 
Καμπάνια  για την ελληνοποίηση  της  νεο-

λαίας  μας (εκστρατεία  ΔΝΛ) 161 
Καμπότζη 599 
Καναδάς 188, 506, 595- βλ. και Κεμπέκ 
Κανακάκη Ηρώ 178, 180, 184, 188 
Κανελλόπουλος Παναγιώτης 98, 108, 

333, 397, 402, 452, 529, 591, 605, 
613, 623, 624, 627, 629 

Κανιάρης Απόστολος 493 
Καντάς Φώτης 579 
Καούνης Γιάννης 182, 427 
Καπανδρίτι Αττικής 455, 505 



Καπετανγιάννης Βασίλης 180, 182, 184 
Καπνός Γ. 319 
Καπουράνη-Χονδροκούκη Ζαχαρούλα 

132, 242, 364, 532-534, 579, 580 
Καπουράνης Γιώργος 242, 418, 521, 532, 

533 
Καράβατος Θανάσης 483 
Καρακάσης [Σταύρος] 207 
Καρακατσάνης Τάσος 331 
Καραμανλής Κωνσταντίνος 55, 59, 60, 

62, 71, 287, 438, 527, 587, 591, 605 
Καραμανλής Νίκος 70, 479 
Καραμάνος Βλ. 226 
Καραμανωλάκης Βαγγέλης 28 
Καράμπελα-Παπαγεωργάκη Λαμπρινή 

416 
Καράμπελα-Σιδέρη Σταυρούλα  416 
Καράμπελας Διονύσης 416 
Καράμπελας Μήτσος 70, 453 
Καράμπελας Τάκης 70, 132-134, 242, 

363, 416-419 
Καραμπελιάς Γιώργος 184 
Καραντώνης Γιώργος 412 
Καραολής Μιχαλάκης 55 
Καραπαναγιώτης 470 
Καρατζάς Θ[όδωρος] 80 
Καραχάλιος Μίμης 76, 131, 135, 146, 

149, 274, 295, 296, 363, 419-422 
Καραχάλιος Σπύρος 419 
Καραχάλιου Άννα 419 
Καραχάλιου Αικατερίνη 419, 420 
Καραχάλιου-Μπολώση Σοφία 419 
Καραχάλιου-Παναγιωτοπούλου  Αμαλία -

Ρέλια 419 
Καρβούνης Νίκος 511 
Καρδάμαινα Κω 481 
Καρδίτσα 60, 166, 251, 252, 421, 435, 

462, 517, 542, 543- βλ. και Μεσενικό-
λας, Μητρόπολη, Μουζάκι 

Καρέλλος Τάκης 70, 535 
Καρκαγιάννης Αντώνης 134, 298, 455 
Καρμίρη-Γαβαλά Μαρία 422 
Καρμίρη-Καμαρινού Κωστούλα 422 
Καρμίρης Γιάννης 422, 423 
Καρμίρης Μήτσος 242, 363, 422, 423 
Καρμίρης Κωνσταντίνος 422 
Καρμίρης Σταύρος 423 

Καρόπουλος Σταύρος 242, 243 
Καρούσος Τζ. 281, 329, 332, 593 
Κάρπαθος βλ. Μενετές, Όλυμπος 
Καρπενήσι 414 
Καρράς Νίκος 70, 76, 138, 175, 176, 222, 

416, 466, 467, 470, 536 
Καρυά Ξυλόκαστρου Κορινθίας 438 
Κασαπίδης Μίμης 242, 243 
Κάσεμ Μπελ 583 
Κασιμάτης Σταύρος 40, 50 
Κασιούμης Μήτσος 500 
Κασμίρ 611 
Καστέλι Κισσάμου 526 
Καστοριά βλ. Γέρμα 
Καστρί Αττικής 436, 594, 623 
Κάστρο Φιντέλ 585, 591, 613, 617 
Καταστατικό της ΔΝΛ 85, 108, 118, 126, 

128, 129, 232, 377, 447, 467, 475, 537 
Καταστατικό  της  Δημοκρατικής  Νεολαί-

ας Λαμπράκη. Σχέδιο  για συζήτηση 
(φυλλ.) 85, 128, 291 

Κατερίνη 256, 258, 284, 393, 395-397, 
457 

Κατερίνης Παναγιώτης 44, 70, 537 
Κάτζος Γιάννης 423 
Κατηφόρης Γιώργος 60, 70, 274, 278, 

297, 344, 446 
Κατούνα Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας 

460 
Κατράκη Βάσω 274, 296 
Κατράκης Μάνος 131, 344, 345, 422, 612 
Κατσαβός Αντώνης 234 
Κατσαρού Γιούλη 238 
Κατωπόδης Σπύρος 184 
ΚΕΑ 540 
Κεμπέκ 595 
Κέννεντυ Έντουαρτ 621 
Κέννεντυ Ρόμπερτ 621 
Κέννεντυ Τζον Φιτζέραλντ 275, 287, 297, 

587, 589, 591 
Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμέ-

νων (ΚΑΠΗ) 445 
Κεντρικό Συμβούλιο της ΔΝΛ 20, 21, 23, 

24, 26, 27, 91, 94, 95, 97, 109, 113-
116, 118, 120, 125-128, 130-221, 227, 
244, 245, 247, 249-251, 253, 259-262, 
271-273, 298, 301, 302, 304, 311, 314, 



317, 319, 322, 326-328, 330, 347, 361-
365, 372, 374-379, 381, 382, 384, 385, 
387, 391, 393, 395, 396, 399, 401, 
402, 407, 408, 410-417, 419, 421-423, 
425, 429, 430, 432-434, 436, 437, 439-
441, 444, 447, 453, 454, 457, 461, 
469, 473, 475, 477, 478, 480, 481, 
483-487, 489, 491, 493, 495, 496, 498, 
499, 501, 503, 505-509, 512, 513, 515, 
516, 518, 521, 524-527, 529-533, 537, 
539-543, 600, 602, 604, 608, 610, 612, 
614, 620, 628· βλ. και Αγροτικό Γρα-
φείο, Γραφείο του Προεδρείου του 
ΚΣ, Γραφείο Τύπου, Επιτροπή 
Αθλητισμού και Σπορ, Επιτροπή 
Διαφώτισης, Επιτροπή Νέων Κορι-
τσιών, Οικονομική Επιτροπή, Οργα-
νωτικό Γραφείο, Προεδρείο του ΚΣ, 
Σπουδαστικό Τμήμα, Σύνοδοι του 
ΚΣ, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Τμήμα 
Εργαζόμενης Νεολαίας 

Κεντρικόν Ταχυδρομείον Αθηνών 174 
Κέντρος Νίκος 28 
Κένυα βλ. Ναϊρόμπι 
Κεπέσης Νίκανδρος 176, 464, 522 
Κεραμεικός 224 
Κερασιά Φωκίδας 471 
Κερασίτσα Αρκαδίας 279 
Κερατσίνι 166, 169, 240, 243, 244, 273, 

281, 314, 418, 464 
Κερεστετζιάν Λεοντίν 320 
Κέρκυρα 166, 168, 251, 401, 436, 489, 

499, 597· βλ. και Αργυράδες Λευ-
κίμμης 

Κερπινιώτης Διονύσης 46, 307, 578 
Κεσίδης Παύλος 521 
Κεφαλλονιά 477, 489, 510- βλ. και Αργο-

στόλι, Ληξούρι, Χαβδάτα Πολικής 
Κιάος Νίκος 184, 438, 444, 578 
Κινγκ Μάρτιν Λούθερ 585, 601, 623 
Κίεβο 215, 218 
Κίκιρας Νίκος 238 
Κιλελέρ 186, 254 
Κιλκίς 87, 168, 259, 260, 285" βλ. και 

Άσπρος, Γερακάρι, Μεταλλικό, Μυ-
λοχώρι 

Κίνα 601, 619, 623' βλ. και Πεκίνο 

Κίνηση Ειρήνης Συνδικαλιστικών Οργα-
νώσεων Ελλάδας 519 

Κίνηση Ελληνικής Μουσικής «Θεσσαλο-
νίκη» 483 

Κίνηση Νέων «Οι Φίλοι του Χωριού» 
106, 185, 186, 257, 324, 325. 415 

Κίνηση Συνεργαζομένων Οργανώσεων 
Δημοκρατικής Νεολαίας 612 

Κίνηση Φίλων Νέων Χωρών 72, 73, 102, 
397, 399 

Κιοσσές Χρήστος (Τάκης) 260, 378 
Κισκύρας Νίκος 536 
Κιτσίκης Νίκος 599 
ΚΚΕ 16, 37, 40-45, 50-53, 70, 76, 80, 81, 

84, 94, 96, 97, 100, 107, 126, 227, 
267, 372-375, 379, 381, 382, 384-386, 
390-392, 394-397, 399, 400, 402, 403, 
406, 407, 410, 412, 413, 416-419, 421, 
423, 429-435, 437, 439, 440, 442, 444, 
445, 448, 449, 452, 454, 456-458, 461, 
464-466, 470, 472, 473, 476-478, 481, 
487, 490, 491, 494-498, 500-502, 504, 
505, 508, 510, 512, 513, 515, 518-523, 
525, 528-532, 534-536, 538-543, 585, 
597, 605, 608, 613, 621, 625, 629· βλ. 
και ΚΝΕ 

ΚΚΕ Εσ. 372, 397, 400, 403, 411, 413, 
416, 419, 422, 423, 427, 429, 433, 
437, 439, 440, 449, 452, 454, 458-460, 
463, 471, 478, 481, 491, 495, 501, 
505, 513, 516, 530, 532, 534, 542, 543 

ΚΚΕ Εσ. -Ανανεωτική Αριστερά 397, 
427, 463, 471 

ΚΚΣΕ 299, 394, 476, 523, 587, 601, 603, 
619, 625 

Κλεμέντις Βλάντο 593 
Κλένια Κορινθίας 491 
Κλίβελαντ 623 
Κλιμέντζος Άρης 178 
ΚΜΜΕ 179, 621 
ΚΝΕ 35, 385, 473, 476 
Κοβάνη-Στάικου Ευγενία 424 
Κοβάνη-Τριπερίνα Χαρίκλεια 424 
Κοβάνης Θόδωρος 424 
Κοβάνης Μπάμπης 133, 134, 140-142, 

176, 187, 222, 229, 365, 408, 410, 
424-427, 447, 472 



Κοζάνη 258, 395, 435, 475, 528· βλ. και 
Βέρμιο, Δρέπανο, Εράτυρα, Πεντά-
λοφος, Πτολεμαΐδα 

Κοθρής Ζώης 414 
Κοιλάκος Σταμάτης 242, 243 
Κοϊνάκης Βασίλης 135, 264, 541 
Κοκκάλα Μάνης 532 
Κοκκινιά 169, 244, 281, 302, 394, 464, 

579, 580 
Κοκκινόγειο Ελασσόνας 255 
Κοκκινόπουλος Ανδρέας 276, 280 
Κοκλάνη-Κελπερή Όλγα 428 
Κοκλάνη-Ραγιαδάκου Ανθή 428 
Κοκλάνης Δημήτρης 428, 
Κοκλάνης Θόδωρος 60, 70. 97, 129, 132, 

133, 136-140, 142, 158, 174. 175, 183, 
211, 363. 410, 428-431. 496, 504, 509, 
511, 537 

Κοκόλιας Απόστολος 231 
Κολιγιάννης Κώστας 51, 382, 470, 512 
Κολινδρός Πιερίας 57, 412, 511 
Κολοκοτρώνης Σπύρος 531 
Κολομβία 192-195 
Κολωνία 386 

Κολωνός 224, 393, 410, 617 
Κόμμα Αριστερών Φιλελευθέρων (ΚΑΦ) 

39 
Κόμμα των Προοδευτικών 55, 480, 577 
Κόμμα των Φιλελευθέρων 55, 416, 428, 

450, 453, 463, 474. 482. 508, 509 
Κομματάς Πέτρος 70 
Κομμουνιστική  Νεολαία της Χιλής 193 
Κομμουνιστικό Κόμμα Αυστρίας 373, 

461 
Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας (ΚΚΓ) 

327, 597 
Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας 156, 205, 

585, 599 
Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας 587, 617, 

627 
Κομνηνός Νίκος 535 
Κομοτηνή 484, 542 
ΚΟΜΣΟΜΟΛ (Επιτροπή Οργανώσεων 

της Νεολαίας της ΕΣΣΔ) 106, 166, 
214. 215, 318, 469 

Κομσομόλσκαγια  Πράβντα  (εφ.) 614 
Κονγκό 218. 603, 615 

Κονδύλης Άκης 535 
Κονδύλης Παναγιώτης 483 
Κοντογιώργης Μήτσος 537 
Κοντονίδης Νίκος 259 
Κοντόπουλος Αντώνης 181 
Κοντούλης Κ. 294 
Κοπανάκι Τριφυλίας 534 
Κοπεγχάγη 203, 204 
Κορακάκης Θανάσης 229 
Κορέα 38, 188, 191, 193, 194, 197, 219, 

409 
Κορινθία 143, 246, 438, 491, 492· βλ. και 

Γκούρα, Ζευγολατιό, Κλένια, Κόριν-
θος, Νεμέα, Ξυλόκαστρο, Φενεός, 
Χιλιομόδι 

Κόρινθος 397, 510 
Κορούνια Βολισσού 398 
Κορυδαλλός 244, 418 
Κορυτσά 430, 486 
Κοσμίδης Νεόφυτος 296 
Κοσπεντάρης Γιώργος 162 
Κόστα Ρίκα 221· βλ. και Σαν Χοσέ 
Κοσύγκιν Αλεξέι 601, 605 
Koσυφάκος I. 187 
Κοτζιάς Κώστας 131, 167, 277. 298, 331, 

344, 538 
Κόττου Λίζα 162 
Κούβα 147, 188, 196, 197, 220, 304-306, 

444, 489, 613, 616· βλ. και Αβάνα 
Κούβαρης Δημήτρης 294 
Κουβάτσος Γρηγόρης 429 
Κουβάτσος Νίκος 133, 134, 364, 429-431, 

579 
Κουβάτσος Πέτρος 430 
Κουβάτσος Χαράλαμπος 429, 430 
Κουβάτσου-Βούλγαρη Σταμάτα 429, 430 
Κουβάτσου-Γουνελά Σταυρούλα 430 
Κουγιουμτζής Σταύρος 483 
Κουκάκι 224 
Κουκάς Γιώργος 296, 306, 307, 310, 344 
Κουκουβάουνες 224 
Κουκούλας Λέων 131, 207, 345, 612 
Κουκουλές Γιώργος 28 
Κουκουνάρα Μεσσηνίας 401 
Κουλάνδρου Τάκης 70, 263. 483 
Κουλουρίδης Δημήτρης 263 
Κουλουφάκος Κώστας 207 



Κουμαριώτης Γ. 302 
Κουνάδης Αλούζιος 274 
Κουνάδης Παναγιώτης 184 
Κουναλάκης Πέτρος 269, 385, 584 
Κούνδουρος Νίκος 131, 146, 274 
Κούνδουρος Στέλιος 524 
Κουπαρίτσα Μαρία 27 
Κουρής Βαγγέλης 182, 184 
Κούρκουλος Νίκος 308 
Κούρνοβο Φθιώτιδας 392 
Κουρουνιώτη Σάσα 577 
Κουρουνιώτης Βύρων 60, 577 
Κούρος Αποστόλης 577 
Κουσίδου Ντούνια 577-579 
Κουσουμπέση-Νουάρου Ευδοκία 443 
Κουτρουμπούσης Παναγιώτης 479 
Κούτσικος Γιώργος 394 
Κουτσουμάδης Γιώργος 481, 482 
Κουτσούνη-Κωνσταντοπούλου Σταυρού-

λα 431 
Κουτσούνη Μαρία 431 
Κουτσούνη-Τσακαλογιάννη Χρυσούλα 

431 

Κουτσούνης Μήτσος 133, 187, 363, 431-
433, 537 

Κουτσούνης Κωνσταντίνος 431 
Κουφάλια Θεσσαλονίκης 263, 579 
Κόχρονας Κωνσταντίνος 238 
Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ) 

331, 373 
Κρεμλίνο 589 
Κρήτη 52, 265, 304, 454, 491, 520, 525, 

526, 607, 608 
Κρίθαρη Αμφιτρήτη 446, 449 
Κρίθαρης Δημήτρης 450 
Κρίθαρης Θοδωρής 445, 449 
Κρίτας Θόδωρος 173 
Κριτική (περ.) 482 
Κρόκος Θεόδωρος 578 
Κυζίλης Κλεάνθης 242, 243 
Κύθηρα 205, 207, 381, 382, 445, 497, 530, 

616 
Κυκλάδες βλ. Αμοργός, Ανάφη, Άνδρος, 

Γυάρος, Ίος, Μήλος, Σέριφος, Σίκι-
νος, Τζια, Φολέγανδρος 

Κυλάφη-Θεοδωροπούλου Αθηνά 433 
Κυλάφη-Οικονομίδου Γιούλα 433 

Κυλάφης Γεράσιμος 132, 248, 283, 363, 
433-437, 535, 580 

Κυλάφης Ζαχαρίας 433 
Κυλάφης Παναγιώτης 433 
Κυλάφης Περικλής 433 
Κύπρος 38, 160, 165, 167, 187, 188, 190. 

198-201, 278, 279, 282, 297, 298, 317, 
318, 321, 341, 470, 479, 512, 592, 
594, 595, 597-600, 608, 614, 615, 619· 
βλ. και Λευκωσία, Πάφος, Τυλληρία· 
Κυπριακό ζήτημα 36, 38, 39, 45, 49, 
51, 53, 55, 140, 141, 145, 148, 153, 
165, 167, 170, 179, 181, 199, 200, 
249, 269, 270, 276-279, 281, 284, 288, 
298, 318, 329, 342, 351, 376, 387, 
388, 414. 438, 443, 450, 454, 460, 
470, 472, 474, 479, 482, 497, 577, 
592, 593, 598-602, 605, 607, 627 

Κυριαζίδης Κ. 232 
Κυριάννη Φρίντα 178 
Κυριτσόπουλος Αλέξης 294 
Κύρκος Λεωνίδας 49, 70, 76, 129, 190, 

197, 226, 235, 250, 327, 411, 506, 629 
Κύρκος Μιχάλης 39 
Κύρου Άδωνις 302, 309, 310 
Κύρου Κλείτος 482 
Κυψέλη 224, 428, 508 
Κχαν Λου 593 

Κωνσταντίνος (βασιλιάς) 100, 131, 168, 
173, 234, 595, 601, 609, 611, 617, 627 

Κωνσταντινέας Βασίλης 231 
Κωνσταντινίδου [Ελένη] 310 
Κωνσταντινούπολη 55, 288, 409, 592, 

599, 619, 621· βλ. και Μπεϊκόζ 
Κωνσταντόπουλος Γιάννης 55 
Κωνσταντόπουλος Νίκος 482 
Κωνσταντόπουλος Σάββας 157 
Κως 481, 482· βλ. και Καρδάμαινα 
Κωστάμης Βασίλης 543 
Κωσταράκος Κώστας 243 
Κωστούλας Δημήτρης 238 
Κωστούρος Ν. 176 
Κωτής Παναγιώτης 238 
Κωτούλα-Δημακοπούλου Δέσπω 435 
Κωτούλα-Κυβέλου Αντωνία 434 
Κωτούλας Βασίλης 134, 161, 223, 363, 

408, 411, 434-437, 500 



Κωτούλας Βαγγέλης 435 
Κωτούλας Ευριπίδης 435 
Κωτοόλας Νικόλας 435 
Κωτσάκη Μ. 294, 296 
Κωτσομητσόπουλος Φ. 222, 223 

Kalupala Devos 218 
Kanstrup Gunnar 204 
Komsomolskaia  Pravda  (εφ.) 216 
Kolaneci Engjell 208 
Kroes Olande 306 
Kusturin Antun 211 

Λαγκαδάς 492, 504 
Λαγκάδια Αρκαδίας 488 
Λαγονήσι 478 
Λαγωνίκας Π. 243 
Λαδάς Χρήστος 464 
Λάδης Φώντας 301, 304. 305, 308, 313, 

314, 316, 318, 319, 323, 580 
Λαζαρίδης Τ. 223, 229 
Λαζάρου Φώφη 40, 50, 298, 577 
Λαϊκό Κόμμα 372 
Λάιος Αλέκος 297, 363, 398, 399, 437-

440, 492 
Λάιος Ιωάννης 438 
Λαΐου-Καρκάνη  Καίτη 438 
Λαΐου-Πανταζοπούλου Φεβρωνία 438 
Λακκί Λέρου 394, 402, 430, 431, 445, 

453, 473, 476, 532, 543 
Λακωνία 143, 166, 246, 430, 450· βλ. και 

Γύθειο, Κοκκάλα Μάνης, Μολάοι, 
Ολύμπιες, Σκάλα, Σπάρτη 

Λαμία 244, 281, 282, 415 
Λαμιακός Τύπος  (εφ.) 282 
Λαμπράκη Ρούλα 295 
Λαμπράκηδες.  Ιστορία  μίας  γενιάς 

(βιβλ.) 20, 403 
Λαμπράκης Γρηγόρης 37, 47, 49, 60, 66, 

71, 75, 76, 88, 141, 147, 250, 266, 
270, 275, 279, 286, 291, 295, 297, 
318, 319, 324, 326, 329, 337, 357, 
378, 387, 396, 402, 405, 413, 420, 
422, 465, 473, 475, 482, 484, 519, 
526, 529, 541, 578, 585-588, 590, 596, 
617, 625 

Λαμπουίς Χάρι 287 
Λαμπρίδη Έλλη 162 
Λάμπρου Βασίλης 449 
Λάος 192 
Λαπουρίδης Γιώργος 285 
Λάρισα 70, 87, 166, 168, 251, 252, 255, 

256, 284, 292, 304, 320, 462, 463, 
479. 484, 485, 490, 528, 530, 531, 
534, 535, 598, 609· βλ. και Αγιά, 
Γόννοι, Ελασσόνα, Κιλελέρ, Παλαιο-
φάρσαλα, Πυργέτος, Ραψάνη, Συ-
κούριο, Τερψιθέα, Τύρναβος, Χαλ-
κιάδες 

Λασίθι 524· βλ. και Τζερμιάδο 
Λασκαρίδης Άγγελος 381 
Λασπάς Θεμιστοκλής 213 
Λαύριο 125, 237, 309, 598, 599 
Λε Γκαλί Φράνσις 328 
Λεβέντη Κυριακή 440 
Λεβέντη-Θέμελη Ελένη 440 
Λεβέντης Μιχάλης 135 
Λεβέντης Ναούμ 134, 364, 440-442 
Λεβέντης Στέργιος 440 
Λεβεντιά(εφ.)  577 
Λειβαδίτης Κούλης 300, 302, 304, 308, 

326, 327, 329, 331, 332, 579 
Λειβαδίτης Τάσος 15, 344, 414 
Λιψία 271 
Λένιν Βλαντιμίρ Ίλιτς 216. 309 
Λεντάκη-Νουάρου Ευαγγελία 443 
Λεντάκη-Σαβουλίδου Έφη 442, 443 
Λεντάκης Αντρέας 60, 70, 76, 82. 84, 90, 

95, 105, 127, 128, 131, 132, 135-141, 
146, 155, 157, 160, 169, 170, 184, 
196, 199, 203, 205, 219, 246, 274, 
277, 291, 295, 296, 298, 315, 363, 
388, 400, 418, 420, 442-447, 450, 465-
467, 469, 473, 506, 513, 614, 618, 624 

Λεντάκης Βασίλης 443 
Λεόνοφ Αλεξέι 303-305, 607 
Λεοντάρης Βασίλης 308 
Λεοντής Χρήστος 313 
Λεπτή Έβρου 539 
Λέρος 380, 381, 429, 530· βλ. και Λακκί, 

Παρθένι 
Λέσβος 87, 265, 577· βλ. και Αγία Παρα-

σκευή. Μυτιλήνη, Σκάλα Συκαμινιάς 



Λευκάδα 304, 413, 414, 416, 436, 489, 
499, 608 

Λευκορωσία 215· βλ. και Μινσκ 
Λευκωσία 165, 196, 198-200, 297, 593, 

600 
Λευτεριώτης Κώστας 238 
Λεφάκης Κωνσταντίνος 238 
Λεωνής Σπύρος 238 
Λήμνος 440, 455 
Ληναίος Στέφανος 301, 327 
Ληξούρι Κεφαλλονιάς 383, 477 
Λιανός Γιώργος 414 
Λιατήρης Παναγιώτης 293 
Λιβαδειά 70, 167, 245, 246 
Λιβάδι Ελασσόνας 484 
Λιγδόπουλος Δημοσθένης 510 
Λιδωρίκι Φωκίδας 390 
Λιμενάρια Θάσου 540 
Λιναρδάτος Σπύρος 318, 325 
Λιναρδάτου Γιούλια 49, 70, 425, 577 
Λίντα Μαίρη 109 
Λιτόχωρο Πιερίας 285 
Λόγκο Λουίτζι 599 
Λογό βλ. Λογοθέτης Γιάννης 
Λογοθέτης Γιάννης [Λογό] 304, 305, 311, 

344, 580 
Λογοθέτης Δ. 179, 180, 184 
Λόγος μας (Ο)  (περ.) 227 
Λοΐζος Μάνος 399 
Λολώνης Μιχάλης 535 
Λομέικο Βλαντιμίρ 214, 215, 216 
Λονδίνο 201, 277, 310, 312, 316, 322, 

444, 513, 585, 587, 589, 593, 597, 
599, 609 

Λοπέζ Χούστο βλ. Lopez Justo 
Λος Άντζελες 302. 611, 615 
Λουκόπουλος Κωνσταντίνος 398 
Λουλές Κώστας 464, 522 
Λουμούμπα Πατρίς 244, 299, 354, 452, 604 
Λουντέμης Μενέλαος 414 
Λυγίζος Μήτσος 131, 146, 274, 275 
Λυκιαρδόπουλος Κωνσταντίνος 494 
Λύκου Κατίνα 297 
Λυκούδης Μπάμπης 451 
Λυκούδης Παν. 243 
Λυκούδης Σπύρος 182, 184, 451 
Λύρα Μ. 301, 303 

ΛώλαΈλλη 426 
Λώλα Ρένα 143, 174, 181 
Λώλας Θ[ανάσης] 176 

Lajos Mehes 212 
Lawes Α.G.Η. 219 
Le Goff  Jackues 32 
League for  the Democracy in Greece -

Σύνδεσμος για τη Δημοκρατία στην 
Ελλάδα 201 

Lefterov  Milan 210 
Loche Maccimo 205 
Lopez Justo 207, 225, 299, 604 
Lubke Heinrich 210 

Μαγνησία 251, 252, 284, 391, 393-395· 
βλ. και Αλμυρός, Βόλος, Ευξεινού-
πολη, Ζαγορά, Μιτζέλα, Σούρπη, 
Τρίκερι 

Μαγνησία Σμύρνης 514 
Μαδρίτη 607 
Μαθητική  (εφ.) 59, 293, 399, 437, 473, 

494, 539 
Μακάριος αρχιεπίσκοπος 155, 165, 200, 

201, 257, 262, 278, 317, 351, 593, 
594, 619, 627 

Μακεδονία 68, 106, 143, 144, 170, 256-
264, 378, 396, 397, 412, 457, 476, 
487, 496, 503, 529, 608· Ανατολική 
Μακεδονία 257, 264, 288, 309, 380, 
381, 541, 616- Κεντρική Μακεδονία 
87, 256-264, 284-288, 412, 415, 475· 
Δυτική Μακεδονία 143, 256-260, 
284-288, 412, 415, 475, 527, 528 

Μακεδόνικη  Ώρα (εφ.)  483 
Μάκης Γιώργος 500 
Μακρής Γιώργος 577 
Μακρής Λάκης 263, 483, 497 
Μακρής Ν. 303, 305 
Μακρής Φώτης 393, 623 
Μακρόνησος 40-43, 46, 57, 70, 386, 390, 

396, 404, 412, 417, 430, 433, 438, 
440, 453, 456, 471, 477, 485, 487, 
488, 495, 496, 498, 502, 509, 511, 
518, 521, 528, 535, 540, 543 



Μακρυγιάννης Ιωάννης (στρατηγός) 332, 
351 

Μαλαγαρδής Μήτσος 417 
Μαλαφέκας Κώστας 263 
Μαλέ Σερζ 577 
Μάλεμε Χανίων 492 
Μαλικιώσης Θόδωρος 41, 60. 62, 69, 425, 

428, 446, 465 
Μαλλ Λουί 311 
Μάλλιος Ευάγγελος 379, 389, 410 
Μανακόρντα Μ. 320 
Μανδηλαράς Νικηφόρος 41 
Μάνδρα Αττικής 391, 433, 479 
Μάνη 166, 430, 532 
Μανθούλης Ροβήρος 323 
Μανιάτης Γιώργος 131, 146, 274, 344 
Μανιάτικα Πειραιά 416, 532 
Μανιφέστο  των Λαμπράκηδων. Ποιοι  εί-

μαστε,  τί  θέλουμε, γιατί  μας πολε-
μούν (βιβλ.) 104, 140, 156, 291, 314, 
620 

Μάνου Μαρία 243· βλ. και Βασιλομη-
τσάκου 

Μανούσος Δημήτρης 176 
Μανταίος Κώστας 229 
Μαντέλα Νέλσον 597 
Μαντέλης Βασίλης 54 
Μανωλάκος Αριστείδης 28, 60, 70, 82, 

83, 90, 125, 126, 128, 134, 136, 137, 
141, 142. 176-178, 223, 224, 294, 299, 
363, 374, 400, 408, 410, 418, 426, 
442, 445-450, 454, 470, 513, 523 

Μανωλάκος Κυριάκος 445, 449 
Μανωλάκος Μίμης 133, 134, 140, 180, 

184, 365, 449-453, 461, 490, 578 
Μανωλάκου-Δάλλα Όλγα 449 
Μανωλάκου-Κρίθαρη Κατίνα 445, 449 
Μανωλάκου-Μαρουλάκου Μαρία 445, 

523 
Μανωλόπουλος Παύλος 327 
Μαραγκός Νίκος 46 
Μαραθώνας 66, 90, 318, 332 , 468, 585 
Μαραθώνιες Πορείες Ειρήνης 27, 66, 

136, 181, 197, 332, 342, 344, 349, 
430, 439, 444, 473· Α' Μαραθώνια 
Πορεία 422, 450, 584, 585· Β' Μαρα-
θώνια Πορεία 282, 283, 319, 439, 

468, 519, 580, 596, 597· Γ Μαραθώ-
νια Πορεία (1965) 90, 137, 145, 153, 
192, 206, 216, 218, 249, 253, 256, 
257, 260, 269, 272, 507, 580, 608, 
609· Δ' Μαραθώνια Πορεία (1966) 
140, 154, 170, 196, 254, 318-320, 507, 
620, 621· Ε' Μαραθώνια Πορεία 
(προετοιμασία, 1967) 143, 189, 247, 
270, 332 

Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία 594 
Μαρασλής Νίκος 300 
Μάργαρης Νίκος 330 
Μαργαρίτης Αντώνης 293 
Μαργιόλης Μήτσος 520 
Μαρκεζίνης Σπύρος 55, 452, 480, 588, 

629 
Μαρκετάκη Τόνια 299, 454 
Μαρξ Καρλ 526 
Μαρξιστικό  Δελτίο  (περ.) 426 
Μαρόκο 609· βλ. και Καζαμπλάνκα 
Μαρούγκας Αναστάσιος 479 
Μαρουλάκης Νίκος 306, 318 
Μαρούσι 224 
Μαρτινέγκος Αντ[ώνης] 249 
Μασσαβέτας Γιώργης 242, 329 
Μαστροδήμος Μήτσος 229, 490 
Ματάτης Κώστας 615 
Ματζουράνης Γιάννης 271, 311, 313, 314, 

318, 332 
Μαυραγάνης Ξενοφών 483 
Μαυριάς Κώστας 578 
Μαυρογορδάτος Γιώργος 170 
Μαυροειδή-Παπαδάκη Σοφία 306 
Μαυροθάλασσα Σερρών 395 
Μαυρομιχάλης Στυλιανός 591 
Μαυρομμάτη-Μεταξωτού Άννα 453, 454 
Μαυρομμάτη-Μπουκάλα Ρίνη 453 
Μαυρομμάτης Δήμος 132, 134, 142, 143, 175, 

214, 245, 363, 415, 453-455, 490, 579 
Μαυρομμάτης Θόδωρος 453 
Μαυρομμάτης Κώστας 453 
Μαυρομμάτης Στ. 176 
Μαυρομμάτης Χρήστος 453 
Μαυρονόρος Πωγωνίου 459 
Μαύρος Γιώργος 482, 597 
Με  την προοπτική  του 2000. Η  εθνική 

αναγέννηση και οι νέοι (φυλλ.) 291 



Μεγάλη Βρετανία βλ. Αγγλία 
Μεγάλη του Γένους Σχολή 621 
Μεγαλόπολη 145, 167, 431, 607, 608, 

623· βλ. και Παλαιομοίρι, Τρίλοφο 
Μεϊμάρης Μιχάλης 180, 293 
ΜΕΚΑ 388 
Μελανίδης Γιώργος 499 
Μελέτη-Κριτική  (περ.) 298 
Μελίσσια 534 
Μελισσουργοί Αρτας 459, 460 
Μενετές Καρπάθου 443 
Μέξης Δήμος 345 
Μεξικό 207 
Μεσενικόλας Καρδίτσας 542 
Μέση Ανατολή 430, 479 
Μεσημβρινή  (εφ.) 306 
Μεσολόγγι 249, 453, 454, 486· βλ. και Ai 

Λιάς, Παλαιοκατούνα, Πεντάλοφος 
Μεσσηνία 143, 166, 430, 431, 537· βλ. 

και Αρφάρα, Καλαμάτα, Κουκουνά-
ρα, Τριφυλία 

Μεταλλικό Κιλκίς 285, 286 
Μεταμόρφωση 224 
Μεταξάς Ιωάννης 379, 414. 440, 445, 

477, 486, 488, 501 
Μεταξουργείο 224 
Μήλος 95, 388, 444 
Μηνάς Παντελής 301, 317, 320, 329, 330, 

588 
Μήνας  του βιβλίου  (εκστρατεία ΔΝΛ) 27, 

105, 119, 144, 149, 152, 161, 175, 
248, 252, 260, 493, 494, 497, 512, 
579, 602 

Μήτας Κωνσταντίνος 170 
Μητροπάνος Δημήτρης 509 
Μητρόπολη Καρδίτσας 434, 435 
Μήτσας Κ. 46 
Μητσοτάκης Κωνσταντίνος 139, 527, 613 
Μικρή  Νεοελληνική  Γραμματική  (βιβλ.) 

606 
Μικρό Κεφαλόβρυσο Τρικάλων 476 
Μικρό Χωριό Ευρυτανίας 583 
Μίμης Τάκης 324, 327, 328, 329, 331 
Μιναδάκη Στέλλα 184, 240 
Μινσκ 215 
Μινχ Χο Τσι 197, 617 
Μίσσιος Αναστάσιος 455 

Μίσσιος Χρόνης 18, 60, 70, 82, 133-135, 
137-143, 158, 168, 175, 176, 179, 180, 
184, 256, 257, 261, 263, 265, 364, 394, 
412, 454-458, 466, 475, 496, 512, 529 

Μίσσιου-Παπατσαρούχα Ειρήνη 310, 
312, 314, 316, 318, 319, 321-324, 326, 
328, 442, 455, 475 

Μίσσιου-Ψευτούδη Αναστασία 455 
Μιτεράν Φρανσουά 615 
Μιτζέλα Μαγνησίας 394 
Μίχα Ξανθίππη 294, 318 
Μιχαλακόπουλος Ανδρέας 471 
Μιχαλόπουλος Γ. 162 
Μλάντα  Φρόντα (εφ.) 614 
Μολάοι Λακωνίας 445, 449· βλ. και 

Ασωπός 
Μομποότου Σέσε Σέκο 615 
Μονάδες Ασφάλειας Υπαίθρου (MAY) 

435 
Μονάρι Μ. 321 
Μόναχο 120, 266, 270, 271, 314 
Μονδάνος Σπύρος 311 
Μοντεβιδέο 221 
Μόρο Άλντο 591, 597, 617 
Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος 

Ελευσίνας 63, 480 
Μορώ Ζαν 311 
Μοσκώφ Κωστής 483 
Μόσχα 74, 84, 190, 206, 214-216, 225, 

298, 404, 415, 420, 421, 439, 441, 
444, 457, 466, 467, 476, 493, 518, 
579, 587, 589, 601, 607, 619, 621, 625 

Μοσχάτο 224, 236, 237, 464 
Μοσχονάς Άγγελος 522 
Μόσχος Χρήστος 413 
Μουζάκι Καρδίτσας 252 
Μούκας Γ. 184 
Μουρατίδης Μήτσος 176, 264 
Μουρλάς Γ. 238 
Μουσικός Οργανισμός Πειραιώς 142, 509 
Μουσουνίτσα Φθιώτιδας 390 
Μουτάφη Ευτυχία βλ. Ελεφάντη-Μουτά-

φη Ευτυχία 
Μούτσιος Ελευθέριος 459 
Μουτσίου Γαρυφαλλιά 459 
Μουτσίου Ευδοξία βλ. Θεάκου-Μουτσί-

ου Ευδοξία 



Μπαέζ Τζόαν 318 
Μπάιντορφ Κουρτ 267 
Μπακατσέλος Γιώργος 308, 427, 592 
Μπακιρτζής Κώστας 263 
Μπακογιάννης Παύλος 455 
Μπακόπουλος Νικόλαος 144 
Μπάλατον 324 
Μπαλζάκ Ονορέ ντε 31 
Μπαλντές Πατρίσιο 298 
Μπαλτατζής Αλέξανδρος 55 
Μπάμπαλης Πέτρος 379, 389 
Μπαμπάς Στέλιος 102, 446 
Μπανιά-Λίτσου Σπυριδούλα 460 
Μπανιά-Παππά Αναστασία 460 
Μπανιάς Βασίλης 460 
Μπανιάς Γιάννης 70, 88, 132, 133, 135, 

136, 139, 168, 177, 178, 183, 228, 
297, 364, 373, 384, 451, 459-463, 487, 
515, 516 

Μπανιάς Νίκος 150, 175, 206, 266, 267, 
269, 270 

Μπανούσης Θέμης 134 
Μπάρι 156, 205 
Μπαρλάς Φαίδρος 274 
Μπαρμπούτης Ηλίας 440 
Μπαρντό Μπριζίτ 311 
Μπαχάρας Χάρης 245 
Μπέκιος Δημήτρης 615 
Μπεϊκόζ Κωνσταντινούπολης 438 
Μπελάγιεφ Πάβελ 303, 304, 305 
Μπελογιάννης Νίκος 44, 45, 51, 373, 524 
Μπεν Μπέλα Αχμέτ 299, 609 
Μπενά Ελένη 412 
Μπενά-Τσάμη Παναγιώτα 463 
Μπενά-Χριστοδουλοπούλου Ευγενία 463 
Μπενακόπουλος Άγγελος 60 
Μπενάς Στυλιανός 463 
Μπενάς Τάκης 18, 22, 28, 60, 69, 70, 71, 

75, 80, 82-84, 97, 108, 114, 115, 125-
129, 131-140, 142, 143, 145, 149-151, 
156, 160, 162, 166, 174, 177, 178, 
180-182, 184, 187, 198, 202, 209, 211, 
214, 231, 243, 255, 262, 266, 272, 
299. 303, 364, 370, 374, 381, 382, 
394, 406, 407, 413, 425, 426, 428, 
442, 447, 463-471, 480, 503, 508, 509, 
512, 513, 537, 539, 579, 628 

Μπερμπάτι Αργολίδας 510 
Μπερτσιά-Κουτρουμπούση Άννα 471 
Μπερτσιά-Τσούνη Βασιλική 471 
Μπερτσιάς Γιώργος 471, 472 
Μπερτσιάς Γιάννης 471 
Μπερτσιάς Νίκος 133, 223, 365, 471-473 
Μπέσης Απόστολος 448 
Μπέσσας Δημήτρης 327 
Μπετσιμέα-Κοσμαλή Στυλιανή 474 
Μπετσιμέα-Σκούρα Ρίτσα 474 
Μπετσιμέας Γεράσιμος 132, 133, 140, 

364, 473-476 
Μπετσιμέας Νίκος 474 
Μπεχλιβανίδης Γιάννης 172, 223, 229 
Μπινίκος Θεολόγος 231 
Μπιτσάκης Ευτύχης 60 
Μπίτσικας Γιάννης 236 
Μπίτσικας Δημήτρης 236 
Μπλαζουδάκης Κώστας 41 
Μπλέτας Νίκος 49, 60, 577 
Μπολόνια 205 
Μπονιουέλ Λουί 306 
Μποστ βλ. Μποσταντζόγλου Μέντης 
Μποσταντζόγλου Μέντης [Μποστ] 131, 

146, 198, 274, 296, 302, 303, 341, 
344, 422, 593 

Μπούζενμπεργκ Ίων 70, 131, 146, 274, 
480 

Μπουζικάκος Χρήστος 371 
Μπουκουβάλας Δημήτρης 176 
Μπουλούκος Διονύσης 60, 446, 479 
Μπουμεντιέν Ουαρί (συνταγματάρχης) 

609 
Μπούμη-Παππά Ρίτα 131, 277, 344 
Μπούντια Ή ρ α Αργολίδας 419 
Μπουρλιάσκου Ζωζώ 577 
Μπουρμπούλη-Γασπαράτου Σταυρούλα 

477 
Μπουρμπούλης Αλ. 132 
Μπουρμπούλης Βαγγέλης 364, 477, 478 
Μπουρμπούλης Γεράσιμος 478 
Μπουρμπούλης Γιώργος 477 
Μπουρμπούλης Κοσμάς 477 
Μπουρμπούλης Νίκος 477 
Μπουρμπούλης Νιόνιος 477 
Μπουρμπούλης Παύλος 477 
Μπουρμπούλης Σπύρος 477 



Μπουρνάζι 224 
Μπούσιος Χαρίλαος 60 
Μπουτζουβή Αλέκα 442 
Μπράιτον 201 
Μπρακατσούλιας Βασίλης 41, 60, 67 
Μπράνκο Ουμπέρτο (στρατάρχης) 615 
Μπραντ Βίλλυ 583 
Μπρατίτσα-Παρνασσός Γορτυνίας 535 
Μπραχάμι βλ. Άγιος Δημήτριος 
Μπρέζνιεφ Λεονίντ 601 
Μπρεχτ Μπέρτολντ 318, 583 
Μπριλλάκης Αντώνης 43, 44, 70, 76, 385, 

464, 577, 578 
Μπρουκ Έντουαρτ 625 
Μυλοχώρι Κιλκίς 146, 168, 258, 259, 273, 

303, 306, 610 
Μυλωνάκης Μανώλης [Ξαστεράκης Λευ-

τέρης] 131, 146, 274, 304-306, 308, 
310, 311, 450, 480 

Μυλωνάς Γεώργιος 149, 607 
Μυρσίνης Νίκος 286-288 
Μυστύνοζα Ζινάιντα 324 
Μυτιλήνη 143, 144, 166, 297, 454, 490 
Μωραΐτης Γιώργος 162 

Magyar Kommunista Ifjusagi  Szôvetség 
(MKIS) - Ένωση Νέων Κομμουνι-
στών Ουγγαρίας 212, 213 

Manzolini Giovanni 207 
Mechini Rodolfo 191, 192, 194, 195, 197, 

208 
Mister Harry 201 
Mirkovic Bora 212 
Monde  (Le) (εφ.) 93 
Moreau Giselle 202 
Mouvement de la Jeunesse Communiste 

de France - Κίνημα Κομμουνιστικής 
Νεολαίας Γαλλίας 202, 203, 298 

Ναϊρόμπι 623 
Ναύπλιο 419, 421, 428 
Νάουσα 170, 261, 262, 476 
Νέα Αβόρανη Αιτωλίας 433 
Νέα Αλικαρνασσός Ηρακλείου 525 
Νέα Βύσσα Έβρου 381 
Νέα  Γενιά  (περ.)  438 

Νέα Ελβετία 224 
Νέα Ερυθραία 372, 458, 459 
Νέα Ζίχνη Σερρών 260, 378 
Νέα Ζωή Ημαθίας 144, 261, 262 
Νέα Αρτάκη Ευβοίας 415 
Νέα Ιωνία 224, 232, 233, 253, 280, 310, 

316, 327, 374· βλ. και Καλογρέζα, 
Σαφράμπολη 

Νέα Ιωνία Βόλου 373, 391, 513, 514, 517 
Νέα Λιόσια 162, 224, 233, 436 
Νέα  Οικονομία  (περ.)  480 
Νέα Σίνδος Θεσσαλονίκης 320 
Νέα Σμύρνη 142, 224, 237, 380, 398, 431, 

436, 491, 519 
Νέα Τύρινθα Αργολίδας 419 
Νέα Υόρκη 220, 623 
Νέα Φιλαδέλφεια 224, 436 
Νεάρχου Π. 182 
Νεγρεπόντης Γιάννης 324, 327, 399 
Ν.ΕΔΑ 22, 23, 35, 36, 45-50, 52-54, 57, 

59-62, 65, 67-84, 87-90, 92, 97, 104, 
109, 114-117, 125, 126, 177, 181, 198, 
221, 259, 280, 283, 288, 293, 307, 
318, 337-339, 347, 371, 374, 376, 378, 
381, 387, 390, 393, 396, 398, 399, 
401, 406, 410, 412, 414, 415, 417, 
420, 421, 423, 425, 429, 430, 432-436, 
438, 439, 441, 443, 444, 446, 447, 
450, 454, 456, 459, 461, 464-466, 470, 
472, 474, 475, 478-480, 482, 483, 487, 
489, 492, 493, 496, 499, 503, 504, 
506, 509, 511, 512, 514, 520, 521, 
525, 526, 529, 531, 533, 536, 537, 
539-541, 543, 577-579, 582, 584, 586, 
588, 596, 598, 600, 601 

Νεζίν Αζίζ 302 
Νεμέα Κορινθίας 491 
Νέννι Πιέτρο 617 
Νέο Ηράκλειο 224, 281 
Νέο Φάληρο 464 
Νέο Ψυχικό 224 
Νέοι  Καιροί  (εφ.) 542 
Νεολαία  Λαμπράκη (περ.)  240, 292 
Νεολαία της Δημοκρατικής Ένωσης 55 
Νεολαία της ΕΠΕΚ 39, 55, 524, 577 
Νεολαία της Νέας Αγροτικής Κινήσεως 

55 



Νεολαία του Δημοκρατικού Συναγερμού 
39, 41, 42 

Νεολαία του ΣΚ-ΕΛΔ 39, 41 
Νεολαία του Σοσιαλιστικού Κόμματος 

(Γιάννη Πασαλίδη) 39, 41, 42 
Νέος Κόσμος 506 
Νέος  Κόσμος  (περ.) 394, 421, 432, 494, 

507, 513, 515, 538 
Νέος Σκοπός Σερρών 262 
Νεοφασιστικές  Οργανώσεις  στη  Νεολαία 

(Οι)  (βιβλ.) 291, 444 
Νεοχώρι Σερρών 150, 260, 261, 312, 411 
Νερούντα Πάμπλο 309 
Νεφελούδης Βασίλης 518 
Νεφελούδης Παύλος 176, 269, 442 
Νεχρού Παντίτ 597 
Νιγρίτα Σερρών 416 
Νίκαια 170, 241, 244, 281, 296· βλ. και 

Κοκκινιά 
Νικαράγουα 189, 627 
Νικηφορίδης Νίκος 45, 46 
Νικολάι Ρ. 319 
Νικολαΐδης  Αλ. 284, 285 
Νικολακόπουλος Ηλίας 28, 184 
Νικολάου Νίκος 422 
Νικολάου Φραγκίσκος 55 
Νοβόστι (πρακτορείο τύπου) 215 
Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 

182, 293, 332, 375, 376, 413, 419, 
420, 445, 446, 449, 453, 454, 462, 
463, 478, 479, 510, 511, 524, 534, 
536, 602, 626, 628 

Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης 409, 440, 484, 498, 499, 526, 
542 

Νορβηγία 188, 208' βλ. και Όσλο 
Ντάκουρη Ρόη 499 
Ντάνιελ Γιούλι 617 
Νταουντάκης Γ. 243 
Νταχάου (στρατόπεδο)392 
Ντε Γκαλ Φράνσις 172 
Ντε Γκωλ Σάρλ 587, 599, 615, 621 
Ντεζ Γκεόργκι Γκεοργκίου 607 
Ντεμιρέλ Σουλεϊμάν 603, 613 
Ντζασσόχοφ Α. 215 
Ντιέμ Νγκο Ντινχ 591 
Ντιζόν 319 

Ντο Βαν Χιερ 203 
Ντόλκας Λάμπης 327 
Ντόρτμουντ 314 
Ντράγιερ Καρλ 204 

Nadales Luis 221 
Noi  Donne (περ.) 206 
Norges Kommunistiske Ungdomsforbud 

(NKU) - Σύνδεσμος Νέων Κομμου-
νιστών Νορβηγίας 208 

North Atlantic Treaty Organization (NATO) 
191, 208, 209, 304, 317, 331, 619 

Ξαγοραράκης Γιώργος 181 
Ξάνθη 264, 416, 538, 539 
Ξανθόπουλος Σπύρος 259 
Ξαρχογιαννόπουλος Λεωνίδας 229 
Ξαστεράκης Λευτέρης βλ. Μυλωνάκης 

Μανώλης 
Ξαστεριά  (περ.) 292, 525 
Ξενάκη Ζωή 184 
Ξένος Αλέκος 207 
Ξένος Δημ. 236 
Ξυλόκαστρο Κορινθίας 438- βλ. και Κα-

ρυά 

Ξυφτίλης Ανδρέας 341· βλ. και Γεωργίου Α. 

Ο ΓΑ 185 

Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθη-
νών 486 

Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ 622 
Ουγγαρία 188, 212 , 325, 543· βλ. και 

Βουδαπέστη, Μπάλατον 
OHE 165, 197, 277, 392, 589, 593, 595, 

601, 603, 607, 615, 623, 629 
Όθωνας (βασιλιάς) 286 
Οικονομάκος Νίκος 235 
Οικονομίδης Φιλοκτήτης 404 
Οικονομική Επιτροπή της ΔΝΛ 119, 173, 

174 
Οικονόμου Θωμάς 242, 243 
Οικονόμου Μιχάλης 135, 243, 493 
Οικονόμου Μιχάλης (ΣΕΚΕ) 510 
Οινόφυτα Βοιωτίας 518, 586 



Όιστραχ Νταβίντ 216 
Όκλαντ 615 
ΟΚΝΕ 35, 440, 464, 495, 501, 502, 517, 

533 
Ολντερμάστον 318, 585 
Ολυμπιές Μάνης 429 
Ολυμπίου Μιχάλης 198, 199 
Όλυμπος Καρπάθου 443 
Ομοσπονδία Ελληνικών Φοιτητικών 

Ενώσεων Δυτικής Γερμανίας 266, 
620 

Ομοσπονδία Επισιτιστικών Επαγγελμά-
των 505 

Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρι-
σης (Πιγκ-Πογκ) 371 

Ομοσπονδία Κομμουνιστικής Νεολαίας 
Ιταλίας 156, 297 

Ομοσπονδία Σοσιαλιστικής Νεολαίας 
Μπάρι 156 

Ομοσπονδία Σοσιαλιστικής Νεολαίας της 
Προλεταριακής Ενότητας Ιταλίας 
156 

Ομοσπονδία της Νεολαίας του Βιετνάμ 
203 

ΟΝΕΚ 62, 107, 126, 177, 276 
ΟΠΛΑ 373, 488 
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) 

463 
Οργάνωση Χ 477, 491, 492, 511 
Οργάνωσις Σπουδαζούσης Εργαζομένης 

Νεολαίας (ΟΣΕΝ) 594 
Οργανωτικό Γραφείο της ΔΝΛ 120, 175, 

176, 185, 250, 251, 436, 457, 489 
Ορφανίδης Κ. 46 
Ορχομενός 453 
Όσλο 208 
ΟΤΕ 173, 254, 511 
ΟΤΣΣΕ 56, 415, 506, 525 
Ουάσιγκτον 307, 326, 587, 597 
Ουζμπεκιστάν βλ. Τασκένδη 
Ουίλσον Χάρολντ 583, 601, 619 
Ουκρανία 215· βλ. και Κίεβο 
Ουρουγουάη 220, 221· βλ. και Μοντεβι-

δέο 
Ουσταμπασίδης Βλαδίμηρος 294 

Occheto Achile 205, 297 

Πα.Βελ 303-305 
Παγγαίο 310 
Πάγκαλος Γεώργιος 478, 479 
Πάγκαλος Θεόδωρος (στρατηγός) 478 
Πάγκαλος Θόδωρος 76, 125, 131, 132, 

137, 146, 170, 203, 274, 276, 278. 
288, 295, 297, 364, 385, 420, 437, 
478-481 

Παγκάλου-Ηλία Γεωργία 479 
Παγκράτι 45, 224, 232, 410, 449, 510, 

511 
Παγκρατίδης Αριστείδης 315 
Παιδαγωγικές Ακαδημίες 533,594 
Παΐζη Αλέκα 49 
Πακιστάν 593, 611 
Παλαιό Φάληρο 224, 237, 370. 460· βλ. 

και Αμφιθέα 
Παλαιοκατοόνα Μεσολογγίου 453 
Ποιλαιολογόπουλος Μήτσος 442 
Παλαιομοίρι Μεγαλόπολης 431 
Παλαιοφάρσαλα Λάρισας 474 
Παλαιοχώρι Κυνουρίας 428 
Παλαιστίνη 599 
Παλάσκας Ε. 275 
Παληός Τάκης 173. 174, 207, 578-580 
Πάλι  (περ.) 479 
ΠΑΜ 98, 374, 408, 413, 422, 427, 444, 

448, 452, 454, 458, 459, 462, 473, 
481, 494, 513 

ΠΑΜΕ 46, 66, 578 
Παναγιωτόπουλος Γιάννης (Πάνου Γ.) 

402, 482 
Παναγιώτου-Αρβανιτίδου Πόπη 481, 484 
Παναγιώτου Γιάννης 133, 364, 481-484, 579 
Παναγιώτου-Κουτσουμάδη Μαρία 481 
Παναγιώτου Νικόλαος (Κως) 481 
Παναγιώτου Νίκος 328, 329, 331, 332 
Παναιτώλιο Τριχωνίδας 433 
Παναμάς 277, 593 
ΠΑΝΔΗΚ Σωτήρης Πέτρουλας 73, 102, 

142, 179, 182, 227, 410, 426, 451, 
469, 580 

Πανελλαδικός Σύνδεσμος Αγωνιστών 
Εαμικής Εθνικής Αντίστασης 
(ΠΣΑΕΕΑ) 519 



Πανελλήνια Ένωση Κρατουμένων Αγωνι-
στών Μακρονήσου (ΠΕΚΑΜ) 519 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών 
(ΠΟΛ) 518, 519 

Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα 
(ΠΑΚ) 374 

Πανελλήνιος Ένωσις Αγωνιζομένων Νέ-
ων (ΠΕΑΝ) 578 

Πανελλήνιος Ένωσις Αγωνιστών Εθνικής 
Αντιστάσεως (ΠΕΑΕΑ) 601 

Πανελλήνιος Ένωσις Κοινωνικής Αλληλο-
βοήθειας (ΠΕΚΑ) 38 

Πανελλήνιος Φιλελευθέρα Νεολαία 55, 
577 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 37, 38, 51, 52, 58, 
64, 67, 148, 169, 170, 387, 428, 451, 
511, 536, 582, 592, 618, 628- βλ. και 
Ιατρική Σχολή, Νομική Σχολή, Οδο-
ντιαντρική Σχολή, Τμήμα  Επικοινω-
νίας και MME, Φιλοσοφική Σχολή, 
Φυσικομαθηματική Σχολή 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 437, 500 
Πανεπιστήμιο Πατρών 163, 247, 312, 616 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς 413 
Πανηπειρωτικός Φοιτητικός Σύλλογος 

499 
Πανοικοδομική  (Η)  (εφ.)  432 
Πανσέληνος Ασημάκης 344 
Πανσπουδαστικά συνέδρια 115, 396, 

401, 461· Α' (1957) 56, 443· Β' (1959) 
58, 506- Γ (1960) 58· Δ' (1963) 73, 
446, 482, 514, 582, 584· Ε' (Α' ΕΦΕΕ, 
1964) 100, 101, 177, 514· Στ' (Β' 
ΕΦΕΕ, 1965) 101, 178, 515, 608· Ζ' 
( Γ ΕΦΕΕ, 1966) 101, 140, 179, 320 

Πανσπουδαστική  (εφ.) 54, 63, 76, 137, 
180, 293, 374, 377, 379, 382, 388, 
399, 402, 415, 434, 442, 444, 448, 
450, 459, 462, 480, 494, 504, 507, 
515, 531, 533, 539, 542 

Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών 
Επιστημών (ΠΑΣΠΕ) 181, 408, 410, 
413, 471, 472, 498, 499, 525, 526, 
582. 584, 588, 628 

Παντελέσκου Αφρώ 536 
Παντελιάδης Κώστας 396 
Παντελιάδης Μπάμπης 396 

Παντελόγλου Κώστας [Αστέρης Κώ-
στας] 178, 184, 317, 323, 328 

ΠάουντΈζρα 615 
Παπαγεωργίου Κώστας 511 
Παπαγιαννάκης Χρ. 133, 243 
Παπαγιάννης Φίλιππος 238 
Παπαγιαννόπουλος Βασίλης 176 
Παπαγιαννόπουλος Λεωνίδας 537 
Παπάγου 479 
Παπαδάκη Αλκυόνη 326, 330 
Παπαδάτες Ξηρομέρου 538 
Παπαδάτος Διονύσης 59, 223, 436 
Παπαδάτος Σπύρος 238 
Παπαδημητρίου Γιάννης 169 
Παπαδημητρίου Νίκος 299, 344 
Παπαδημητρίου Τάσος 577 
Παπαδόπουλος Γιώργος 270 
Παπαδόπουλος Δημήτρης 235 
Παπαδόπουλος Ιάκωβος 270, 284 
Παπαδόπουλος Παναγιώτης 181, 578-

580 
Παπαδόπουλος Σωκράτης 270 
Παπαδόπουλος Τ. 180 
Παπαδόπουλος Χ. 46 
Παπαδοπούλου Βάλια 243 
Παπαδοπούλου Ελένη 243 
Παπαθανασίου Αθανάσιος 484 
Παπαθανασίου Αικατερίνη 165 
Παπαθανασίου Ασπασία 131. 146, 274 
Παπαθανασίου-Ζαρκαδούλα Ευαγγελία 

484 
Παπαθανασίου Νίκος 484, 485 
Παπαθανασίου Πέτρος 364, 484-486, 531 
Παπαθανασίου-Σκέντρου Ελένη 484 
Παπαϊωάννου Γιάννης Α. 386 
Παπαϊωάννου Κώστας 523 
Παπακωνσταντίνου Θεοφύλακτος 306 
Παπακωνσταντίνου Μίμης 511 
Παπαλέξης Τάκης 412, 413, 441, 456 
Παπαμιχαλόπουλος Δημήτριος 450 
Παπανδρέου Ανδρέας 603, 607, 625, 627 
Παπανδρέου Απόστολος 165 
Παπανδρέου Γεώργιος 61, 62, 83, 91, 94, 

95, 100, 131, 246, 276, 296, 299, 401, 
406, 436, 465, 491, 506, 590, 591, 
593-597, 599, 603, 605, 607, 609, 611, 
617, 619, 623, 627 



Παπανικολάου Τάκης 49 
Παπανούτσος Ευάγγελος 606 
Παπαπερικλής Νίκος 342 
Παπαπέτρου Γ. 182, 184 
Παπαπέτρου Η. 230 
Παπαπολίτης Σάββας 595 
Παπαρήγα-Δρόσου Αλέκα βλ. Δρόσου 

Αλέκα 
Παπαρήγας Θανάσης 179, 184, 321 
Παπαστεφάνου Τερψιχόρη 475 
Παπατσαρούχα Ειρήνη βλ. Μίσσιου-Πα-

πατσαρούχα Ειρήνη 
Παπατσαρούχας Απόστολος 489 
Παπούλια-Μαρτύρου Θωμαΐς 486 
Παπούλια-Τσερλιάγκου Στέλλα 486 
Παπούλιας Άγγελος 133, 177, 178, 181, 

184, 364, 486-488, 579 
Παπούλιας Βύρωνας 486 
Παπούλιας Κώστας 486 
Παπούλιας Μάκης 89, 92, 136, 177, 181, 

182, 415, 439, 462, 468, 469 
Παπούλιας Μήτσος 486 
Παπούλιας Παντελής 487 
Παπουτσάκης Μανώλης 147 
Παππάς Γρηγόρης 460 
Παππάς Θεόφραστος 271 
Παππάς Νίκος 131 
Παππάς Τάκης 129, 177, 178, 451, 462, 579 
Παραθυράς Ρ. 46 
Παρασκευόπουλος Ιωάννης 330, 333, 

593, 627, 629 
Παρασκευόπουλος Πότης 44, 70, 341, 

344, 577, 585 
Παρθένι Λέρου 382, 391, 423, 445, 449, 

454, 463, 497, 504, 505, 508, 523 
Παρλιάρου Άννα 49 
Παρίσι 64, 151, 169, 170, 202, 203, 207, 

208, 216, 272, 404, 413, 427, 444, 
449, 452, 477, 478, 480, 481, 484, 
523, 585, 597, 611, 627, 629 

Παρμενίδου Ρένα 403 
Πασαλίδης Γιάννης 39, 46, 66, 81, 134, 

146, 245, 332, 466, 588 
Πασβάνη Λάμπρα 41 
Πασβάνη Πελαγία 41 
Πασβάνη-Φουρτούνη Στέλλα 70, 135 
ΠΑΣΕΓΕΣ 185 

ΠΑΣΟΚ 391, 420, 422, 478, 479, 481, 
485, 486, 530, 540 

Πατεράκη Ρούλα 482 
Πατήσια 224, 231, 232, 372, 428, 460, 

472, 508, 511, 536 
Πάτρα 46, 143, 153, 165, 166, 171, 180, 

247, 310, 322, 375-377, 403, 489, 523 
Πατρίδα  (Η)  (εφ.) 266, 267 
Πατρίκιος Τίτος 207 
Πατρινός Γιώργος 60, 70 
ΠΑΥΔΗΣ 141, 163, 175, 399, 507, 624 
Παυλίδης Τάκης 578 
Παύλος (βασιλιάς) 587, 589, 591, 595 
Παύλος VI (πάπας) 593 
Παυλόσογλου Ιορδάνης 132, 133 
Πάφος 595 
Πειραιάς 39, 42, 47-49, 51, 52, 57, 59, 63, 

67, 70, 81, 87, 98, 131, 153, 166, 172, 
174, 221, 240-244, 281, 291, 297, 298, 
303, 307, 309, 321, 329, 330, 332, 
340, 370-372, 390, 394, 398, 405, 416-
419, 423, 425, 445, 449, 450, 460, 
463, 464, 488, 493, 509, 510, 519-522, 
533, 579, 586, 588, 591, 592, 601, 
608, 617, 625· βλ. και Αγία Σοφία, 
Αμφιάλη, Καμίνια, Μανιάτικα, Νέο 
Φάληρο 

Πεκίνο 587, 605, 619, 623 
Πέλλα 284· βλ. και Γιαννιτσά 
Πέλλας Όμηρος 304 
Πελοπόννησος 145, 167, 210, 233, 249, 

283, 375, 423, 607· Ανατολική Πελο-
πόννησος 246, 415, 431· Δυτική Πε-
λοπόννησος 143, 246-250, 489, 521 

ΠΕΝ 55, 62, 126, 480, 577 
Πεντάλοφος Κοζάνης 527 
Πεντάλοφος Μεσολογγίου 249 
ΠΕΟ 200 
ΠΕΟΠΕΦ45 
Πεπονής Αναστάσιος 325, 327 
Πέραμα 243 
Περγιάλης Νότης 131, 146, 274, 275 
Περιστεράκης Μιχάλης 274, 438, 444, 

479, 506, 578 
Περιστέρι 224, 233-235, 280, 316, 436, 

534-536, 540, 580· βλ. και Άγιος Ιε-
ρόθεος, Ανθούπολη, Μπουρνάζι 



Περού 196 
Περσία  591 
Πετράκης Στέφανος 234 
Πετράλωνα 224, 231, 275, 276, 279, 280, 

309 
Πετρής Γ. [Σίμος Γιώργης] 207, 304 
Πετρόπουλος Βασίλης 488 
Πετρόπουλος Γιάννης 70, 132-134, 136-

143, 175, 364, 425, 435, 488-491, 494 
Πετρόπουλος Μιχάλης 488 
Πετρόπουλος Ρήγας 488 
Πετροπούλου-Ρίζου Βασιλική 488 
Πετροπούλου-Σταυροπούλου Ελένη 488 
Πέτρος (πρίγκιπας) 601, 619 
Πέτρουλας Θεόδωρος 301 
Πέτρουλας Σωτήρης 47, 73, 89, 92, 136, 

138, 141, 145, 156, 167, 170, 171, 
173, 177, 179, 181, 183, 199, 205, 
216, 226, 235, 239, 246, 250, 251, 
253, 266-268, 270, 301, 304, 313, 314, 
319, 339, 343, 357, 374, 388, 397, 
400, 415, 439, 444, 462, 468, 469, 
473, 503, 513, 515, 534, 579, 580, 
610, 611, 614, 622, 625 

Πετρούπολη 170, 172, 224, 233, 280 
Πετρόφ Σ. 325 
Πεφάνης Γεράσιμος 510 
Πιερία 60, 258, 284, 285, 396· βλ. και 

Βροντού, Κατερίνη, Κολινδρός, Λιτό-
χωρο 

Πιμπλής Μανώλης 263 
Πίος XII (πάπας)  603 
Πιπέρας Νίκος 238 
Πιπινέλης Παναγιώτης 587, 589, 591 
Πιπιτσούλης Νίκος 389 
Πίτης Γ. 180 
Πιτσέα Νίτσα 428 
Πίττακα Μάγδα 490 
Πλάζα Γκάλο 607 
Πλάκα 224, 225, 231, 428, 509 
Πλαστήρας Νικόλαος 39, 398, 460, 492, 

514, 531 
Πλεύρης Κώστας 499 
Πληροφοριακό  δελτίο  προσυνεδριακής 

δουλειάς (περ.)  128, 292 
Πλουμπίδης Νίκος 42, 44, 51 
Πλωρίτης Μάριος 327 

Πνευματική Κίνηση «Ροτόντα» 483 
ΠΟΓΟ 200 
ΠΟΔΝ 74, 84, 90, 95, 106, 115, 119, 149, 

152, 155, 156, 167, 170, 172, 187, 
189-199, 206, 208, 213, 219, 220, 292, 
298, 299, 302, 306, 308, 309, 319, 
321, 322 , 328, 340, 353, 385, 421, 
468, 480, 493, 512, 513, 577, 579, 
580, 602, 604, 612, 614, 616, 620 

Πόζνα 213 
Πολάνσκι Ρομάν 317 
Πολάτος Ν. 178 
Πολεβόι Μπορίς 215 
Πολίτης  (Ο)  (περ.) 455 
Πολιτική Άνοιξη 445 
Πολιτική  Οικονομική Έρευνα (περ.) 483 
Πολκ Τζόρτζ 543 
Πολύγυρος Χαλκιδικής 258, 292, 579 
Πολυτεχνείο [εξέγερση] 427, 476, 490 
Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης 622 
Πολωνία 188, 213, 323, 324, 512, 583- βλ. 

και Βαρσοβία, Ζγκόζελετς, Πόζνα 
Ποντικάκης Αντώνης 131, 274 
Πόρτο Ρίκο 190, 195 
Πορτογαλία 277, 281 
Πορφύρης Κονίδης 131, 207, 291, 296, 

299 
Ποταμιάνος Σωκράτης 41 
Πουλιόπουλος Παντελής 414 
Πουλόπουλος Αλέκος 234 
Πουλόπουλος Σπύρος 535, 536 
Πουλόπουλος Νίκος 234 
Πουλοπούλου Βέτα 234 
ΠΠΣΠ 102 
Πράβντα(εφ.)  587 
Πράγα 216, 217, 220, 372, 427, 444, 597, 

599, 614, 621 
Πρακτορείο Αθηναϊκού Τύπου 164 
Πράπα Φωτεινή 229 
Πρασσές Κυδωνιάς 526 
Πρέβεζα 406, 500, 516' βλ. και Άκτιο, 

Ζηρό Φιλιππιάδας 
Πρεβενάς Λ. 243 
Πρινάρης Τριαντάφυλλος 475 
Πρίντεζι 206 
Προβατάς Σερρών 261 
Προβατάς Φώτης 184 



Προβελέγγιος Κώστας 176 
Πρόδρομος (Χώστια) Θηβών 424 
Προεδρείο του Κεντρικού Συμβουλίου 

της ΔΝΛ 84, 89, 90, 94, 97, 116, 118, 
130, 133, 135-143, 146, 154, 156, 158, 
162, 168, 169, 175, 176, 184, 199, 
250, 251, 308, 361, 363, 389, 391, 
397, 399, 408, 410, 424, 426, 428, 
442, 444, 445, 447, 449, 451-455, 457, 
459, 461, 462, 469, 488, 489, 495, 
496, 498-501, 503, 507, 510, 512, 513, 
519, 521, 527, 529, 534, 539 

Προξενεία εξωτερικού (ελληνικά) 267, 
269, 373, 385, 461 

Προσύμνη Αργολίδας 492 
Προύσσα 378 
Πωγώνι Ιωαννίνων 459· βλ. και Μαυρο-

νόρος 
Πώς  εφτάσαμε  στην  4η Αυγούστου  (βιβλ.) 

318 
Πρώτη  (εφ.) 455 
Πρώτο  Ιδρυτικό  Συνέδριο  της  Δημοκρα-

τικής  Νεολαίας  Λαμπράκη (Το) 
(φυλλ.) 89, 291, 363 

Πρωτογερέλλης Φρίξος 577 
Πρωτοδικείο Αθηνών 155 
Πρωτοπόρα  Νειάτα  (Τα)  (εφ.)  258, 292, 

579 
Πρωτοπορία  (περ.)  63, 293, 402 
Πρωτοπόρος  (εφ.)  71, 284, 511, 578 
Πτολεμάΐδα 258, 462. 589 
Πύθιο Ελασσόνας 255 
Πυργετός Λάρισας 484 
Πύργος 247, 403 
Πυρουνάκης Γεώργιος 518 
Palestine Liberation Organization (OLP) 

597, 599, 601 
Parboni Riccardo 206 
Pedersen Thorstein 208 
People's Korea (The)-H Κορέα των λαών 

219 
Perelli Licia 205 
Petrone Franco 205 
Petrucciolli Claudio 205 
Pillai Govinda K. 192. 196, 197 
Plano le la Union  de  fuventudes  Comunistas 

de  Espana (ΙΙ)(φυ λλ.) 207 

Poetsch Brigitte 209 
Polini Victor 221 
Pottle Pat 201 
Pym Diana 201 

Ραγιαδάκος Μήτσος 381 
Ραδιοφωνικός Σταθμός «9,84» 408 
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Ελεύθερη Ελ-

λάδα» 44 
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Φωνή της Αλή-

θειας» 400, 433 
Ραζής Θύμιος 577 
Ρακιντζής Θεόδωρος 380 
Ράλλης Γεώργιος 615 
Ράμφος Στέλιος 101, 450, 469 
PAN 39 
Ράνκοβιτς Αλεξάντρ 621 
Ράσελ Μπέρναρντ βλ. Russell Bertrand 
Ραυτόπουλος Δημήτρης 207, 302, 306, 

307, 312-317, 319, 344 
Ραφτούδης Στέφανος 412 
Ραψάνη Λαρίσης 255 
Ρέθυμνο 519, 520· βλ. και Άγιος Σίλας, 

Αμάρι, Ανώγεια, Αρκάδι 
Ρεκλείτη-Ζαννή Αργυρώ 132, 136-140, 

142, 205, 363, 397-400, 438, 458, 491 
Ρεκλείτη-Τρίκκα Μαρίνα 492 
Ρεκλείτης Γιάννης 491 
Ρεκλείτης Γιώργος 491, 492 
Ρεκλείτης Μαρίνος 181 
Ρεκλείτης Χρήστος 70, 132, 142, 364, 

398, 400, 490-495, 
Ρέρα Ανθή βλ. Δεσποτίδη-Ρέρα Ανθή 
Ρεσβάνης Κώστας 243, 305-307, 309, 

310, 313, 316, 318, 320, 321 
Ρήγας Φεραίος (οργάνωση) 397, 403, 

410, 427, 452, 462, 516 
Ριζιώτης Δημήτρης 329, 330 
Ριζόπουλος Γιώργος 446 
Ριζοσπάστης  (εφ.)  51, 380, 438, 498. 535 
Ρίκος Ιωάννης 234 
Ρίμινι 204 
Ρίτσος Γιάννης 64, 131, 207, 296, 314, 

317, 388, 404, 593 
Ροδά Ελένη 509 
Ροδόπη 264, 541· βλ. και Κομοτηνή 



Ροδόπουλος Β. 274 
Ρόκκος Κώστας 263 
Ρολλάν Ρομαίν 319 
Ρόμμ Μιχαήλ 309, 310 
Ροσέ Βαλντέκ 597 
Ρόσσι Πάολο 319 
Ροστροπόβιτς Μτιτσλάβ 216 
Ρουλώ Εμίλ 93 
Ρουμανία 188, 213, 214, 607· βλ. και 

Βουκουρέστι 
Ρουπακιώτης Αντώνης 446 
Ρούσος Κώστας 446, 453, 454 
Ρουσσάς Τριαντάφυλλος 287, 288 
Ρωμαϊκή  και Βυζαντινή  ιστορία  (βιβλ.) 

139, 150, 308, 615 
Ρώμη 204, 205. 206, 207, 422, 452, 595 

Rau Erich 209, 210 
Rezki Issiakhem 217 
Rinanscita (εφ.) 298, 299 
Robertson Mavis 219 
Roussel François 203 
Rumpel Werner 209 
Russell Bertrand 66, 156, 613 

Σαββίδης Γ. Π. 483 
Σαββίδης Γιώργος 301-303. 340 
Σαββινίδου Πόλυ 180 
Σαββόπουλος Διονύσης 308, 399 
Σαββόπουλος Πάνος 330 
Σαϊγκόν 302, 591, 593, 609 
Σαιν-Μαρτέν Κατερίνα 20, 103, 403, 

405-408 
Σαίξπηρ Ουίλιαμ 332 
Σακελλάρης Βαγγέλης 271, 531 
Σάκος Κωνσταντίνος 280 
Σαλαζάρ Αντόνιο 277 
Σαλαμάνκα 321 
Σαλαμίνα 203, 464 
Σαλπέα Πετρή 332 
Σαμαράκης Αντώνης 172, 316 
Σαμαρίνα Γρεβενών 474 
Σαμοθράκη 391, 476 
Σαμολαδά Μαρία 229 
Σαν Φρανσίσκο 615 

Σαν Χοσέ 221 
Σαουδική Αραβία 601 
Σαούντ Ιμπν (βασιλιάς) 601 
Σαούντ Φεϊζάλ 601 
Σαπουντζόγλου Στ. 180 
Σαπουντζάκης Θεολόγος 456 
Σαράγιεβο 324 
Σαράντης Γιώργος 131, 207 
Σάρτρ Ζαν Πωλ 169, 307, 614 
Σαφράμπολη Νέας Ιωνίας 224, 280 
Σαχάροφ Αντρέι 215 
Σβώλος Αλέξανδρος 39 
Σεγκόρ Λεοπόλντ 193 
ΣΕΕΝΑ 74, 230, 321, 322, 425, 427 
ΣΕΕΝΕ 54, 74, 76, 108, 115, 152, 176, 

187, 307, 339, 349, 393, 399, 417, 
431, 435, 518, 537. 586, 590, 592, 
594, 596, 598, 604, 608, 612 

Σεκλειζιώτης Λάμπρος 306 
Σελτζίκιοϊ Ανατολικής Θράκης 411 
ΣΕΜΜΕ 54, 59, 74, 114, 115, 222, 293, 

435, 437, 493, 494, 590, 594, 612, 622 
Σενεγάλη 193 

Σεπετίδη-Αντωνακοπούλου Ανθή 495 
Σεπετίδη-Μυστακίδου Λίζα 495 
Σεπετίδης Ανδρέας 495 
Σεπετίδης Μιχάλης 60, 70, 97, 132, 138-

140, 175, 257, 261, 262, 364, 429, 
495-498, 509, 529, 579, 580 

Σεπετίδης Πέτρος 495 
Σεπόλια 224 
Σέριφος 488 
Σέρρες 68, 87, 139, 147, 232, 248, 254, 

260, 261, 263, 264, 273, 285, 286, 
304, 310, 377-379, 411, 412, 440, 475, 
580, 614· βλ. και Μαυροθάλασσα, 
Νέα Ζίχνη, Νέος Σκοπός, Νεοχώρι, 
Προβατάς, Σιδηρόκαστρο 

Σεφέρης Γιώργος 591 
ΣΕΦΣ 54, 61, 114, 115, 151, 414, 443, 

454, 465, 493, 612 
Σιδέρη Γιαννούλα 417 
Σιδερής Κ. 234 
Σιδηρόκαστρο Σερρών 286, 440 
Σιδηροπούλου Ανθούλα 165 
Σίδνεϊ 219, 272, 273 
Σικάγο 428, 615, 623 



Σίκινος 486, 487 
Σίμος Γιώργης βλ. Πετρής Γ. 
Σινιάφσκι Αντρέι 617 
ΣΚ-ΕΛΔ 510· βλ. και Νεολαία της ΣΚ-

ΕΛΔ 
Σκάλα Λακωνίας 246 
Σκάλα Συκαμιάς 486 
Σκαλτσάς Ορέστης 376 
Σκάλτσας Τ[άκης] 271 
Σκάρος Ζήσης 207 
Σκέψεις  για μια ανανεωτική Γεωπονική 

Παιδεία  (φυλλ.)  293 
Σκλαβενίτης Τριαντάφυλλος 28 
Σκόπια 589 
Σκουλάκης Δήμος 307, 309-311, 316, 

319, 320, 322, 323, 329 
Σκούρα Δάφνη 274 
Σκυλάκου Ίρις 60 
Σμύρνη 378, 513 
Σόλοχοφ Μιχαήλ 306, 613 
Σολωμός Διονύσιος 299, 330 
Σολωμός Νίκος 48, 49, 57, 60, 577 
Σολωμού Άννα 577 
Σομόζα Αναστάζιο 627 
Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Ιταλίας 204, 

207 
Σοσιαλιστική Νεολαία Δανίας 156 
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος 

(ΣΕΚΕ) 510 
Σοσιαλιστικό Κόμμα (Γιάννη Πασαλίδη) 

39· βλ. και Νεολαία του Σοσιαλιστι-
κού Κόμματος 

Σοσιαλιστικό Κόμμα Αυστρίας (Νεο-
λαία) 148 

Σοσιαλιστικό Κόμμα Ιταλίας 206, 207 
Σοσιαλιστικός Σύνδεσμος (Τμήμα Νέων) 

126 
Σουδάν 190 
Σουηδία 188, 272, 306, 374· βλ. και 

Στοκχόλμη 
Σουκάρνο Αχμέτ 617, 627 
Σουρκόφ Μπ. 215 
Σούρπη Μαγνησίας 394 
Σουφλί 380, 501, 502 
Σουχάρτο Χατζί Μοχάμεντ 627 
Σοφάδες Καρδίτσας 516 
Σόφη-Γάτσιου Μαρία 499 

Σόφη-Μακρίδη Καλλιόπη 498 
Σόφης Αλέκος 70, 132, 139, 140, 142, 

256, 364, 436, 498-501 
Σόφης Βασίλης 498 
Σόφια 210, 211, 478, 512, 513 
Σοφία (πριγκίπισσα) 65, 443 
Σοφιανόπουλος Γ. 39, 375 
Σοφιανός βλ. Ηλιάδης Σοφιανός 
Σοφούλης Κωνσταντίνος 446 
Σοφούλης Θεμιστοκλής 404, 424, 472, 

501 
Σπάθης Σπ. 184 
Σπανός Βασίλης 531 
Σπανός Θανάσης 531 
Σπάρτη 166· βλ. και Αλαγονία 
Σπηλιάδη Βεατρίκη 310 
Σπηλιόπουλος Γιώργος 283 
Σποράδες 607 
Σπουδαστής  του Πολυτεχνείου  (Ο) 

(περ.) 293 
Σπουδαστικά  Νέα  (εφ.)  524, 525 
Σπουδαστικό Τμήμα της ΔΝΛ 73, 108, 

139, 144, 175, 177-185, 207, 307, 396, 
426, 515, 537, 539- Γραφείο 89, 92, 
119, 177-185, 228, 387, 402, 451, 461, 
462, 469, 487 

Σπουδαστικός  Κόσμος  (περ.)  102, 293, 
382, 402, 415, 442, 448, 462, 483, 
504, 542 

Σπουδαστικός  Λόγος (περ.)  293 
Σπουδαστικός Σύλλογος ΕΜΠ (ΣΣΕΜΠ) 

67, 293, 578 
Σπρίντζος Κ. 46 
Σπυράτος Γιώργος 578 
Σπυριδάκης Μιχάλης 288 
Σπυρόπουλος Γιάννης 181 
Στάβερης Ηλίας 60, 70, 176 
Σταθοπούλου Παναγιώτα 278, 296, 301, 

588 
Σταθουλόπουλος Δημήτρης 238 
Σταθουλόπουλος Ηλίας 238 
Στάλιν Ιωσήφ 511, 629 
Σταμπαλόγλου Γ. 268 
Σταυρινάδης Χρ. 177 
Σταυρόπουλος Βασίλης 304 
Σταυρόπουλος Θόδωρος 41 
Σταυρόπουλος Σταύρος 577-579 



Σταύρου Γεράσιμος 131, 316, 326 
Σταύρου Θρασύβουλος 162 
Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης 441 
Στειν 202 
Στέμμα (Παλάτι-Ανάκτορα) 79, 98, 483, 

589 
Στεμνίτσα Αρκαδίας 508 
Στερεά Ελλάδα· Ανατολική Στερεά 

Ελλάδα 244-246, 281-283, 415, 454· 
Δυτική Στερεά Ελλάδα 143, 165, 
246-250, 283, 284, 454, 489, 521, 628 

Στεφανίδης Γιάννης 579 
Στεφανίδης Σωκράτης 176 
Στεφανόπουλος Στέφανος 91, 93, 95, 

105, 147, 188, 328, 527, 613, 617, 
627, 629 

Στεφάνου Αλέκος 243 
Στεφάνου Γιάννης 502, 541 
Στεφάνου Δημητρός 501 
Στεφάνου Στέφανος 18, 28, 60, 68, 70, 

72, 97, 125, 132, 135, 138, 139, 145, 
168, 183, 256, 298, 299, 304, 306, 
309, 322, 362, 364, 389, 391, 400, 
402, 412, 415, 422, 423, 453-455, 483, 
501-505, 523, 529, 530, 540 

Στεφάνου-Παπατσαρούχα Παγώνα 501, 
503 

Στεφάνου-Ψαρρά Κατίνα 501 
Στογιάννης Μ. 46 
Στοκχόλμη 46, 51, 374 
Στουτγάρδη 120, 253, 266, 270, 271 
Στρατή-Μουζά  Μαργαρίτα 505 
Στρατή-Χάλκου Βασιλική 505 
Στρατής Γιάννης 133, 364, 505-508 
Στρατής Δημήτρης 518 
Στρατής Δημήτριος 505 
Στρατιωτικές Φυλακές Αθηνών 390, 518 

βλ. και Μακρόνησος 
Στρατιωτικές Φυλακές Καβάλας 416 
Στρατοδικεία 40, 148, 371, 386, 390, 392, 

396, 397, 424, 427, 429, 435, 437, 
440, 456, 458, 463, 464, 470, 477, 
486, 498, 502, 508, 510, 511, 517, 
543, 615 

Στρατόπεδα· Ακροναυπλία 296, 380, 
414, 429· Γυάρος 377, 379, 382, 386, 
394, 402, 412, 418, 423, 429, 435, 

437, 442, 453, 454, 459, 471, 476, 
497, 500, 502, 504, 508, 518, 520, 
523, 530-532, 539, 543· Διόνυσος 449, 
490, 494, 508· «Παύλου Μελά» 456, 
460, 486· Χαϊδάρι 380, 433· βλ. και 
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Στσέσνυ Βίλφρεντ 302 
Συγγελάκης Αντώνης 298 
ΣΥΔΝΕ 62, 506, 578 
Συκιές Θεσσαλονίκης 441, 579 
Συκούριο Λαρίσης 255 
Συλλογίδης Θόδωρος 241, 242 
Σύλλογος Ελλήνων Εργατών στη Γαλλία 

272 
Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών Αμβούρ-
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Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών Γκρατς 461 
Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών Παρισιού 

272 
Σύλλογος Επτανησίων Σπουδαστών 414 
Σύλλογος Κρητών Σπουδαστών 524, 

525, 622 
Σύλλογος Λευκαδίων Φοιτητών «Αγγε-

λος Σικελιανός» 414, 600 
Σύλλογος Σπουδαστών Ανωτάτης Βιο-

μηχανικής Σχολής 533, 596 
Σύλλογος Σπουδαστών Ανωτάτης Γεω-

πονικής Σχολής 67, 293 
Σύλλογος Σπουδαστών ΑΣΟΕΕ 438 
Σύλλογος Φοιτητών Αττικής 490 
Σύλλογος Φοιτητών Νέας Ιωνίας και 

Ηρακλείου Αττικής 63 
Σύλλογος Φοιτητών Νομικής Σχολής Πα-

νεπιστημίου Αθηνών «Η Θέμις» 446, 
450, 454, 578 

Σύλλογος Φοιτητών Φιλοσοφικής Σχολής 
Αθηνών 443 

Σύλλογος Φοιτητών Φυσικομαθηματικής 
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140, 170, 186, 316, 618· Δ (1966) 
134, 141, 171, 322, 622- Ε' (1967) 
134, 135, 148, 173, 331, 626- Σ Τ 
(1967) 135 
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493 
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ΣΥΡΙΖΑ 460, 463, 508, 527 
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Σχορέλης Βασίλης 508 
Σχορέλης Τάσος 97, 242, 243, 364, 429, 
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(SPD) 583 
Stojkovic Jovan 212 
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Suomen Demokraattinen Nuoeisoliitto r.y. 

- Δημοκρατική Ένωση Νέων Φιλαν-
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Supreme Council for  Youth Welfare  (The) 
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λαία 218 

Szuts Paul 213 

Τάγματα Εθνικής Ασφαλείας (TEA) 319, 
371, 419, 420, 511 

Ταγματάρχης Γιάννης 236 
Ταλαγάνης Δημήτρης 579 
Ταμείο Αλληλοβοήθειας Τυπογράφων 425 
Ταμείον Ασφαλίσεως Εργατών Τύπου 

Αθηνών 164 
Ταμουρίδης Χρ. 46 
Τανζανία 196 
Τασκένδη 395, 423, 444, 460, 467, 517, 

531 
Τασούλης Τάκης 229 
Ταχυδρόμος  (Ο)  (περ.) 483 
Τεγόπουλος Χρήστος (Κίτσος) 41, 42, 

44, 417, 577 
Τένεδος 603 
Τέξας 591 
Τερψιθέα Λάρισας 474 
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77, 135, 174, 275, 276, 288, 292-299, 
373, 374, 377, 379, 382, 388, 399, 
415, 419-421, 432, 434, 439, 442, 448, 
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523, 531, 533, 538, 542, 578, 590 

Τεχνικές σχολές 47, 59, 68, 74, 163, 222, 
224, 228, 331, 326, 377, 383, 390, 
416, 417, 422, 423, 431, 436, 441, 
477, 488, 489, 493, 503, 516, 520, 
537, 538, 582, 592, 594, 618 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (TEE) 
463 

Τζάθας Ηρακλής 341 
Τζακάρτα 627 
Τζανετάκης Τζαννής 413, 532 
Τζανετάκος Γιάννης 446, 514, 586 
Τζεμπελίκου Πόπη 179, 293, 516 
Τζένας Γιάννης 579 
Τζερμιάδο Λασιθίου 524 
Τζεφρώνης Λεωνίδας 80, 176 
Τζια 488 
Τζιτζιφιές 224, 236, 507 
Τζόνσον Λύντον 301, 302, 591, 597, 599, 

601, 609, 627 
Τζουλάτι Φραγκίσκος 510 
Τιε Νιουέν Βαν (στρατηγός) 609 
Τιζέλιους Άρνε 597 
Τίρανα 208 
Τίτο Ιωσήφ Μπρόζ 57, 536, 591, 609 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της ΔΝΛ 187-

221· Γραφείο 187, 188 
Τμήμα Επικοινωνίας και MME Πανεπι-

στημίου Αθηνών 455 
Τμήμα Εργαζόμενης Νεολαίας της ΔΝΛ 

187 
Τόκιο 190, 219 
Τολιάτι Παλμίρο βλ. Togliatti Palmiro 
Τορέζ Μορίς βλ. Thorez Maurice 
Τουζιαράκης Ελευθέριος 300 
Τουλαντάς Ηλίας 482 
Τούμπας Ιωάννης 144, 302 
Τουρκία 593, 597, 613, 619- βλ. και 
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Τουτούνας Σωτήρης 41, 373 
Τραϊφόρος Διονύσης 464 
Τράπεζα της Ελλάδος 386, 528, 593, 621 
Τράτσης Στ. 243 
Τριανταφυλλίδης Κυριάκος 234, 235 
Τριανταφυλλίδης Μανόλης 606 
Τριαντάφυλλος Βασίλης 234, 235, 425 
Τρίκαλα 87, 96, 140, 167, 168, 251, 252, 

448, 464, 473-476, 489, 490, 613- βλ. 
και Μικρό Κεφαλόβρυσο, Φαρκαδό-
να 

Τρικαλινός Γιώργης 427 
Τρικαλινός Χρήστος 184 
Τρίκερι 386, 417, 438, 460, 471, 492, 499, 

502 
Τρίκκα-Βότση Νίκη 510 
Τρίκκα-Πεφάνη Ευαγγελία 510 
Τρίκκας Μιχάλης 510 
Τρίκκας Τάσος 60, 70, 71, 128, 129, 132, 

135-138, 140, 150, 170, 187, 189, 194, 
199, 203, 206, 209, 211, 215, 300, 
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Τρίκολας Νίκος 450 
Τρικούκης Μάκης 70 
Τρίλοφο Μεγαλόπολης 431 
Τρίπολη 246, 283, 403, 404, 430, 538, 626 
Τριφυλία 534, 535· βλ. και Κοπανάκι 
Τσαϊκόφσκι Πιοτρ 216 
Τσάκωνας Στ. 276 
Τσαουσέσκου Νικολάι 607 
Τσαούσογλου Γιώργος 511 
Τσάρας Άγις 263 
Τσαρουχά Καίτη 70, 134 
Τσαρουχάς Γιώργος 413, 440, 442, 587 
Τσάσης Ζήσιμος 272 
Τσάτσος Θεμιστοκλής 536 
Τσάτσος Κωνσταντίνος 609 
Τσε Τουνγκ Μάο 324, 325, 415, 515, 605, 

619, 625, 627 
Τσεκούρας Γιάννης 178 
Τσεκούρας Νίκος 274 
Τσέλλος Τάσος 535 
Τσεμεκίδης Μήτσος 132, 133, 364, 365 
Τσεσμές 403 
Τσεχοσλοβακία 188, 216, 217, 385, 403, 

419, 505, 523, 595- βλ. και Πράγα 
Τσέχοφ Άντον 310 



Τσιάρας Μήτσος 496 
Τσιγκούλης Χρ. 238 
Τσικλιρόπουλος Γιώργος 247 
Τσιλιχρήστου Αλίκη 182, 184 
Τσίλογλου Αναστάσιος 513 
Τσίλογλου-Βέττα Δώρα 513 
Τσίλογλου-Κουλούρη Δέσποινα 514 
Τσίλογλου Λευτέρης 132, 163, 177, 178, 

364, 463, 475, 513-516, 579 
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611, 615, 619, 629 
Τσίρκας Στρατής 331 
Τσοπολίδης Κ. 304 
Τσούκας Ε. 286 
Τσουκνίδα-Παπαγιάννη Χρυσούλα 516 
Τσουκνίδα-Υφαντή Αναστασία 517 
Τσουκνίδας Αποστόλης 517 
Τσουκνίδας Δημήτρης 517 
Τσουκνίδας Θανάσης 97, 131, 132, 146, 
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Τσουράκη-Τριανταφύλλου Σοφία 519 
Τσουράκης Αντώνης 519 
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416, 418, 422, 508, 509, 519-523, 533, 
578 

Τσουραμάνης Δημήτρης 236 
Τσόχας Νίκος 254 
Τσώκος Κώστας 234 
Τσώρτσιλ Ουίνστον 605 
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Τυπογράφος  (εφ.)  425 
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Τχούι Μιν 323 
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Υπουργείο Προεδρίας 148, 149 
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Νεολαίας 213 
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Νέων Κομμουνιστών 220 

Union de Juventudes Comunistas de 
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Φοιτητικά  Θέματα (περ.)  293 
Φοιτητικές  Σκέψεις  (περ.)  293 
Φοιτητικός Σύλλογος Πειραιά 241, 243, 

612 
Φολέγανδρος 431 
Φουρκιώτη Βασιλική 284 
Φουρτούνης Μανώλης 207 
Φραγκόπουλος Γιώργος 266, 267 
Φραγκούλης Ιωάννης 601 
Φράνκο Φραγκίσκο 192, 207, 225, 606, 

615, 625 
Φρειδερίκη (βασίλισσα) 383, 404, 587, 

589. 601 
Φρουροί  της  Ειρήνης (εφ.)  43, 44, 45, 

535, 577 
Φυλακές· Αβέρωφ 371. 380, 386, 390, 

397, 416, 429, 458, 464, 473, 489, 
494, 501, 508, 518- Αγρινίου 433· Αί-
γινας 371, 397, 416, 429, 464, 473, 
494, 495, 501, 508, 589- Αλεξανδρά-
κη 431· Αλεξανδρούπολης 502· Αλι-
καρνασσού 379, 416, 459, 464, 520, 
534· Αμφισσας 518' Ανηλίκων Βίδου 
456· Αργοστολίου 477' Βούρλων 
379-381, 390, 417, 464, 489, 495, 502· 
Γυθείου 430· Διαβατών 476· Επτα-
πυργίου 396, 397, 476· Ιωαννίνων 
498· Καλαμίου Κρήτης (Ιτζεδίν) 371, 
429, 464, 518· Καλλιθέας 489· Καρ-
δίτσας 518· Κάστορος 386· Κέρκυ-
ρας 371, 429, 456, 458, 464, 518· Κε-
φαλλονιάς 390, 429, 502· Κορίνθου 
477, 491· Κορυδαλλού 397, 416, 427, 
458, 494, 495, 501, 508· Κυπαρισσίας 
535· Λευκάδας 416, 508' Μεσολογγί-
ου 390· Μπογιατίου 490· Ναυπλίου 
375, 430· Πάτρας 375, 390, 477, 502· 
Τρικάλων 501, 518, 543· Τρίπολης 
431· Φιξ Ιωαννίνων 383· Χαλκίδας 
414, 518- Χατζηκώστα 371, 390· 
Ωρωπού 391, 394, 445, 473, 476, 504, 
534· βλ. και Στρατιωτικές Φυλακές 
Αθηνών, Στρατιωτικές Φυλακές Κα-
βάλας 

Φυλαχτείτε  (εφ.) 537 



Φυσικομαθηματική Σχολή Πανεπιστημίου 
Αθηνών 181, 293, 326, 505, 506, 513, 
515, 596· Χημικό Τμήμα 181, 370 

Φυσικομαθηματική Σχολή ΑΠΘ 395, 396 
Φυτείες Ξηρομέρου 538 
Φυτράκη-Παπαρούσου Άννυ 526 
Φυτράκη-Σκουνάκη Αργυρώ 526 
Φυτράκης Απόστολος 526 
Φυτράκης Βαγγέλης 70, 177, 181, 461 
Φυτράκης Σπύρος 132, 139, 178, 364, 

526,527, 579 
Φωκάς Αγγελος 577 
Φωκάς Σίμος 165 
Φωκιανός Γιάννης 578 
Φωκίδα 471· βλ. και Δελφοί, Ευπάλιο, 

Ιτέα, Κερασιά, Λιδωρίκι 
Φωλόπουλος Δημήτρης 535, 536 
Φωνή του Λαμπράκη (Η)  (περ.) 287, 292, 

590 
Φως (Το)  (εφ.) 282 
Φως (Το)  (περ.) 63 
Φώτας Δημήτρης 178 
Φωτιάδης Δημήτρης 207 
Φωτίου Έλλη 301, 305 

Χαβδάτα Πολικής Κεφαλλονιάς 477 
Χαϊδάρι 224 
Χάιζενμπεργκ Βέρνερ 597 
Χαΐνογλου Τάσος 502 
Χαλάνδρι 224, 240, 292 
Χαλάστρα Θεσσαλονίκης 469 
Χαλαύτρης Κώστας 536 
Χαλβατζή-Μακρυγιαννάκη Ελένη 527 
Χαλβατζή-Παπαϊωάννου Ζωή 528 
Χαλβατζής Λαοκράτης-Λευτέρης 132, 134, 

141, 261, 364, 496, 527-530 
Χαλβατζής Μανόλης 528 
Χαλικιάς Σπύρος 311 
Χαλκιάδες Λαρίσης 255 
Χαλκίδα 245, 274, 283, 308 
Χαλκιδική 46, 258· βλ. και Πολύγυρος 
Χαλκίδου Έφη 287 
Χανιά 139. 173, 265, 454, 492, 520, 526, 

613, 625· βλ. και Άγιος Ιωάννης, Γα-
λατάς, Καστέλι Κισσάμου, Μάλεμε, 
Πρασσές Κυδωνιάς 

Χαραλαμπίδης Γιώργος 131, 146, 274 
Χασάν Β' (βασιλιάς) 609 
Χατζηανδρέου Σέργιος 135 
Χατζηβασιλείου Ορέστης 518 
Χατζηδημήτρης Φαίδων 182 
Χατζηζήση-Σπανού Ελένη 530 
Χατζηζήση-Φακιρούδη Μαρία 530 
Χατζηζήσης Βασίλης 70, 175, 364, 530-

532 
Χατζηζήσης Δημήτρης 530 
Χατζηζήσης Ιωάννης 530 
Χατζηιωαννίδης Λάκης 232 
Χατζημιχαήλ Θεόφιλος 304 
Χατζήμπεης Σταμάτης 39 
Χατζής Δημήτρης 302 
Χατζηχρήστος Κώστας 173 
Χατζίκος Αθανάσιος 601 
Χατζόπουλος Γιώργος 54, 102, 446 
Χατσατουριάν Αράμ 303 
Χαφέζ Αλ Άσαντ (στρατηγός) 617 
Χιλή 188, 193 
Χιλιομόδι Κορινθίας 491 
Χίος 370, 386, 398, 400, 403, 487· βλ. και 

Βροντάδος, Κορούνια Βολισσού 
Χιροσίμα 66, 267, 268, 279, 297, 302, 584 
Χίτλερ Αδόλφος 314, 384 
Χολαργός 224, 240 
Χονδροκούκη-Αράπη Βασιλική 532 
Χονδροκούκη Ζαχαρούλα βλ. Καπουρά-

νη-Χονδροκούκη Ζαχαρούλα 
Χονδροκούκης Μιχάλης 532 
Χονδροκούκης Νίκος 532 
Χονδρονάσιος Γιώργος 213 
Χοντζέας Γιάννης 102, 374 
Χορτιάτης 586 
Χρέος  (βιβλ.) 422 
Χριστιανική Φοιτητική Ένωση 398 
Χριστοβασίλης Χρήστος 308, 309 
Χριστοδουλάκη Καίτη 228, 229 
Χριστοδούλου Γ. 176 
Χριστοδούλου Ν. 198, 199 
Χριστοφιλόπουλος Γιάννης 536 
Χριστοφιλόπουλος Γιώργης 60, 70, 73, 

108, 127-129, 132, 135-139, 168, 175, 
177-179, 182, 184, 187, 234, 245, 263, 
297, 298, 364, 394, 433, 451, 457, 
467, 509, 515, 534-540, 580 



Χριστοφιλόπουλος Θανάσης 534 
Χριστοφιλοπούλου-Τοόντα Δήμητρα 534 
Χριστοφιλοποόλου-Χαλαότρη Μαρία 534, 

535 
Χριστοφίδης Δώνης 198, 199, 200 
Χρουστσιόφ Νικίτα 432, 583, 589, 597, 

601, 603 
Χρυσάφη-Αγγέλου Μαρία 540 
Χρυσάφη-Κοτσώνη Μαρία 540 
Χρυσάφης Γιάννης 132-135, 364, 540-542 
Χρυσάφης Κώστας 540 
Χρυσάφης Μήτσος 540 
Χρυσάφης Μιλτιάδης 540 
Χρυσοβέργης Κ. 286 
Χωριανόπουλος Μάκης 373 
Χωροφυλακή 166-168, 248, 396, 398, 

406, 435, 487, 538, 605 

Ψαρρά Αποστολία 502 

Ψαρράς Χαρίλαος 502 
Ψημμένος Απόστολος 542 
Ψημμένος Γιάννης 543 
Ψημμένος  Γιώργος  542, 543 
Ψημμένος Δημήτρης 543 
Ψημμένος Χαρίλαος 132, 364, 542, 543 
Ψημμένου-Αναγνώστου Μαρίνα 542 
Ψημμένου-Κωστάμη Νίκη 542, 543 
Ψυρρή 224, 231 
Ψυρρούκης Νίκος 73 

Ωρωπός 510 

Zapata Pablo 220 
Zavadil Miroslav 217 
Zenker Eberhard 209 
Zivkovic Neda 211, 212 
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Kαθημερινό έντυπο του κόμματος της ΕΔΑ, του πολιτικού χώρου του
οποίου οι Λαμπράκηδες αποτέλεσαν αναπόσπαστο τμήμα, η εφημερίδα Η
Αυγή λειτούργησε ως προνομιακό παρατηρητήριο που συγκέντρωσε αλλά
και διοχέτευσε συστηματικά πληροφορίες για τις ποικίλες δραστηριότητές
τους. Η παρουσία της «Δημοκρατικής Κίνη-
σης Νέων ‘Γρηγόρης Λαμπράκης’» (ΔΚΝΓΛ),
από τις αρχές του Ιουνίου του 1963, και της
«Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη» (ΔΝΛ),
που την διαδέχτηκε από το Σεπτέμβριο του
1964, βάζοντας τη σφραγίδα της στα νεολαι-
ίστικα κινήματα της δεκαετίας του 1960,
βρήκε τη θέση της στα φύλλα της εφημερί-
δας.

Η συγκρότηση μιας αναλυτικής βάσης δε-
δομένων με βάση τις καθημερινές εγγραφές
της Αυγής απορρόφησε ένα σημαντικό μερίδιο της έρευνάς μας για τη Νε-
ολαία Λαμπράκη, με το οποίο ασχολήθηκαν συστηματικά η Πολίνα Ιορδα-
νίδου και η Αγγελική Χριστοδούλου. Οι ειδήσεις, τα σχόλια αλλά και οι
ανταποκρίσεις επέτρεψαν παρατηρήσεις για τη χωροθέτηση και τον τύπο
των παρεχόμενων στην εφημερίδα πληροφοριών για τους Λαμπράκηδες,
αλλά και τη διαγραμματική παρουσίαση κάποιων θεματικών ενοτήτων που
αφορούν τις δραστηριότητες της οργάνωσής τους και παρουσιάζονται στο
Ε΄ μέρος του ανά χείρας βιβλίου. Ωστόσο, ο πλούτος των εγγραφών και το
ιδιαίτερο τεκμηριωτικό ενδιαφέρον που αυτές εμφανίζουν, οδήγησαν στην
επιλογή της αυτόνομης παρουσίασής τους στον παρόντα ψηφιακό δίσκο.
Παρέχεται έτσι, στον ερευνητή και στον κάθε ενδιαφερόμενο, η δυνατό-
τητα να ανατρέξει σε συγκεκριμένες πληροφορίες και ειδικά πεδία ή να
διατρέξει την βάση θέτοντας τα δικά του ερωτήματα. 

Εφικτός, με την πολύτιμη συνδρομή των ΑΣΚΙ και των τεχνικών τους
υποδομών, ο ψηφιακός αυτός δίσκος περιλαμβάνει σε πρόγραμμα Excel,
τις 3.083 εγγραφές για τα λήμματα –ΔΚΝΓΛ, ΔΝΛ, Νεολαία Λαμπράκη και
Λαμπράκηδες– που προέκυψαν από την εξαντλητική αποδελτίωση της εφη-
μερίδας και έχουν ως ημερομηνία έναρξης την 30ή Μαϊου 1963 –ημέρα

που καταγράφεται, για πρώτη φορά στην Αυγή, το σύνθημα «κάθε νέος και
Λαμπράκης»– και ως καταληκτήρια ημερομηνία την 21η Απριλίου 1967,
συγκεκριμένα το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας που δεν κυκλοφόρησε
διότι κατασχέθηκε, την ημέρα της εκδήλωσης του πραξικοπήματος, στο τυ-

πογραφείο. 
Από την αναλυτική βάση δεδομένων που

συγκροτήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας δια-
τηρήσαμε εν προκειμένω τα πεδία εκείνα που
προκρίναμε ότι αποδίδουν τις σημαντικότερες
πληροφορίες, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν ευέ-
λικτες αναζητήσεις αφήνοντας περιθώρια για
τη λειτουργικότητα και χρηστικότητα της βάσης
δεδομένων. Στη λογική αυτή παρουσιάζουμε
την ημερομηνία έκδοσης του κάθε φύλλου –και
όχι τον αριθμό του–, την σελίδα της εφημερί-

δας στην οποία εντοπίζεται η είδηση, την ειδική στήλη –ρουμπρίκα– στην
οποία συχνά εντάσσεται και το όνομα του συντάκτη, όταν και όποτε υπάρ-
χει. Παρουσιάζουμε, επίσης, τον υπέρτιτλο και τον ακριβή τίτλο κάθε εγ-
γραφής. Μια σύντομη περίληψη και πρόσθετες διευκρινίσεις ακολουθούν
τις περισσότερες εγγραφές, όταν ο τίτλος δεν αρκεί για να αποδώσει το πε-
ριοχόμενο. Ειδικά σύμβολα, εν προκειμένω το ~ επιλέχτηκε για τη διάκριση
των ειδήσεων στις ενιαίες εγγραφές όπου καταχωρίζονται πολλές και δια-
φορετικές ειδήσεις. Τέλος, επιλέξαμε να διατηρήσουμε, τα ανεξάρτητα
πεδία που αφορούν τον τόπο και τα πρόσωπα, όπως αυτά εμφανίζονται
αυτόνομα σε κάθε εγγραφή. 

Στο νέο αυτό πλαίσιο, με την Αγγελική Χριστοδούλου επεξεργαστήκαμε
το σύνολο των αρχικών εγγραφών. Ο Βαγγέλης Καραμανωλάκης έγινε πρό-
θυμα ο πρώτος ικανός αναγνώστης τους και ο Γιάννης Πελεκούδας με την
Πολίνα Ιορδανίδου εξασφάλισαν με συνέπεια την ηλεκτρονική μεταγραφή
των δεδομένων.

Ιωάννα Παπαθανασίου,
Δεκέμβριος 2008

Οι «Λαμπράκηδες» 
στα φύλλα 

της εφημερίδας 
«Η Αυγή»



Έτος Ημερομην. σελ. Συντάκτης Ρουμπρίκες Υπέρτιτλος Τίτλος Περίληψη Τόποι Πρόσωπα

1963 30/5 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Κάθε νέος και Λαμπράκης (Οι μαθητές στον 
αγώνα για την ειρήνη)

Το σύνθημα, που ακούγεται από τους νέους και 
τους μαθητές, διαχέεται παντού.

1963 9/6
1 και 

9
Ιδανικό η υπεράσπισις 

της δημοκρατίας

Δημοκρατική Κίνησις Νέων Γρηγόρης 
Λαμπράκης. Διακήρυξις προς την ελληνική 

νεολαία
Ιδρυτική διακήρυξη της ΔΚΝΓΛ και υπογραφές 

των ιδρυτικών μελών. Αθήνα

1963 14/6 1
Τη Δευτέρα στο 

"Ακροπόλ"
Η πρώτη συγκέντρωσις της Δημοκρατικής 

Κινήσεως "Γρηγόρης Λαμπράκης"

Ανακοίνωση για εκδήλωση της ΔΚΝΓΛ στο 
"Ακροπόλ", στις 17.6, προς τιμήν των μελών της 
ΕΦΕΕ που δικάζονται. Τα έσοδα θα διατεθούν 

στην ΕΦΕΕ. Αθήνα
Θεοδωράκης Μίκης~ Ποντικάκης Αντώνης~ Σκούρα 
Δάφνη~ Γεωργούλη Αλίκη~ Παπαθανασίου Ασπασία.

1963 16/6 1
Αύριο πρώτη συγκέντρωσις της Κινήσεως 

"Γρ. Λαμπράκης" 

Ανακοίνωση για την εκδήλωση στο "Ακροπόλ". 
~ Η ΔΚΝΓΛ Αιγάλεω προγραμματίζει εκδήλωση 
με τραγούδια του Μ. Θεοδωράκη για τις 19.6. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης

1963 18/6 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Ο Λαμπράκης ξαναζεί στους αγώνες των 
νέων. (Η χθεσινή μεγαλειώδης συγκέντρωσις 

στο "Ακροπόλ")
Για την εκδήλωση στο "Ακροπόλ". Χαιρετισμοί, 

καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Αθήνα Περιστεράκης Μιχάλης~ Χαραλαμπίδης Γιώργος

1963 19/6 1 Η φωνή της Αλήθειας Η φωνή του λαού

Λαϊκή αποδοκιμασία των ανακτόρων και της 
πολιτικής της Δεξιάς μετά από συγκέντρωση της 
ΕΔΑ και της ΔΚΝΓΛ. Ανάγκη του λαού για 

δημοκρατία. Αθήνα

1963 19/6 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Έργα της ΕΚΟΦ

Προσπάθεια δημιουργίας επεισοδίου από 
Εκοφίτες στα Εξάρχεια εναντίον σπουδάστριας 

που μοίραζε φεϊγ-βολάν της ΔΚΝΓΛ. 
Περαστικοί παρεμβαίνουν και τους διώχνουν. Αθήνα~ Εξάρχεια

1963 20/6 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Αστυνομία κατά "Λαμπράκη"

Το αστυνομικό τμήμα Αιγάλεω δεν χορηγεί 
άδεια στην ΔΚΝΓΛ για την προγραμματισμένη 

εκδήλωση με την δικαιολογία ότι η 
κινηματογραφική αίθουσα στερείται εξαερισμού. Αιγάλεω

1963 20/6 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Κάθε νέος και Λαμπράκης 

Τηλεγράφημα Ελλήνων φοιτητών και πολιτικών 
προσφύγων από την Σόφια. Ανακοινώνουν τη 
μετονομασία του φοιτητικού τους συλλόγου σε  

"Γρηγόρης Λαμπράκης". Ζητούν τον 
επαναπατρισμό τους. Σόφια

1963 21/6 1
Συγκέντρωσις μνημόσυνο για τον Λαμπράκη 

στη Λάρισα

Πολιτικό μνημόσυνο στον κινηματογράφο 
"Ορφέας". Η οργανωτική επιτροπή προσκαλεί 
αντιπροσωπείες της ΕΔΑ και της ΔΚΝΓΛ. Λάρισα

1963 22/6 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Η γενιά του "κάθε νέος και Λαμπράκης". (Οι 
νέοι του Πειραιώς τίμησαν την μνήμη του)

Πολιτικό μνημόσυνο του Γρ. Λαμπράκη 
διοργανώθηκε από τους νέους της Εργατικής 
Κίνησης Πειραιά στα γραφεία του ΔΣΚ. 
Συμμετοχή αντιπροσώπου της ΔΚΝΓΛ. Πειραιάς

1963 26/6 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ο "Γρηγόρης Λαμπράκης" στη Νίκαια.

Εκδήλωση στις 25.6 στην Πνευματική Εστία 
Νίκαιας προς τιμήν της ΔΚΝΓΛ. Καλλιτεχνικό 

πρόγραμμα, χαιρετισμοί. Νίκαια
Μαυρουδής Νότης~ Γιαννακοπούλου Ντόρα~ Λοΐζος 
Μάνος~ Φάμπας Δημήτρης~ Θεοδωράκης Μίκης

1963 28/6 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Η χθεσινή εκδήλωσις της 
Κινήσεως Λαμπράκη στο 

Δημοτικό Θέατρο 
Πειραιώς

Η Γενιά του Λαμπράκη συνεχίζει τον 
Μαραθώνιο. Το σήμα της κινήσεως "Ζ": 

Ζωή, κεραυνός. 

Περιγραφή της εκδήλωσης και της ανταπόκρισης 
των νέων. Ομιλίες και καλλιτεχνική εκδήλωση. 

Ο Μ. Θεοδωράκης τραγούδησε ένα νέο 
τραγούδι "Το παλληκάρι θα 'ρθει το βράδυ στις 
εννιά", που θα είναι ο ύμνος της Κίνησης. Πειραιάς

Αλεξανδράκης Αλέκος~ Περγιάλης Νότης~ Δρούζας 
Δημήτρης~ Θεοδωράκης Μίκης~ Μποσταντζόγλου Μέντης~ 

Πλέσσας Μίμης~ Βογιατζής Γ.~ Ζώη Α.~ Νιάρχος Γ.~ 
Λοΐζος Μάνος~ Μαυρουδής Νότης~ Γεωργούλη Αλίκη

1963 30/6 9
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η Κίνησις "Λαμπράκης"

Ανακοίνωση ότι τα γραφεία της Κίνησης 
στεγάζονται στην οδό Φείδίου 18 και Εμ. 

Μπενάκη. Αθήνα

1963 2/7 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ο "Λαμπράκης" στη Θεσσαλονίκη

Επιστολή νέων των ανατολικών συνοικιών 
Θεσσαλονίκης προς την ΔΚΝΓΛ. 

Ανακοινώνεται η ίδρυση τοπικής Κίνησης 
Λαμπράκη. Κάλεσμα της ΔΚΝΓΛ να ιδρυθούν 
Κινήσεις σε όλες της πόλεις της Ελλάδας. Θεσσαλονίκη

1963 10/7 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ο Λαμπράκη "Ζ"Η

Λίγες μέρες πριν στα Τουρκοβούνια άναψαν ένα 
μεγάλο "Ζ", το έμβλημα της ΔΚΝΓΛ.  Τουρκοβούνια



Έτος Ημερομην. σελ. Συντάκτης Ρουμπρίκες Υπέρτιτλος Τίτλος Περίληψη Τόποι Πρόσωπα

1963 14/7 9
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ο "Γρηγόρης Λαμπράκης"

Συγκρότηση Κίνησης Λαμπράκη στην Καλλιθέα 
και διοργάνωση εκδρομής των μελών της στην 
Αίγινα. ~ Ο Κ. Χαλκιάς, διευθυντής της εφημ. 
"Κορινθία", δηλώνει τη συμμετοχή του στην 

Κίνηση και ανακοινώνει ότι της διαθέτει στήλες 
της εφημερίδας του. Καλλιθέα~ Κόρινθος Χαλκιάς Κ.

1963 17/7
1 και 

5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εγκαίνια των γραφείων "Γρ. Λαμπράκης"

Ανακοίνωση για τα εγκαίνια των κεντρικών 
γραφείων της ΔΚΝΓΛ, στις 23.7, στην οδό 

Φειδίου 18. Αθήνα

1963 18/7 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ο "Γρηγόρης Λαμπράκης"

Ανακοινώνεται ότι κατά την ημέρα των 
εγκαινίων των κεντρικών γραφείων της ΔΚΝΓΛ, 

θα προβληθεί ταινία από την κηδεία του 
Λαμπράκη, θα ακουστεί η μαγνητοφωνημένη 
φωνή του ενώ παράλληλα θα διοργανωθεί 

έκθεση φωτογραφιών. Αθήνα Λαμπράκης Γρηγόρης

1963 21/7 9
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Με τη βοήθεια μαγνητοφώνου ο Γρηγόρης 
Λαμπράκης θα μιλήσει στο λαό (στα 

εγκαίνια των γραφείων του την Τρίτη στις 8 
μ.μ.) Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης~ Μποσταντζόγλου Μέντης

1963 23/7 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ο Λαμπράκης θα μιλήσει απόψε

Στα εγκαίνια των κεντρικών γραφείων, στην οδό 
Φειδίου, η ΔΚΝΓΛ θα μοιράσει χιλιάδες κάρτες 
φιλοτεχνημένες από τον Μ. Αργυράκη με τις 

παρτιτούρες των τραγουδιών "Καβαλλάρης" του 
Μ. Θεοδωράκη και "Ο Λαμπράκης ζει" του Αλ. 

Ξένου. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης~ Ξένος Αλέκος~ Αργυράκης Μίνως

1963 24/7
1 και 

5 

Επίθεσις στα εγκαίνια 
των γραφείων της 
Κινήσεως "Γρ. 
Λαμπράκης"

Αδάμαστη η νεολαία στην αστυνομοκρατία, 
τις κακοποιήσεις, τους ξυλοδαρμούς. 
Εκακοποιήθη και ο Μίκης Θεοδωράκης

Επίθεση της αστυνομίας στα εγκαίνια των 
γραφείων της ΔΚΝΓΛ. Τραυματισμοί και 

συμπλοκές στο δρόμο. Διαμαρτυρίες για την 
αστυνομική επέμβαση. Περιγραφή της 

εκδήλωσης. Αθήνα
Θεοδωράκης Μίκης~ Λεντάκης Αντρέας~ Περιστεράκης 

Μιχάλης

1963 26/7 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η Κίνησις "Γρ. Λαμπράκης"

Σχόλια για την έκθεση φωτογραφίας του Γρ. 
Λαμπράκη στα κεντρικά της ΔΚΝΓΛ. 

Ανακοίνωση για καλλιτεχική βραδιά στις 29/7. 
Απόφαση για τη διοργάνωση  καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων κάθε Τετάρτη και πρόσκληση για 
τη συμμετοχή νέων με καλλιτεχνικές γνώσεις.  Αθήνα

1963 31/7 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Από την δράσι του "Λαμπράκη"

Επιτυχής εκδρομή στο Δήλεσι της ΔΚΝΓΛ Νέας 
Ιωνίας με τη συμμετοχή 350 ατόμων. Ομιλία του 

Τ. Κουνάδη. Δήλεσι (Αττική) ~ Νέα Ιωνία Κουνάδης Τάκης

1963 4/8 9
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Γρ. Λαμπράκης

Γραφεία της ΔΚΝΓΛ στην οδό Γούναρη στη 
Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη

1963 8/8 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Χωρό Γάβρα: "Κάθε νέος και Λαμπράκης"

Υπόμνημα νέων από το χωριό Γάβρα του νομού 
Κιλκίς προς την ΔΚΝΓΛ με την υπόσχεση για 
συμμετοχή στον αγώνα για τη δημοκρατία.  Γάβρα (Κιλκίς)

1963 9/8
1 και 

5

Ιδρύθηκε χθες Δημοκρατική Κίνησις 
"Λαμπράκης" στον Πειραιά. Συμμετέχουν 

εκλεκτές προσωπικότητες

Ίδρυση Κίνησης Λαμπράκη και έκκληση 25 
ατόμων από διάφορους φορείς και οργανώσεις 

για τον εκδημοκρατισμό. Πειραιάς

1963 11/8 9
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Ο Λαμπράκης Ζη (…και κατακτά την 
νεολαία σ' όλη την Ελλάδα) 

Εκθέσεις καλλιτεχνών στα Γραφεία της Κίνησης. 
Έκθεση γελοιογραφίας για τις παρακρατικές 
οργανώσεις, έκθεση με φωτογραφίες και 

αντικείμενα του Γρ. Λαμπράκη. Διακινούνται με 
επιτυχία οι κάρτες του Μ. Αργυράκη. Αθήνα Αργυράκης Μίνως

1963 11/8 9
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ο "Λαμπράκης" στη Φιλαδέλφεια

Ο Σύλλογος Φίλων Ελληνικής Μουσικής 
διοργανώνει στην Φιλαδέλφεια εκδήλωση για 
τον Λαμπράκη. Πρόσκληση συμμετοχής στα 

μέλη της ΔΚΝΓΛ. Νέα Φιλαδέλφεια 

1963 13/8 10 (Στη Ν. Φιλαδέλφεια)

Καλλιτεχνική εκδήλωση ματαίωσε η 
Χωροφυλακή των Φίλων Ελληνικής 

Μουσικής

Ύστερα από την παρέμβαση της χωροφυλακής, 
ο ιδιοκτήτης του κινηματογράφου, όπου θα 
γινόταν η εκδήλωση, δήλωσε ότι δεν τον 

παραχωρεί. Νέα Φιλαδέλφεια 

1963 15/8 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η Κίνησις "Λαμπράκης"

Ανακοίνωση για τη συγκρότηση ομάδας 
ελληνικών λαϊκών χορών. Πρόσκληση για τη 

συμμετοχή των νέων. Αθήνα
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1963 18/8 9
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Έτσι αγωνίζονται οι νέοι αγρότες 

Συγκέντρωση υπογραφών για τη συγκρότηση 
ομάδων νέων "Γρ. Λαμπράκη", στο χωριό 

Γάβρα του Κιλκίς.   Γάβρα (Κιλκίς)

1963 22/8 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Ο "Λαμπράκης" στην επαρχία. (Μηνύματα 
από τη Θεσσαλονίκη και το Κιλκίς)

Δημιουργούνται στην επαρχία επιτροπές για την 
ίδρυση Κινήσεων 'Λαμπράκη". ~ Εκδρομή της 
ΔΚΝΓΛ Θεσσαλονίκης στην Κατερίνη. ~ 42 
νέοι από Γυναικόκαστρο Κιλκίς στέλνουν 
μήνυμα στη ΔΚΝΓΛ για τη δημοκρατία.  

Θεσσαλονίκη~ Κατερίνη~ 
Γυναικόκαστρο (Κιλκίς) 

1963 24/8 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Δανειστική βιβλιοθήκη στου "Λαμπράκη"

Συγκρότηση Βιβλιοθήκης στα κεντρικά γραφεία 
της Κίνησης στην Αθήνα. Ευχαριστήριο για τις 
προσφορές και πρόσκληση σε βιβλιοπώλεια και 
εκδοτικούς οίκους για την προσφορά βιβλίων. Αθήνα

1963 25/8 1
Στην πλατεία Συντάγματος η γιορτή της 3ης 

Σεπτεμβρίου

Πρόθεση για τον εορτασμό της 3ης Σεπτεμβρίου 
στην πλατεία Συντάγματος από την ΔΚΝΓΛ. 
Επίσκεψη αντιπροσωπείας στον Πιπινέλη για 

την εξασφάλιση άδειας. Αθήνα Πιπινέλης Παναγιώτης

1963 27/8
1 και 

5
1.500 στη συγκέντρωση 

του "Παρκ"
Η νεολαία ξεδιπλώνει τη σημαία της ειρήνης. 

Ο εφιάλτης των "Πόλαρις"

Συγκέντρωση για την ειρήνη από την Ελληνική 
Επιτροπή Ειρήνης και το περ. "Δρόμοι της 
Ειρήνης". Χαιρετισμός-ομιλία του Μ. 

Μποσταντζόγλου. Αθήνα Μποσταντζόγλου Μέντης

1963 28/8
1 και 

5
Η διαθήκη του Μακρυγιάννη υποθήκη για 

τον εορτασμό της 3ης Σεπτεμβρίου Προκήρυξη της ΔΚΝΓΛ. Αθήνα Μακρυγιάννης (στρατηγός)

1963 28/8 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η "3η Σεπτεμβρίου"

Πρόσκληση στους νέους για τον εορτασμό της 
επετείου. Αθήνα

1963 29/8 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Ο "Λαμπράκης" στη Θεσσαλονίκη (βήμα-
βήμα κατακτά τη νεολαία)

Διεύρυνση της ΔΚΝΓΛ Θεσ/κης. 
Προγραμματισμός καλλιτεχνικής και χορευτικής 
βραδιάς. Προετοιμασίες για τον εορτασμό της 
3ης Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση εκδρομών και 

εορτασμός της 20ης επετείου του 
ολοκαυτώματος στον Χορτιάτη.    Θεσσαλονίκη~ Χορτιάτης

1963 30/8 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Η 4η Αυγούστου εναντίον της 3ης 
Σεπτεμβρίου (Ο "Λαμπράκης" ζήτησε χθες 

το Σύνταγμα)

Παράνομη σύλληψη μελών της ΔΚΝΓΛ που 
μοίραζαν προκηρύξεις για τον εορτασμό της 3ης 

Σεπτεμβρίου. Αθήνα

1963 31/8 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Η νεολαία αγωνίζεται για το Σύνταγμα (Η 
χθεσινή έκθεσις του "114")

Εγκαίνια έκθεσης στα κεντρικά γραφεία της 
ΔΚΝΓΛ με θέμα το 1-1-4. Ομιλία για την 

επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου. Αθήνα

1963 1/9 1 Η 3η Σεπτεμβρίου

Άρνηση της κυβέρνησης Πιπινέλη, στο αίτημα 
της ΔΚΝΓΛ, να παραχωρήσει την πλατεία 
Συντάγματος για τον εορτασμό της 3ης 

Σεπτεμβρίου. Αθήνα Πιπινέλης Παναγιώτης

1963 1/9 2
Ο Στρατηγός 

Μακρυγιάννης αφηγείται Έτσι κερδίσαμε τότε το Σύνταγμα!

Απόσπασμα για τα γεγονότα της 3ης 
Σεπτεμβρίου από τα "Απομνημονεύματα" του 
στρατηγού Μακρυγιάννη. Αναφορά στο ότι η 

ΔΚΝΓΛ θα εορτάσει την επέτειο. Αθήνα Μακρυγιάννης (στρατηγός)

1963 1/9 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Ο "Λαμπράκης" εξορμά αύριο στην Νίκαια. 
(Ο κ. Πιπινέλης απηγόρευσε την 
συγκέντρωσι στο Σύνταγμα)

Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών 
προς τον Μ. Θεοδωράκη και τη ΔΚΝΓΛ. 

Άρνηση χορήγησης αδείας για τον εορτασμό της 
3ης Σεπτεμβρίου για λόγους "δημοσίας τάξεως 
και ασφαλείας". Ο εορτασμός θα γίνει τελικά 
στο γήπεδο της Νίκαιας, στις 2.9.~ Εγκαίνια 
γραφείου ΔΚΝΓΛ Θεσσαλονίκης στις 2.9.

Αθήνα~ Νίκαια~ 
Θεσσαλονίκη~ Χορτιάτης Πιπινέλης Παναγιώτης~ Θεοδωράκης Μίκης 

1963 1/9 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ο "Λαμπράκης" στην Πετρούπολη Ίδρυση Κίνησης στην Πετρούπολη. Πετρούπολη

1963 3/9
1 και 

5 Νικολαΐδης Ν. 
Συγκέντρωσις λαϊκό 

πανηγύρι

Πάνω από 7.000 "Λαμπράκηδες" στο γήπεδο 
Κοκκινιάς. Φλογερό κήρυγμα ενότητος για 

τη δημοκρατία ο λόγος του Μίκη 
Θεοδωράκη

Περιγραφή της εκδήλωσης. Ομιλία του Μ. 
Θεοδωράκη. ~ Εγκαίνια ΔΚΝΓΛ Θεσσαλονίκης 
με τη συμμετοχή του Θ. Πάγκαλου. ~ Στον 
εορτασμό του Χορτιάτη μοίραρχος της 
αστυνομίας δημιουργεί επεισόδια σε 

εκπροσώπους της ΔΚΝΓΛ και του Συνδέσμου 
Μπ. Ράσσελ για την κατάθεση στεφάνων.

Αθήνα~ Κοκκινιά [Νίκαια]~ 
Θεσσαλονίκη~ Χορτιάτης

Θεοδωράκης Μίκης~ Πάγκαλος Θόδωρος~ Δρούζας 
Δημήτρης

1963 3/9 1 Σεβασμός στο Σύνταγμα

Φωτογραφία με λεζάντα: Από την εκδήλωση 
των Λαμπράκηδων για την 3η Σεπτεμβρίου στην 

Κοκκινιά. Νίκαια
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1963 3/9 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Το Λιμενικό Σώμα εναντίον του 
"Λαμπράκη" 

Εξορμήσεις της ΔΚΝΓΛ στη Γλυφάδα και στο 
Καβούρι. Εκδρομή και μπάνια. Μοίρασαν 
προκηρύξεις για τη δημοκρατία και έφτιαξαν 
στην άμμο το σήμα 1-1-4. Επέμβαση και 

συλλήψεις από το Λιμενικό.~ Εξόρμηση στην 
Καλλιθέα. Ενθουσιώδης υποδοχή του Μ. 
Θεοδωράκη κ.ά. μελών της ΔΚΝΓΛ. 

 Γλυφάδα (Αττική)~ Καβούρι 
(Αττική)~ Καλλιθέα  Θεοδωράκης Μίκης

1963 4/9 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Παντού "Λαμπράκηδες" Παράρτημα ΔΚΝΓΛ στην Βέροια. Βέροια (Ημαθία)

1963 4/9
1 και 

5
Η Δημοκρατία σας καλεί 

στη συγκέντρωση

Εμπρός! Σαλπίστε τη νίκη αύριο στη 
Κλαυθμώνος. Να φύγη η ψευδοϋπηρεσιακή. 
Η κινητοποίησις όλων των δυνάμεων της 
αντιπολιτεύσεως πανικοβάλλει την ΕΡΕ. 

Διάγγελμα του κ. Παπανδρέου. 
Προσκλητήριο των 115 Σωματείων και της 

ΔΑΣ-114    Συμμετοχή της ΔΚΝΓΛ στην συγκέντρωση. Αθήνα Παπανδρέου Γεώργιος

1963 5/9 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Ενωμένοι κατά της μαφίας (επιστολή της 
Κινήσεως "Λαμπράκης" προς τα Κόμματα)

Eπιστολή της ΔΚΝΓΛ προς τα πολιτικά 
κόμματα για την τήρηση του Συντάγματος Αθήνα

1963 6/9
3 και 

7

Απέραντος ανθρώπινος ωκεανός για την 
υπεράσπιση της Δημοκρατίας. (Η χθεσινή 

μοναδική στα τελευταία χρόνια 
πανδημοκρατική συγκέντρωσις) Συμμετοχή της ΔΚΝΓΛ στην συγκέντρωση. Αθήνα Πιπινέλης Παναγιώτης

1963 6/9 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Η ακτινοβολία του "Λαμπράκη" στη Βόρ. 
Ελλάδα (Απάντηση στις κακοήθειες του 

"Βορρά")

Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ με αφορμή υβριστικό 
άρθρο της εφ. "Ελληνικός Βορράς" σχετικά με 

το προσκύνημα στον Χορτιάτη. Θεσσαλονίκη~ Χορτιάτης

1963 6/9 7 Νικολαΐδης Ν. 
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Τριπλασιαμός της Ν.ΕΔΑ στη Θεσσαλονίκη

Σύσκεψη περιοχής Β. Ελλάδος της Ν. ΕΔΑ στη 
Θεσσαλονίκη. Αναφορά στη νεολαία και στις 
κινήσεις Γρ. Λαμπράκης σε πόλεις της Βόρειας 

Ελλάδας. Θεσσαλονίκη~ Βόρεια Ελλάδα

1963 7/9 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ο Λαμπράκης για την ενότητα

Επιστολή της ΔΚΝΓΛ προς τους Γ. Πασαλίδη 
και Σπ. Μαρκεζίνη για την ενότητα των 

δημοκρατικών δυνάμεων με αφορμή τις μεγάλες 
λαϊκές συγκεντρώσεις για τη δημοκρατία. Αθήνα Πασαλίδης Γιάννης~ Μαρκεζίνης Σπύρος

1963 8/9
5 και 

6 Κουγέας Γ. 
120 χρόνια από τις 3 
Σεπτεμβρίου 1843

Ένα ένα τέσσερα. Η έκθεσις της "Κινήσεως 
Γρ. Λαμπράκης", μια επιτυχημένη 

παρουσίασις των αγώνων του λαού μας κατά 
της τυραννίας, της βίας, των δολοφονιών Αθήνα

1963 8/9 9
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Ο Λαμπράκης ζη στη καρδιά μας (ιδρύθηκε 
τμήμα "Λαμπράκη" στο Περιστέρι) Περιστέρι

1963 10/9 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ο "Λαμπράκης" στη Θεσσαλονίκη

Η ΔΚΝΓΛ χαιρετίζει τη μαχητική συγκέντρωση 
της Θεσσαλονίκης για τη δημοκρατία. Θεσσαλονίκη

1963 10/9 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ο "Λαμπράκης" στην Αθήνα

Διάλεξη στα γραφεία της Κίνησης με θέμα το 1-
1-4. Αθήνα

1963 11/9
1 και 

5
Με το πάθος τους και την 

ορμή τους
Τα νειάτα νικούν την αστυνομοκρατία. Μια 

γιορτή στη Ν. Φιλαδέλφεια

Αναβληθείσα εκδήλωση στη μνήμη του 
Λαμπράκη του Συλλόγου Φίλων Ελληνικής 
Μουσικής στη Φιλαδέλφεια γίνεται μετά από 

ένα μήνα. Συμμετοχή της ΔΚΝΓΛ. Νέα Φιλαδέλφεια

1963 11/9 2 Λόγοι- Αντίλογοι
Χαιρετισμός στη ΔΚΝΓΛ από τη στήλη για τις 
εκδηλώσεις στην επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου. Αθήνα

1963 11/9 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ο "Λαμπράκης" στην Χαλκιδική

Δημιουργία Κίνησης Γ. Λαμπράκη στη 
κοινότητα Ταξιαρχών Χαλκιδικής Ταξιάρχες (Χαλκιδική) 

1963 12/9 1
Η εκδήλωσις των Λαμπράκηδων στο 

Περιστέρι

Καταγγελία της ΔΚΝΓΛ Περιστερίου ότι η 
ασφάλεια δραστηριοποιείται για την ματαίωση 

εκδήλωσης. Περιστέρι

1963 12/9 5 Σ.
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ο "Λαμπράκης" στο Κιλκίς

Η ΔΚΝΓΛ στο Παλαιό Γυναικόκαστρο, 
σχεδιάζει στο βουνό συνθήματα για τον 
πυρηνικό αφοπλισμό και το "Ζ". Το σήμα 

καταστρέφεται από τραμπούκους την επόμενη 
νύχτα.

Παλαιό Γυναικόκαστρο 
(Κιλκίς)

1963 15/9 11 Νικολαΐδης Ν. 
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ιδρύθη Κίνησις "Λαμπράκης" στις Σέρρες Σέρρες
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1963 15/9 11
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ο "Λαμπράκης" στο Περιστέρι

Καλλιτεχνική εκδήλωση της ΔΚΝΓΛ 
Περιστερίου. Περιστέρι

1963 17/9 5 Οι "Λαμπράκηδες" στο Περιστέρι
Επιτυχία της εκδήλωσης της ΔΚΝΓΛ 

Περιστερίου. Περιστέρι

1963 19/9
1 και 

5

Λευκάδα: ο λαός αναμετρήθηκε με τη φοβία 
και την έθαψε … Παλλαϊκή η συγκέντρωσις. 

Μίλησαν ο κ. Εφραιμίδης και ο Μίκης 
Θεοδωράκης από την Κίνησι "Γρ. 

Λαμπράκης"
Εκδήλωση της ΕΔΑ για τη δημοκρατία με τη 

συμμετοχή της ΔΚΝΓΛ. Τρομοκρατία. Αθήνα Εφραιμίδης Βασίλης~ Θεοδωράκης Μίκης

1963 19/9 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Συγκέντρωσις για νέες κοπέλλες Εκδήλωση της ΔΚΝΓΛ για τις νέες κοπέλες. Αθήνα

1963 21/9

1 και 
5 και 

6

Πάνω από 40.000 στη 
δημοκρατική 

συγκέντρωσι χθές

Η ιαχή της δημοκρατίας συγκλόνισε τον 
Πειραιά. Πρώτη φορά τόσο πλήθος, τόσος 

ενθουσιασμός, τέτοια μεγαλειώδης 
αγωνιστική διαδήλωσις

Δημοκρατική συγκέντρωση της ΕΔΑ με ομιλητή 
τον Μ. Γλέζο. Συμμετοχή της Ν. ΕΔΑ και της 

ΔΚΝΓΛ. Πειραιάς Γλέζος Μανώλης

1963 22/9 11
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Εβδομάδα "Λαμπράκη" στη Θεσσαλονίκη. 
(Αναχώρησε κλιμάκιο με επικεφαλής τον 

Μίκη Θεοδωράκη) Θεσσαλονίκη Θεοδωράκης Μίκης

1963 24/9 4
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Η "Φωνή του Λαμπράκη" από τη 
Θεσσαλονίκη

Η ΔΚΝΓΛ Θεσ/νίκης εκδίδει το πρώτο 15ήμερο 
δελτίο της. Θεσσαλονίκη

1963 25/9 1 Λαμπράκηδες και στις Σέρρες Παράρτημα Λαμπράκηδων στις Σέρρες Σέρρες

1963 25/9 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Συγκέντρωσις για νέες κοπέλλες. (Για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα, προχθές, στο θέατρο 

"Πορεία")
Εκδήλωση της ΔΚΝΓΛ για νέες κοπέλες, στο 
Θέατρο "Πορεία". Καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Αθήνα

1963 25/9 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Η "εβδομάδα Λαμπράκη" άρχισε 
θριαμβευτικά

Εβδομάδα "Λαμπράκη" στη Θεσσαλονίκη, 
χαιρετισμός του Μ. Θεοδωράκη. ~ Κλιμάκιο 
Σερρών. Νέος από το Σιτοχώρι αναγέλλει τη 
δημιουργία παραρτήματος στο χωριό του.

Θεσσαλονίκη~ Σέρρες~ 
Σιτοχώρι (Σέρρες) Θεοδωράκης Μίκης 

1963 25/9 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η Κίνησις στη Θεσσαλονίκη

Στα γραφεία της Κίνησης στη Θεσσαλονίκη 
έκθεση φωτογραφιών και αντικειμένων από τη 

ζωή του Γρ. Λαμπράκη. Θεσσαλονίκη

1963 27/9 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Οι "Λαμπράκηδες" στην Πλάκα. (Εμείς που 
ζούμε στις ρίζες του Ιερού Βράχου…)

Πρώτη συνεστίαση των Λαμπράκηδων της 
Πλάκας. Αθήνα~ Πλάκα

1963 28/9 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ο "Λαμπράκης" για το στρατιώτη Παλάσκα

Διαμαρτυρία της ΔΚΝΓΛ για την απόπειρα 
δολοφονίας του στρατιώτη Παλάσκα από τον 

λοχαγό Καρατζά, γνωστού από το παρελθόν του, 
βασανιστή στο στράτευμα. Αθήνα Παλάσκας (στρατιώτης)~ Καρατζάς (λοχαγός)

1963 1/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι "Λαμπράκηδες" αθωώνονται

Αθώωση Λαμπράκηδων κατηγορούμενων για 
αναγραφή συνθημάτων σε τοίχους. Αθήνα

1963 2/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ο "Γρ. Λαμπράκης"

Παρουσίαση του βιβλίου "Γρηγόρης 
Λαμπράκης" του Κ. Πορφύρη στη λέσχη της 

ΔΚΝΓΛ. Αθήνα Πορφύρης Κονίδης

1963 3/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι "Λαμπράκηδες" για τον Λαμπράκη

Χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου του Πορφύρη 
για τον Λαμπράκη. Αθήνα Πορφύρης Κονίδης

1963 3/10
1 και 

5  Μιχελιουδάκης Παύλος

Με συγκεντρώσεις: 
Λάρισα- Βόλος- Λαμία- 

Ιωάννινα

Αρχίζει η προεκλογική εξόρμησις της ΕΔΑ. 
Συγκεντρώσεις χθες στις συνοικίες Περιστέρι-

Γαλάτσι
Προεκλογική εκστρατεία ΕΔΑ. Η ΔΚΝΓΛ 

συμμετέχει στις συγκεντρώσεις.
Λάρισα~ Βόλος~ Λαμία~ 

Ιωάννινα~ Περιστέρι~ Γαλάτσι

1963 3/10
1 και 

5

Έκτακτος αστυφύλαξ ο Λογγίνος για τη 
φρούρησι του Ντε Γκωλ. Είχε πυροβολήσει 
εντός της οικίας φίλου του για να δείξη το 
"νταϊλίκι" του, πράγμα που διεπίστωσε ο 

εισαγγελέας κ. Αλεξόπουλος

Συναγερμός των νέων της χώρας για την ένωση 
των δυνάμεών τους κατά της ΕΡΕ με αφορμή το 

σκάνδαλο "Λογγίνου" και την αποκάλυψη 
οπλοστασίου. Αθήνα

Λογγίνος (αστυνομικός)~ Ντε Γκώλ Σάρλ~ Αλεξόπουλος 
(εισαγγελέας)

1963 5/10
1 και 

5

Σπασμωδικές κινήσεις 
παρακρατικών να 
συγκρατήσουν τα 

"παιδιά"

Συνταρακτικές αποκαλύψεις θα κάνη ο 
Δρακωτός. Ο Χαλκιαδάκης λέγει ότι "οι 
παρακρατικοί οπλοφορούν εν γνώσει της 

αστυνομίας"

Σύλληψη στους Αμπελόκηπους δύο 
Λαμπράκηδων, των Χρ. Περδίκη και 

Νικηφόρου, για μοίρασμα προκηρύξεων της 
ΔΚΝΓΛ εναντίον "παρακρατικών" οργανώσεων. Αμπελόκηποι ~ Αθήνα

 Περδίκης Χρ.~ Νικηφόρος (;)~ Δρακωτός Απόστολος ~ 
Χαλκιαδάκης Δ. 

1963 5/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λαμπράκηδες παντού

Η ΔΚΝΓΛ Πετρούπολης πραγματοποιεί την 
πρώτη της εκδρομή στο Λουτράκι. Πετρούπολη~ Λουτράκι

1963 6/10
6 και 

7 Θεοδωράκης Μ[ίκης] [αφιέρωμα- σαλόνι]
Κάθε νέος και … Λαμπράκης - Καρδιές με 

καρδιές ενωθήτε…

Κάλεσμα της ΔΚΝΓΛ προς όλους τους νέους να 
ενωθούν σε ένα κοινό δημοκρατικό μέτωπο. 
Αφιέρωμα στους νέους, φοιτητές, εργάτες, 

γυναίκες, διανοούμενους, μετανάστες, αθλητές. Αθήνα

1963 6/10 11
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λαμπράκης

Στις 9.10 η ΔΚΝΓΛ θα παρουσιάσει το νέο 
δίσκο του Θεοδωράκη στα γραφεία της Κίνησης. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης
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1963 8/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Νεολαία: η ελπίδα της εποχή μας (η χθεσινή 
σύσκεψις στελεχών της Ν. ΕΔΑ)

Αναφορά στους "Λαμπράκηδες" από τον Μ. 
Γλέζο σε ομιλία του στη σύσκεψη της Ν.ΕΔΑ. Αθήνα Γλέζος Μανώλης

1963 9/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ένας ακόμη Γρηγόρης…

Οπαδός του Λαμπράκη δίνει το όνομα Γρηγόρης 
στο παιδί του με νονά τη χήρα Λαμπράκη 

παρουσία της Νεολαίας στη Ζαχάρω Ηλείας. Ζαχάρω (Ηλεία) Λαμπράκη Ρούλα

1963 10/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ο "Λαμπράκης" διώκεται στη Θεσσαλονίκη

Διαμαρτυρία της ΔΚΝΓΛ για τη σύλληψη νέων 
Λαμπράκηδων της Κίνησης Λαγκαδά με την 
κατηγορία ανάρτησης κομμουνιστικών 

επιγραφών σε γιορτή της Κίνησης στο χωριό 
Στίβος Λαγκαδά.

Θεσσαλονίκη~ Στίβος 
Λαγκαδά 

1963 11/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Αθήνα: 12 Οκτωβρίου 1944

Στην Λέσχη Γρ. Λαμπράκης της Αθήνας θα 
εορταστεί η 19η επέτειος από το διώξιμο των 

Χιτλερικών από την Αθήνα. Αθήνα

1963 12/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λαμπράκης

Δημιουργία Κίνησης στο Μεταλλικό του Κιλκίς. 
Οργάνωση ποντιακού γλεντιού. Μεταλλικό (Κικλίς) 

1963 15/10
1 και 

7
Η προεκλογική 

εξόρμησις της ΕΔΑ
Θριαμβευτική πορεία νίκης. Αντηχούν τα 
τραγούδια στην Καισαριανή και Παγκράτι 

Συμμετοχή Λαμπράκηδων σε προεκλογικές 
εκδηλώσεις της ΕΔΑ στο Παγκράτι, την 

Καισαριανή και τη Δραπετσώνα.
Παγκράτι~ Καισαριανή~ 

Δραπετσώνα

1963 15/10 11 [7]
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Μόρφωσις- Δουλειά- Δημοκρατία. Η 
συγκέντρωσις των εργαζομένων νέων

Παρουσία της ΔΚΝΓΛ σε εκδήλωση που 
οργάνωσε η ΣΕΕΝΕ στο θέατρο Διάνα. Αθήνα

1963 16/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εξόρμησις "Λαμπράκης"

Η ΔΚΝΓΛ Θεσσαλονίκης επισκέπτεται χωριά 
του Κιλκίς, συναντιέται με τους νέους και 

ακολουθεί γλέντι. Θεσσαλονίκη~ Κιλκίς

1963 16/10
1 και 

8

Η Αθήνα θα ψηφίση την ΕΔΑ. Αγωνιστικός 
ενθουσιασμός στου Ψυρρή (2.000 στη 

συγκέντρωσι) και Γκύζη
Συμμετοχή ΔΚΝΓΛ σε προεκλογικές 

συγκεντρώσεις της ΕΔΑ. Αθήνα~ Ψυρρή~ Γκύζη

1963 20/10 1 Φωτογραφία με λεζάντα Η υπερήφανη νεολαία της ΕΔΑ
Φωτογραφία με λεζάντα: Λαμπράκηδες της 
Καβάλας σε συγκέντρωση της Ν.ΕΔΑ. Καβάλα

1963 20/10 11
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 100 νέα μέλη μέσα σε λίγα λεπτά

Η Ν.ΕΔΑ Καβάλας αποκτά νέα μέλη και τα 
ονομάζει Λαμπράκηδες. Καβάλα

1963 22/10 5

Ο ελληνικός λαός δίνει 
το "παρόν" στην 
εκλογική μάχη Θύελλα ενθουσιασμού

Συμμετοχή Λαμπράκηδων σε προεκλογικές 
συγκεντρώσεις (Βύρωνας). Βύρωνας

1963 22/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Νεολαία: ένα πύρινο ποτάμι κυλάει… η 
χθεσινή μεγαλειώδης συγκέντρωσίς  της για 

την ειρήνη

Εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης και του 
Συνδέσμου Μπ. Ράσσελ για την Ειρήνη. 

Παρουσία των Μ. Θεοδωράκη και Θ. Πάγκαλου. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης~ Πάγκαλος Θόδωρος

1963 23/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Όλα για τη νίκη του λαού (η ομιλία του Μ. 
Θεοδωράκη)

Απόσπασμα της ομιλίας του Μ. Θεοδωράκη στη 
συγκέντρωση της Επιτροπής Ειρήνης και του 

Συνδέσμου Μπ. Ράσσελ. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης

1963 23/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λαμπράκηδες

Δραστηριότητες Λαμπράκηδων: Ομιλία του Μ. 
Μποσταντζόγλου στη Λέσχη ΔΚΝΓΛ 

Περιστερίου.~ Εξόρμηση στην Κόρινθο για 
διαφώτιση και εμψύχωση του λαού.~ 
Περιεχόμενα του περ. "Τετράδια της 

Δημοκρατίας".~ Εξόρμηση της ΔΚΝΓΛ 
Θεσ/νίκης στη Χαλκιδική, όπου διαπιστώνεται η 

άνοδος της δημοκρατικής παράταξης.
Περιστέρι~ Θεσσαλονίκη~ 
Κόρινθος~ Χαλκιδική Μποσταντζόγλου Μέντης

1963 24/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Δ.Κ.Ν. Γρ. Λαμπράκης

Χθεσινή συγκέντωση στη λέσχη ΔΚΝΓΛ με 
ομιλητή τον Μ. Μποσταντζόγλου. Αθήνα Μποσταντζόγλου Μέντης

1963 25/10 1

Λαμπράκης της Αθήνας. Όλοι το Σάββατο 
στο Περιστέρι στον κινηματογράφο 

"Ορφεύς" 7 μ.μ. Θα μιλήση ο Μέντης 
Μποσταντζόγλου - για το γκρέμισμα του 
φασισμού- για τη νίκη της δημοκρατίας

Κάλεσμα - πρόσκληση της ΕΔΑ προς τους 
Λαμπράκηδες. Περιστέρι Μποσταντζόγλου Μέντης

1963 25/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι "Λαμπράκηδες"

Η ΔΚΝΓΛ προγραμματίζει τριήμερη περιοδεία 
"για τη νίκη της δημοκρατίας". Αθήνα

1963 25/10 8
Όπως απέδειξαν κατά τις 
χθεσινές συγκεντρώσεις

Πλάκα, Ν. Σφαγεία, Σεπόλια, στην 
πρωτοπορία της πάλης για τον θρίαμβο της 
δημοκρατίας. Λόγος του Γλέζου κάτω από 
την Ακρόπολι. Εγκαίνια εκλογικών κέντρων 
στο Μπραχάμι, Προφήτη Ηλία και Ελευσίνα

Συμμετοχή των Λαμπράκηδων. Σύντομο 
απόσπασμα της ομιλίας του Α. Λεντάκη  για τον 

Γοργοπόταμο.

Αθήνα~ Πλάκα~ Νέα 
Σφαγεία~ Σεπόλια~ 
Μπραχάμι~ Ελευσίνα Γλέζος Μανώλης~ Λεντάκης Αντρέας
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1963 26/10 2

Η συγκέντρωση αύριο 
στις 11 π.μ. στο θέατρο 

"Χατζηχρήστου"

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης για την 
υπεράσπιση της πνευματικής ελευθερίας. Θα 
παραστούν πνευματικές προσωπικότητες του 

εξωτερικού Συμμετοχή των Λαμπράκηδων στην εκδήλωση. Αθήνα

1963 26/10 9
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι "Λαμπράκηδες" στο Περιστέρι

Η ΔΚΝΓΛ μετατρέπει τη συγκέντρωση στο 
Περιστέρι σε συνεστίαση. Περιστέρι

1963 26/10 10

Για τη μεγαλειώδη νίκη 
της ΕΔΑ- για το θρίαμβο 

της δημοκρατίας

Σε συναγερμό οι συνοικίες Αθηνών- 
Πειραιώς- Θεσσαλονίκης. Αιγάλεω, Ν. 
Ιωνία, Εξάρχεια, Ν. Φιλαδέλφεια, Ν. 
Κόσμος, Βοτανικός, Κηφισιά, Καμίνια, 

Χαλκιδόνα, Τούμπα, Άπαρτα δημοκρατικά 
κάστρα

Προεκλογικές συγκεντρώσεις- συμμετοχή 
Λαμπράκηδων

Αθήνα~ Πειραιάς~ 
Θεσσαλονίκη~ Αιγάλεω~ Νέα 

Ιωνία~ Εξάρχεια~ Νέα 
Φιλαδέλφεια~ Νέος Κόσμος~ 

Βοτανικός~ Κηφισιά~ 
Καμίνια~ Χαλκιδόνα~ Τούμπα

1963 27/10 11
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λαμπράκηδες στα πέρατα της γης

Επιτροπές Λαμπράκη σε πόλεις της Αυστραλίας. 
Έκδοση ελληνικών και αγγλικών φυλλαδίων. Αυστραλία

1963 27/10 11
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι "Λαμπράκηδες" οργώνουν την ύπαιθρο

Εξορμήσεις Λαμπράκηδων στην Αργολίδα, 
Εύβοια, Θεσσαλία, προηγούμενη εξόρμηση σε 

Πελοπόννησο (Ολυμπία)

Αργολίδα~ Εύβοια~ 
Θεσσαλία~ Πελοπόννησος~ 

Ολυμπία (Ηλεία) 

1963 27/10 11
Μόλις εκυκλοφόρησε: Α. Λεντάκη, "Οι 
νεοφασιστικές οργανώσεις στην Νεολαία" Διαφήμιση έκδοσης της ΔΚΝΓΛ. Αθήνα Λεντάκης Αντρέας

1963 27/10 12
Αύριο εγκαίνεια γραφείων Κινήσεων Νέων 

Κοκκινιάς
Εγκαίνια γραφείων ΔΚΝΓΛ Κορυδαλλού 

παρουσία του Μ. Θεοδωράκη.
Κοκκινιά [Νίκαια]~ 

Κορυδαλλός Θεοδωράκης Μίκης

1963 29/10
3 και 

7 Μεγαλειώδης η συγκέντρωσις της νεολαίας
Σε συγκέντρωση της Ν.ΕΔΑ χαιρετίζουν τους 

νεολαίους Λαμπράκηδες. Αθήνα

1963 29/10

3 και 
7 και 

8
Μεγαλειώδεις 

συγκεντρώσεις της ΕΔΑ

Οι Ρουπακιάδες ξύπνησαν. Οι αγρότες 
τάχθηκαν με την ΕΔΑ. Κοκκινιά, Ελευσίνα, 
Λαύριο: Η εργατιά θα υπερψηφίση την ΕΔΑ

Παρουσία των Λαμπράκηδων στις εκδηλώσεις. 
Ομιλία του Μ. Θεοδωράκη στην Κοκκινιά.

Κοκκινιά [Νίκαια]~ Ελευσίνα~ 
Λαύριο Θεοδωράκης Μίκης

1963 30/10
3 και 

7

Η Αθήνα συνέτριψε τα 
καθιερωμένα μέτρα των 

συγκεντρώσεων 
Η συγκέντρωσις της ΕΔΑ υπερήφανη 
απάντησις στην οκταετία της ΕΡΕ

Συμμετοχή της ΔΚΝΓΛ Κοκκινιάς. Ομιλία του 
Μ. Θεοδωράκη. Κοκκινιά [Νίκαια] Θεοδωράκης Μίκης

1963 31/10 5 Χαραλαμπόπουλος Σ[τράτος]
ΕΔΑ… ΕΔΑ… ΕΔΑ… 

Φωνή Λαού

Το τραγούδι της νίκης. Συγκεντρώσεις, 
περιοδείες, εγκαίνεια εκλογικών κέντρων 

ξεσηκώνουν θύελλα ενθουσιασμού απ' άκρη 
σ' άκρη της Ελλάδας. Η νεολαία πρωτοπόρα 
στην εκλογική μάχη. Νέοι, γέροι, γριές από 

όλα τα στρώματα υποδέχονται τους 
υποψηφίους της ΕΔΑ

Ενεργή συμμετοχή των Λαμπράκηδων στον 
Πύργο. Πύργος~ Πελοπόννησος

1963 31/10 9
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ο "Λαμπράκης" 

Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ για την υπηρεσιακή 
κυβέρνηση Μαυρομιχάλη.  Διατηρεί συνθήκες 
που κάνουν αδύνατη την ελεύθερη άσκηση του 

εκλογικού δικαιώματος. Αναφορά στην 
τρομοκρατία που συνεχίζεται. Αθήνα

1963 31/10 9
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Πούλμαν με "Λαμπράκηδες"

Προεκλογικές κινητοποιήσεις της ΔΚΝΓΛ 
Θεσσαλονίκης. Επισκέψεις σε χωριά με 

μηνύματα για τη δημοκρατία.~ ΔΚΝΓΛ Αθήνας 
επίσκεψη στο Άργος και Ναύπλιο.

Αθήνα~ Θεσσαλονίκη~ 
Ναύπλιο~ Άργος

1963 31/10
1 και 

9
Παντού μεγαλειώδεις οι 
συγκεντρώσεις της ΕΔΑ

Ο λαός έρριξε χρυσή γέφυρα με το έπος της 
Αντιστάσεως

Προεκλογικές συγκεντρώσεις της ΕΔΑ. ~ 
Ομιλία του Μ. Θεοδωράκη στην Πάτρα. Πάτρα Θεοδωράκης Μίκης

1963 31/10
1 και 

9 Στον κ. Μαυρομιχάλη

Η ΕΔΑ κατήγγειλε τον τρομοκρατικό 
μηχανισμό της ΕΡΕ. Σήμερα θα δώσει πρες 
κονφεράνς. Κύριος υπεύθυνος η Κυβέρνησις

Νέοι της ΔΚΝΓΛ συνομιλούν με κατοίκους του 
Συκαμίνου Αττικής για τραμπουκισμούς στο 

χωριό τους. Συκάμινο (Αττική) Μαυρομιχάλης Στυλιανός

1963 1/11 2
Ο Προμηθέας στη 
σημερινή Ελλάδα

Χρονικό διωγμών εναντίον του πνεύματος. 
Λογοκρισία, απαγορεύσεις, αστυνόμευση. 
Λογοκρισία δίσκων - Οι καλλιτέχνες στην 

κλούβα

Λογοκρισία στο "Τραγούδι του Νεκρού 
Αδελφού". Σύλληψη του Μ. Θεοδωράκη.~ Οι 

Στρ. Δούκας, Αλ. Αλεξανδράκης, Αλ. 
Γεωργούλη, Μ. Αργυράκης δηλώνουν 
συμμετοχή στο Μαραθώνιο Ειρήνης που 

διοργανώνει ο Σύλλογος Μπ. Ράσσελ  για τις 
23.4.1963. Αθήνα

Θεοδωράκης Μίκης~ Δούκας Στρατής~ Αλεξανδράκης 
Αλέκος~ Γεωργούλη Αλίκη~ Αργυράκης Μίνως

1963 1/11
1 και 

12

Η συγκέντρωσις της 
ΕΔΑ. Ο λαϊκός παλμός 
έμοιαζε με σεισμό. 
Πρωτοφανής ο όγκος Πειραιά! Μας εσφράγισες τη νίκη

Αναφορά στον χαρούμενο τόνο που 
προσέδωσαν στην συγκέντρωση του Πειραιά οι 
"Λαμπράκηδες". Πλακάτ, μπαλόνια, τραγούδια. 
Ο Μ. Θεοδωράκης διαβάζει επιστολή μητέρας 

πολιτικού κρατουμένου. Πειραιάς Θεοδωράκης Μίκης

1963 2/11 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λαμπράκηδες στο Γερακάρι

Ίδρυση Κίνησης Λαμπράκη στο χωριό Γερακάρι 
του Κιλκίς. Γερακάρι (Κιλκίς)
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1963 2/11 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι Λαμπράκηδες για το "Οχι"

Εορτασμός της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 
από Λαμπράκηδες στη Θεσσαλονίκη. 

Συμμετέχει και ο Μ. Κατράκης. Θεσσαλονίκη Κατράκης Μάνος

1963 2/11 1 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Διατή θα ψηφίσο την ΕΔΑ
Ευθυμογράφημα με μικρή αναφορά στους 

δημοκρατικούς νέους. Αθήνα

1963 5/11 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Εμπρός στον αγώνα για μια πραγματική 
δημοκρατία

Διακήρυξη της ΔΚΝΓΛ για τη νίκη της 
δημοκρατίας στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Αθήνα

1963 5/11 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ο "Λαμπράκης" στη Νίκαια - Κορυδαλλό

Ιδρυτική πράξη της ΔΚΝΓΛ στη Νίκαια. 
Υπογραφές. Νίκαια~ Κορυδαλλός

1963 6/11 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Γλέντια νέων

Η ΔΚΝΓΛ προγραμματίζει εκδηλώσεις για τον 
εορτασμό των εκλογικών αποτελεσμάτων. ~ Οι 

Λαμπράκηδες της Νίκαιας διοργανώνουν 
εκδρομή για να συναντήσουν τους Λαμπράκηδες 

της Χαλκίδας. Νίκαια~ Χαλκίδα

1963 6/11 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι νεοφασιστικές οργανώσεις

Διανέμεται από τα γραφεία ΔΚΝΓΛ στην οδό 
Φειδίου το βιβλίο του Α. Λεντάκη "Οι 

νεοφασιστικές οργανώσεις στη Νεολαία". Αθήνα Λεντάκης Αντρέας

1963 6/11 6 Η Κίνησις "Λαμπράκη"

Η ΔΚΝΓΛ Θεσσαλονίκης χαιρετίζει με 
ανακοίνωσή της τη νίκη των δημοκρατικών 

δυνάμεων. Θεσσαλονίκη

1963 8/11 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Άμιλλα μεταξύ νέων για την ειρήνη

Συνεστίαση της ΔΚΝΓΛ Πετραλώνων. 
Παρίστανται τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου 

Γρ. Γιάνναρος και Μ. Θεοδωράκης. Πετράλωνα Θεοδωράκης Μίκης~ Γιάνναρος Γρηγόρης

1963 9/11 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Γιορτάζουν τη νίκη

Η ΔΚΝΓΛ Θεσσαλονίκης γιορτάζει τη νίκη στις 
εκλογές. Οργάνωση έκθεσης φωτογραφίας 
σχετική με την "καραμανλική οκταετία". Θεσσαλονίκη

1963 10/11 9
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Το πανηγύρι των Λαμπράκηδων στη 
Χαλκίδα

Οι Λαμπράκηδες της Κοκκινιάς επισκέπτονται 
τη Χαλκίδα. Κοκκινιά [Νίκαια]~ Χαλκίδα

1963 12/11 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Σε πότισα ροδόσταμο, με πότισες φαρμάκι...

Γιορτή της ΔΚΝΓΛ Κατερίνης με τραγούδια του 
Μ. Θεοδωράκη. Κατερίνη Θεοδωράκης Μίκης

1963 12/11 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λαμπράκηδες

Γιορτή των Λαμπράκηδων Κολωνού. ~ Εκδομή 
των Λαμπράκηδων Νίκαιας στη Χαλκίδα και 
δημιουργία Κίνησης Λαμπράκη στη Νέα 

Αρτάκη.
Κολωνός~ Νίκαια~ Χαλκίδα~ 

Νέα Αρτάκη (Εύβοια)

1963 13/11 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λαμπράκηδες σ' όλο τον κόσμο

Λαμπράκηδες στην Αυστραλία. ~ Μηνύματα 
από νέους του εξωτερικού, της Βιέννης και του 
Βρότσλαβ Πολωνίας. ~ Οι Λαμπράκηδες στη 

Γαλλία έρχονται σε επαφή με γνωστές 
προσωπικότητες: Αλ. Μοράβια, Γραχαμ Γκρην, 
Ζαν Πωλ Σάρτρ. Επιστολή του Λ. Βισκόντι 

στους Λαμπράκηδες.

Αυστραλία~ Βιέννη 
(Αυστρία)~ Γαλλία~ Βρότσλαβ 

(Πολωνία)
Βισκόντι Λουτσιάνο~ Σάρτρ Ζαν-Πόλ~ Μοράβια 

Αλμπέρτο~ Γκρην Γκράχαμ [σερ] 

1963 13/11 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Φωτογραφία με λεζάντα: Από τη συνεστίαση 
των "Λαμπράκηδων" στα Πετράλωνα. Μίλησαν 

οι Μ. Θεοδωράκης και ο γραμματέας της 
τοπικής Κίνησης, Κοκκινόπουλος. Πετράλωνα Θεοδωράκης Μίκης~ Κοκκινόπουλος Α.

1963 13/11 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκπολιτισμός

Η ΔΚΝΓΛ καλεί τους νέους να λάβουν μέρος 
στο εκπολιτιστικό κίνημα (θέατρο, τραγούδι, 

χορός). Αθήνα

1963 15/11 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

... Και ο "Λαμπράκης" για την Καραμανλική 
8ετία

Η ΔΚΝΓΛ οργανώνει έκθεση με θέμα την 
"Καραμανλική οκταετία ". Έκκληση για 

συγκέντρωση υλικού. Αθήνα

1963 15/11 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Σπουδαστήριο λογοτεχνίας στον 
"Λαμπράκη"

Δημιουργία Σπουδαστηρίου λογοτεχνίας και 
ποιήσης. Υπεύθυνος ο Ν. Περγιάλης. Κριτές θα 
είναι οι Γ. Ρίτσος, Ν. Βρεττάκος, Τ. Λειβαδίτης. Αθήνα

Περγιάλης Νότης~ Ρίτσος Γιάννης~ Βρεττάκος Νικηφόρος~ 
Λειβαδίτης Τάσος

1963 15/11 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Γλέντι δημοκρατίας

Η ΔΚΝΓΛ Πετρούπολης διοργανώνει "γλέντι 
δημοκρατίας". Πετρούπολη

1963 16/11
1 και 

5

Ο μηχανισμός της ΕΡΕ 
κάνει την παρουσία του 

...
Ξανάρχισε ο έλεγχος ταυτοτήτων στα 

τμήματα. Δημοτικοί σύμβουλοι σε απολογία

Παράνομη σύλληψη και κράτηση έξι νέων της 
ΔΚΝΓΛ. Έλεγχος ταυτοτήτων, κράτηση στο ΙΑ΄ 
Αστ. Τμήμα για εξύβριση. Διαμαρτυρία στο 

τμήμα του Μ. Θεοδωράκη. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης
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1963 16/11 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λαμπράκηδες

 Συνεστίαση της ΔΚΝΓΛ Μεταξουργείου. ~ Οι 
Λαμπράκηδες Πλάκας διοργανώνουν εκδρομή 
στο Σούνιο-Μεσόγεια. ~ Η ΔΚΝΓΛ Αθήνας 

διοργανώνει "Σπουδαστήριο έρευνας", 
Υπεύθυνος ορίζεται ο Α. Λεντάκης.

Αθήνα~ Μεταξουργείο~ 
Πλάκα Λεντάκης Αντρέας

1963 19/11 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Οι Λαμπράκηδες για τη νίκη της 
Δημοκρατίας

Μεγάλη συμμετοχή στις Κινήσεις Πετρούπολης 
και Μεταξουργείου. Ομιλίες των Α. Λεντάκη, 

Μ. Περιστεράκη, Μ. Λυγίζου.
Αθήνα~ Πετρούπολη~ 

Μεταξουργείο
Λεντάκης Αντρέας~ Περιστεράκης Μιχάλης~ Λυγίζος 

Μήτσος

1963 20/11
1 και 

5

Γοργοπόταμος η ηρωϊκότερη σελίδα της 
Εθνικής μας Αντιστάσεως. Προσκύνημα στο 

γεφύρι

Η ΔΚΝΓΛ καλεί όλες τις οργανώσεις 
"Λαμπράκη" να λάβουν μέρος στον εορτασμό 

της επετείου. Αθήνα

1963 20/11 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Σύσκεψις Δ.Κ.Ν. "Γρ. Λαμπράκης"

Η ΔΚΝΓΛ Πειραιώς οργανώνει σύσκεψη στις 
19.11 με τη συμμετοχή των Μ. Θεοδωράκη και 

Γρ. Γιάνναρου. Πειραιάς Θεοδωράκης Μίκης~ Γιάνναρος Γρηγόρης

1963 20/11 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι "μυστικοί" έρχονται

Η ΔΚΝΓΛ Θεσσαλονίκης καταγέλλει ότι 
ξανάρχισε η αστυνομική παρακολούθηση των 

γραφείων. Θεσσαλονίκη

1963 20/11 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Συνεστίασις Η ΔΚΝΓΛ Εξαρχείων διοργανώνει συνεστίαση. Εξάρχεια

1963 20/11 1

Επιτροπή της Κινήσεως 
"Γρ. Λαμπράκης" στον 

Πρωθυπουργό

Διαλεύκανσις του εκλήματος. Διάλυσις των 
Παρακρατικών. Να καταργηθούν τα 

επαίσχυντα πιστοποιητικά φρονημάτων

Επίσκεψη αντιπροσωπείας της ΔΚΝΓΛ στον 
πρωθυπουργό, Γ. Παπανδρέου. Έκθεση για τα 
προβλήματα των νέων, τη δημοκρατία, το 
"έγκλημα της Θεσσαλονίκης". Κατάθεση 

υπομνήματος. Η Επιτροπή αποτελείτο από τους 
Μ. Θεοδωράκη, Μ. Αργυράκη, Γρ. Γιάνναρο, Θ. 

Πάγκαλο και Οδ.Τσουκόπουλο. Αθήνα

Παπανδρέου Γεώργιος~ Θεοδωράκης Μίκης~ Αργυράκης 
Μίνως~ Γιάνναρος Γρηγόρης~ Πάγκαλος Θόδωρος~ 

Τσουκόπουλος Οδυσσέας

1963 21/11 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι Λαμπράκηδες στην επαρχία

Η ΔΚΝΓΛ Σερρών στέλνει συγχαρητήριο 
τηλεγράφημα στον πρόεδρο της Κυβέρνησης.~ 

Εγκαίνια ΔΚΝΓΛ Αγιάσου. Σέρρες~ Αγιάσος (Λέσβος) 

1963 21/11 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκπολιτισμός

Η ΔΚΝΓΛ Εξαρχείων  διοργανώνει συνεστίαση 
για τις 23.11. Εξάρχεια

1963 21/11 1 Μνημόσυνο Γρηγόρη Λαμπράκη

Η ΔΚΝΓΛ καλεί τους νέους της Κίνησης να 
λάβουν μέρος στο μνημόσυνο μ' ένα λουλούδι 

στο χέρι. Αθήνα

1963 22/11
1 και 

5

Ας στρέψουμε τη μνήμη μας στο 
Γοργοπόταμο. Την Κυριακή προσκύνημα 

στο γεφύρι

Ανακοίνωση της τιμητικής επιτροπής για τον 
εορτασμό της επετείου. Την ανακοίνωση 

υπογράφει μεταξύ άλλων και ο Μ. Θεοδωράκης 
εκ μέρους της ΔΚΝΓΛ. Αθήνα~ Γοργοπόταμος Θεοδωράκης Μίκης

1963 22/11 5 Θεοδωράκης Μ[ίκης]
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Απόφασις του Εκτελεστικού Συμβουλίου της 
Δ.Κ.Ν."Γ.Λ."

Αναφορά στις εκλογές, στη δολοφονία 
Λαμπράκη, στον καραμανλικό μηχανισμό που 

εξακολουθεί να λειτουργεί κ.ά. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης
1963 24/11 1 Μνημόσυνο του Λαμπράκη Πρόσκληση για συμμετοχή στο μνημόσυνο. Αθήνα Λαμπράκης Γρηγόρης

1963 26/11
3 και 

6 Τσοπολίδης Κώστας

Τιμή και δόξα στην 
Εθνική Αντίσταση. Η 21η 
επέτειος της ιστορικής 

μάχης Προσκύνημα στο Γοργοπόταμο
Ανταπόκριση από το Γοργοπόταμο. Χαιρετισμός 
του εκπροσώπου της ΔΚΝΓΛ, Α. Λεντάκη. Γοργοπόταμος Λεντάκης Αντρέας

1963 26/11
3 και 

6

Ο Λαμπράκης Ζη! Το 
προχθεσινό μνημόσυνο 

του αξέχαστου 
δολοφονηθέντος μαχητή 

της Ειρήνης
Χιλιάδες λαού τίμησαν τη μνήμη του Γρ. 

Λαμπράκη

Ομιλία του Θ. Πάγκαλου εκ μέρους της 
ΔΚΝΓΛ. Μαζική συμμετοχή μελών της 
Κίνησης. Συμμετοχή του Μ. Θεοδωράκη. Αθήνα Πάγκαλος Θόδωρος~ Θεοδωράκης Μίκης 

1963 26/11 6
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι νέοι καταδικάζουν τη δολοφονία

Η δημοκρατική νεολαία καταδικάζει τη 
δολοφονία του προέδρου Κέννεντυ. 

Τηλεγραφήματα και ανακοινώσεις της Ν.ΕΔΑ 
και της ΔΚΝΓΛ Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Αθήνα~ Θεσσαλονίκη~ ΗΠΑ Κέννεντυ Τζόν Φιτζέραλντ

1963 26/11 6
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Οι νέοι στον Γοργοπόταμο και στο 
μνημόσυνο Λαμπράκη

Συμμετοχή των Λαμπράκηδων. Σύντομο 
απόσπασμα της ομιλίας του Α. Λεντάκη  για τον 

Γοργοπόταμο. Γοργοπόταμος Λεντάκης Αντρέας

1963 26/11
1 και 

8

Παρέστησαν εκπρόσωποι 
αρχηγών κρατών και 

κυβερνήσεων 60 χωρών

Οδύνη και θρήνος (της Αμερικής και όλης 
της ανθρωπότητος) στην κηδεία του 

Κέννεντυ

Αντιπροσωπεία της ΔΚΝΓΛ από τους Μ. 
Θεοδωράκη, Γρ. Γιάνναρο και Δ. Καραχάλιο 
επισκέπτεται την Αμερικανική Πρεσβεία. 
Εκφράζει την θλίψη της και και γράφει στο 
βιβλίο συλλυπητηρίων. Δήλωση του Μ. 

Θεοδωράκη. Αθήνα
Θεοδωράκης Μίκης~ Γιάνναρος Γρηγόρης~ Καραχάλιος 

Δημήτρης~ Κέννεντυ Τζον Φιτζέραλντ

1963 30/11 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι "Λαμπράκηδες" στο "Σινικό Τείχος"

Ο θίασος του Αλ. Αλεξανδράκη δίνει παράσταση 
του θεατρικού έργου "Σινικό Τείχος" προς τιμή 

της ΔΚΝΓΛ. Αθήνα Αλεξανδράκης Αλέκος~ Φρίς Μαξ
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1963 3/12 3
Είκοσι χρόνια μετά το 

θάνατό τους
Άσβηστη στη μνήμη η θυσία των 118 
πατριωτών που έπεσαν στο Μονοδένδρι

Επιμνημόσυνη δέηση στον τόπο της εκτέλεσης 
από τους Γερμανούς. Κατάθεση στεφάνου και 
από τη ΔΚΝΓΛ στο Μονοδένδρι Λακωνίας. Μονοδένδρι (Λακωνία) 

1963 7/12 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκπολιτισμός

Οι Λαμπράκηδες των Ανω Πετραλώνων 
διοργανώνουν συνεστίαση. Άνω Πετράλωνα

1963 8/12 11
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι "Λαμπράκηδες" Δραπετσώνας Εγκαίνια γραφείων. Δραπετσώνα

1963 10/12 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λαμπράκηδες στη Δραπετσώνα

Ανταπόκριση για τη συγκέντρωση εγκαινίων. 
Ομιλίες των Θ. Πάγκαλου και Θ. Συλλογίδη. Δραπετσώνα Πάγκαλος Θόδωρος~ Συλλογίδης Θόδωρος

1963 10/12
1 και 

5 Ο Καραμανλής το έσκασε Αναφορά στην "Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ". Αθήνα Καραμανλής Κωνσταντίνος

1963 12/12
1 και 

7
Αναβιώνουν τα 
Μακρονήσια;

Ο Μίκης Θεοδωράκης εκλήθη στο τμήμα για 
... "πλύσι εγκεφάλου". Του εδηλώθη ότι η 

ενέργεια εγένετο "κατόπιν εντολής"

Έγγραφη διαμαρτυρία του Μ. Θεοδωράκη. 
Κλήθηκε στο αστ. τμήμα Ν. Σμύρνης και του 

έγινε πλάγια πρόταση να αποκηρύξει τα πολιτικά 
του φρονήματα. Καταγγελία της ΔΚΝΓΛ. Νέα Σμύρνη Θεοδωράκης Μίκης

1963 13/12
1 και 

5

Η καταγγελία Θεοδωράκη. Διετάχθη 
ανάκρισις. Συγκέντρωσις της Κινήσεως "Γρ. 

Λαμπράκης"

Δήλωση του πρωθυπουργού, Γ. Παπανδρέου, 
ότι θα διαταχθεί ανάκριση για την κλήση του Μ. 
Θεοδωράκη στο αστ. τμήμα Ν. Σμύρνης.~ Η 
ΔΚΝΓΛ διοργανώνει συγκέντρωση σε θέατρο 
στις 16.8 για την προάσπιση της δημοκρατίας 

και τις ατομικές ελευθερίες. Αθήνα~ Νέα Σμύρνη Θεοδωράκης Μίκης~ Παπανδρέου Γεώργιος

1963 13/12 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Στα πεταχτά

Στα κεντρικά γραφεία των Λαμπράκηδων έγινε 
συγκέντρωση. Ο λογοτέχνης Κ. Πορφύρης 
μίλησε για τον Κάλβο.~ Η ΔΚΝΓΛ Υμηττού 

οργανώνει συνεστίαση. Αθήνα~ Υμηττός Πορφύρης Κονίδης~ Κάλβος Αντρέας

1963 14/12
1 και 

5 Σήμερα

Το πόρισμα της ανακρίσεως επί της 
καταγγελίας Θεοδωράκη. Συγκέντρωσις 

διαμαρτυρίας

Σε αναμονή του πορίσματος η ΔΚΝΓΛ 
διοργανώνει συγκέντρωση για την κατάργηση 
των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων 

και εκδίδει σχετική ανακοίνωση. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης

1963 14/12 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδομή στην Κατερίνη Η ΔΚΝΓΛ Θεσσαλονίκης στην Κατερίνη. Θεσσαλονίκη~ Κατερίνη

1963 14/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκπολιτισμός- Σύλλογοι

Οι Λαμπράκηδες του Ν. Ηρακλείου 
διοργανώνουν συνεστίαση. Νέο Ηράκλειο (Αττική)

1963 15/12 11
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Συγκέντρωσις για την ελευθερία του 
φρονήματος

Η ΔΚΝΓΛ Πειραιώς καλεί νέους να 
παρευρεθούν στο θέατρο "Παπαϊωάννου" σε 

συγκέντρωση για την κατάργηση των 
πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων. Πειραιάς

1963 17/12 1

Κατόπιν "Άνωθεν Διαταγής" ανεκρίθη ο Μ. 
Θεοδωράκης. Διαμαρτυρία του Εθνικού 

Αντιφασιστικού Συμβουλίου Εργαζομένων

Σχετικά με το πόρισμα της έρευνας που 
διενεργεί ο υφυπουργός Εσωτερικών για την 
ανάκριση του προέδρου της ΔΚΝΓΛ από την 

αστυνομία και την πρόσκληση να αποκηρύξει τις 
πολιτικές του ιδέες. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης

1963 17/12 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Δημοκρατία και πιστοποιητικά κοινωνικών 
φρονημάτων είναι ασυμβίβαστα. Η χθεσινή 

συγκέντρωσις των Λαμπράκηδων

Ανταπόκριση από τη συγκέντρωση για την 
κατάργηση των πιστοποιητικών κοινωνικών 
φρονημάτων. Ομιλίες των Θ. Πάγκαλου, Μ. 
Θεοδωράκη, Β. Βασιλικού, Γ. Σαράντη, Μ. 

Δημητρίου, Μαραγκουδάκη, Γρ. Γιάνναρου, Α. 
Λεντάκη. Ψήφισμα της συγκέντρωσης. 

Τηλεγράφημα συμπαράστασης στην εκδήλωση 
από τη ΔΚΝΓΛ Θεσσαλονίκης, Πρεβέζης και 
Λαμίας και τη Ν.ΕΔΑ Ζακύνθου και Πρεβέζης. 

Αθήνα~ Θεσσαλονίκη~ 
Λαμία~ Πρέβεζα~ Ζάκυνθος

Πάγκαλος Θόδωρος~ Θεοδωράκης Μίκης~ Βασιλικός 
Βασίλης~ Σαράντης Γιώργος~ Δημητρίου Μήτσος 

(Νικηφόρος)~ Μαραγκουδάκης (μέλος του Εθνικού 
Αντιφασιστικού Συμβουλίου Εργαζομένων)~ Γιάνναρος 

Γρηγόρης~ Λεντάκης Αντρέας

1963 18/12 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Δικάζονται γιατί πουλούσαν τα "Τετράδια 
της Δημοκρατίας"

Σύλληψη μελών ΔΚΝΓΛ Αγ. Νικολάου με την 
κατηγορία ότι ενεργούσαν παράνομο έρανο.  Άγιος Νικόλαος (Κρήτη)

1963 19/12
1 και 

5
Τους αποθρασύνει η 
ανοχή της Ε.Κ.

Νεοφασίστες απειλούν τη ζωή του Μ. 
Θεοδωράκη. Διάβημα στον εισαγγελέα. 

Φρουρείται το σπίτι του συνθέτη Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ. Αθήνα~ Νέα Σμύρνη Θεοδωράκης Μίκης

1963 19/12 3
Ενώ οι παρακρατικοί 
μένουν ανενόχλητοι...

Στην εισαγγελία οι επικεφαλείς 
δημοκρατικών φοιτητικών οργανώσεων

Κλήση στην εισαγγελία Αθηνών στελεχών 
φοιτητικού συνδικαλισμού. Ο κ. Κιάος, μέλος 

του Δ.Σ. Συλλόγου φοιτητών 
Φυσικομαθηματικής, καλείται να δώσει στοιχεία 

για τη ΔΚΝΓΛ. Αθήνα Κιάος Νίκος

1963 19/12 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι Λαμπράκηδες Αργυροπουλιού 

Εγκάινια λέσχης στο Αργυροπούλι. ~ Ψήφισμα 
διαμαρτυρίας για την αντιδημοκρατική ενέργεια 

σε βάρος του Μ. Θεοδωράκη. Αργυροπούλι [το] (Λάρισα) Θεοδωράκης Μίκης
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1963 19/12 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Τα "Τετράδια της Δημοκρατίας" Για το 2ο τεύχος. Άρθρο Δ. Γληνού Αθήνα Γληνός Δημήτρης

1963 20/12
1 και 

5 Στα Πετράλωνα

Οργανωμένη επίθεσις τραμπούκων. Το τρίτο 
σοβαρό επεισόδιο παρακρατικών. Διάβημα 

της ΕΔΑ στον Κ. Παναγιωτόπουλο
Επίθεση εναντίον του γραμματέα Πετραλώνων 

της ΔΚΝΓΛ, Α. Κοκκινόπουλου. Πετράλωνα Κοκκινόπουλος Ανδρέας~ Παναγιωτόπουλος Κ. 

1963 20/12 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκπολιτισμός - Σύλλογοι

Στα γραφεία Επιτροπής Ειρήνης εορταστική 
εκδήλωση για τα 15 χρόνια από τη διακήρυξη 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε. 
Παρευρέθη ο δικηγόρος Δ. Καραχάλιος της 

ΔΚΝΓΛ. Αθήνα Καραχάλιος Δημήτρης

1963 22/12 1 Κατάργηση των "φακέλων" ζητούν οι νέοι
Τμήμα Πειραιώς και Άνω Πετραλώνων 

συγκεντρώσεις για κατάργηση των φακέλων. Πειραιάς~ Άνω Πετράλωνα

1963 22/12
1 και 

9 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωϊνές σκέψεις

Στο ευθυμογράφημα αναφορά στις επιθέσεις 
εναντίον των Μ. Θεοδωράκη και Α. 

Κοκκινόπουλου. Η σάτυρα αναφέρει ότι θα 
προχωρήσουν αλφαβητικά οι επιθέσεις στα μέλη 

της Κίνησης. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης~ Κοκκινόπουλος Αντρέας

1963 22/12
1 και 

9 Η φωνή της Αλήθειας Εκλήματα χωρίς τιμωρία
Αναφορά στις επιθέσεις εναντίον του Μ. 
Θεοδωράκη και Α. Κοκκινόπουλου. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης~ Κοκκινόπουλος Αντρέας

1963 22/12 10

Νέο κρούσμα 
προμελετημένης 

επιθέσεως

Άγνωστοι τρομοκράτες εκακοποίησαν στον 
Πειραιά γυναίκα, μέλος της ΕΔΑ. "Πάρε τη 

δημοκρατία Παπανδρέου"
Διαμαρτυρία της ΔΚΝΓΛ Υμηττού για την 
επίθεση εναντίον του Α. Κοκκινόπουλου. Υμηττός Κοκκινόπουλος Ανδρέας

1963 24/12 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Να καταργηθούν οι φάκελοι (Αξίωσις των 
δημοκρατικών νέων)

Ανταποκρίσεις για τις συγκεντρώσεις της 
ΔΚΝΓΛ Πετραλώνων και Πειραιά. Ομιλητής 
στα Πετράλωνα ο Μ. Θεοδωράκης. Ομιλητές 
στον Πειραιά οι Β. Κατσούλης, Γρ. Γιάνναρος. 
Χαιρετισμούς απηύθυναν οι Μ. Θεοδωράκης και 

Μ. Μποσταντζόγλου. Πειραιάς~ Άνω Πετράλωνα
Θεοδωράκης Μίκης~ Μποσταντζόγλου Μέντης~ Κατσούλης 

Βασίλης~ Γιάνναρος Γρηγόρης.

1963 27/12 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Νεολαία- Εκπολιτισμός

Παράσταση του έργου "Σινικό Τείχος" στο 
θέατρο "Άλφα" αφιερωμένη στη ΔΚΝΓΛ. 

Θίασος Αλ. Αλεξανδράκη. Αθήνα Αλεξανδράκης Αλέκος~ Φρίς Μαξ
1963 28/12 2 Λόγοι- Αντίλογοι Οι Δρόμοι της Ειρήνης Άρθρο για το περιοδικό. Αθήνα

1963 28/12 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Καταδίκη των συμφωνιών. (Αίτημα της 
χθεσινής συγκεντρώσεως)

Υστερα από συγκέντρωση Ελληνοκυπρίων 
φοιτητών η ΔΚΝΓΛ διαμαρτύρεται για την 

επέμβαση του ΝΑΤΟ στην Κύπρο. Αθήνα~ Κύπρος

1963 28/12 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας 

Ανακοίνωσις της Δημοκρατικής Κινήσεως 
Νέων "Γρ. Λαμπράκης"

Ανακοινώνεται πρες κονφεράνς της ΔΚΝΓΛ με 
θέμα την πολιτιστική και πνευματική ζωή της 

νεολαίας. Αθήνα

1963 28/12 6
Εγκαίνεια Γραφείων της Κινήσεως "Γρ. 

Λαμπράκης"

Εγκαίνια της Κίνησης στην Κατερίνη με 
ομιλητές τον Μ. Θεοδωράκη και τον Μ. 

Μποσταντζόγλου. Κατερίνη Θεοδωράκης Μίκης~ Μποσταντζόγλου Μέντης

1963 29/12 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λαμπράκηδες παντού... Ιδρύεται στην Πάτρα παράρτημα της ΔΚΝΓΛ. Πάτρα

1963 31/12 2 Εκπολιτστική εκστρατεία των Λαμπράκηδων
Σχόλια για την πρες κονφεράνς της 6.1 και την 

πνευματική ζωή της νεολαίας. Αθήνα

1963 31/12 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκπολιτισμός- Σύλλογοι

Πρωτοχρονιάτικος χορός στα κεντρικά της 
ΔΚΝΓΛ. Εγκαινιάζεται έκθεση ελληνικού 
βιβλίου στις 3.1 με ομιλητή τον Γ. Σαράντη. 

~Συνεστίαση της ΔΚΝΓΛ Κυψέλης. Αθήνα~ Κυψέλη Σαράντης Γιώργος

1964         1/1 11
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι "Λαμπράκηδες για την Κύπρο

Η ΔΚΝΓΛ Πειραιώς καλεί σε συγκέντωση για 
το Κυπριακό. Πειραιάς

1964 3/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Νέα των Λαμπράκηδων

Έκθεση βιβλίου στα γραφεία της ΔΚΝΓΛ.~ 
Συνδιάσκεψη στο θέατρο "Χατζηχρήστου" για 
την Εθνική Δημοκρατική Αναδημιουργία.~ Στο 
χωριό Ποντοκώμη Κοζάνης δημιουργία Κίνησης 
Λαμπράκη και θεατρικές εκδηλώσεις.~ Στο 

χωριό Στίβος Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε 
πρωτοχρονιάτικος χορός και ποδοσφαιρικός 

αγώνας. 

Ποντοκώμη (Κοζάνη)~ 
Θεσσαλονίκη~ Στίβος 

Λαγκαδά (Θεσσαλονίκη)

1964 3/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η δημοκρατική νεολαία στο πλευρό των 
Κυπρίων. (Ανακοίνωσις των 

"Λαμπράκηδων")

Κάλεσμα της ΔΚΝΓΛ προς τη νεολαία να ταχθεί 
στο πλευρό του Μακάριου για την καταγγελία 
της επέμβασης στην Κύπρο.~ Η ΔΚΝΓΛ 
Θεσσαλονίκης ζητά τη χορήγηση του 

δικαιώματος της αυτοδιάθεσης στον Κυπριακό 
λαό. Θεσσαλονίκη Μακάριος (αρχιεπίσκοπος)
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1964 4/1 2

Στα πλαίσια της 
εκπολιτιστικής 
εξορμήσεως των 
Λαμπράκηδων

Έκθεση βιβλίου εγκαινιάστηκε χθες στα 
γραφεία της Δ.Κ.Ν. "Γρ. Λαμπράκης". 
Μίλησαν ο ποιητής Γ. Σαράντης και οι 
λογοτέχνες Λ. Νάκου, Φ. Γιοφύλλης, Γ. 

Γρηγόρης, Σιμόπουλος, Ι. Δεπούντης και Ελ. 
Λαμπρίδη Αθήνα

Σαράντης Γιώργος~ Νάκου Λιλίκα~ Γιοφύλλης Φώτος~ 
Γρηγόρης Γεράσιμος~ Σιμόπουλος Ηλίας~ Δεπούντης 

Ιάσων~ Λαμπρίδη Έλλη

1964 4/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι "Λαμπράκηδες" για την Κύπρο

Εκδήλωση της ΔΚΝΓΛ Πειραιά για το 
Κυπριακό στη λέσχη της Κίνησης. Πειραιάς

1964 4/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Εκπολιτιστική εξόρμησις των 
"Λαμπράκηδων"

Πρες κόνφερανς της Κίνησης με ομιλητή τον Μ. 
Θεοδωράκη για την πνευματική δραστηριότητα 
του τόπου και την παρέμβαση της ΔΚΓΝΛ. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης

1964 4/1
3 και 

4 Σαββίδης Γ[ιώργος] Χ.
Η πόλις του Γρ. 

Λαμπράκη το 1963
Πειραιάς. Σκληροί αγώνες και άλυτα 

προβλήματα
Οι Λαμπράκηδες του Πειραιά αγωνίζονται για το 
Σύνταγμα, τη δημοκρατία και την αμνηστία Πειραιάς

1964 5/1 2
Ο Παρατηρητής [Τάσος 

Βουρνάς] Λόγοι- Αντίλογοι
Εξαγγελία του εκπολιτιστικού προγράμματος για 

τη νεολαία της ΔΚΝΓΛ. Αθήνα

1964 5/1 11
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Μεγάλο γεγονός η αυριανή πρες κόνφερανς

Πρες κόνφερανς της ΔΚΝΓΛ στο θέατρο 
"Χατζηχρήστου" με ομιλητή τον Μ. 

Θεοδωράκη. Συμμετοχή πνευματικού κόσμου, 
του Δ.Σ. της ΕΦΕΕ και Συνδέσμου "Μπ. 

Ράσσελ". Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης

1964 7/1 2
Από τη χθεσινή πρες κόνφερανς των 

"Λαμπράκηδων" Φωτογραφίες από την πρες κόνφερανς Αθήνα

1964 7/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Νέα των Λαμπράκηδων

Διαμαρτυρία της ΔΚΝΓΛ για την έντονη 
παρουσία αστυνομικών στη χθεσινή πρες 

κόνφερανς. ~Συνεστίαση των Λαμπράκηδων 
στην Πλάκα.~ Νέα Κίνηση Γρ. Λαμπράκη στο 
Βόλο. ~ Στη ΔΚΝΓΛ Κοκκινιάς κόβουν την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα της Κίνησης. ~ Γιορτή 

των Λαμπράκηδων Τερψιθέας.
Αθήνα~ Πλάκα~ Βόλος~ 

Κοκκινιά [Νίκαια]~ Τερψιθέα Θεοδωράκης Μίκης

1964 7/1
1 και 

5
Πρες κόνφερανς στου 

"Χατζηχρήστου"

Οι "Λαμπράκηδες εξορμούν στο στίβο του 
Πολιτισμού. Εκστρατεία κατά του 

αναλφαβητισμού, λαϊκό πανεπιστήμιο, 
μαζικοποίησις του αθλητισμού. Η ομιλία του 
Μίκη Θεοδωράκη (Γενικού Γραμματέως της 

Κινήσεως)
Εξαγγελία του εκπολιτιστικού προγράμματος 
της ΔΚΝΓΛ. Η ομιλία του Μ. Θεοδωράκη. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης

1964 8/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Γιορτές της νεολαίας

Μέλη της ΔΚΝΓΛ Μυτιλήνης λένε τα κάλαντα 
στην κωμόπολη της Αγιάσου. Μυτιλήνη~ Αγιάσος (Λέσβος)

1964 9/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Διακήρυξις των "Λαμπράκηδων"

Διακήρυξη της ΔΚΝΓΛ και κάλεσμα της 
νεολαίας να αγωνιστεί για την αυτοδιάθεση της 

Κύπρου. Αθήνα

1964 9/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Οι "Λαμπράκηδες" στο Παγκόσμιο Συνέδριο 
Ειρήνης

Συμμετοχή της ΔΚΝΓΛ στο Παγκόσμιο 
Συνέδριο για τον πυρηνικό αφοπλισμό. Αθήνα

1964 9/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι νέοι κόβουν την "πίττα"

Την πίτα των Λαμπράκηδων Νίκαιας κόβει ο Μ. 
Μποσταντζόγλου Νίκαια Μποσταντζόγλου Μέντης

1964 11/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λαμπράκηδες και στον αθλητισμό

Ιδρύθηκε (8.1) ο "Αθλητικός Σύνδεσμος 
Γρηγόρης Λαμπράκης". Αθήνα

1964 11/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λογοτεχνική βραδιά

Στα κεντρικά γραφεία Κίνησης Λαμπράκη 
πραγματοποιείται ομιλία του λογοτέχνη Κώστα 
Κοτζιά με θέμα "Η μεταπολεμική λογοτεχνία". Αθήνα Κοτζιάς Κώστας

1964 12/1 11
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Θίασος των Λαμπράκηδων

Οργάνωση "ερασιτεχνικού θιάσου" από την 
ΔΚΝΓΛ. Αθήνα

1964 14/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Συγκέντρωση των Λαμπράκηδων 
Θεσσαλονίκης για την Κύπρο.  (η αστυνομία 

χτυπά και πάλι...)

Διαμαρτυρία της ΔΚΝΓΛ Θεσσαλονίκης για την 
επίθεση της αστυνομίας σε συγκέντρωση για το 

Κυπριακό. Θεσσαλονίκη

1964 14/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Νέα των Λαμπράκηδων

Η ΔΚΝΓΛ οργανώνει διάλεξη  με ομιλήτρια την 
Ρίτα Μπούμη - Παπά και θέμα "Οι λαοί και οι 
καλλιτέχνες τους". ~ Δημιουργία ΔΚΝΓΛ στη 

Δράμα. Αθήνα~ Δράμα Μπούμη-Παπά Ρίτα

1964 14/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Απαλλαγή "Λαμπράκηδων"

Πταισματοδικείο Νέων Λιοσίων απαλλάσσει 10 
κατοίκους της Πετρουπόλεως από την 

κατηγορία ότι εξέδιδαν διακήρυξη της ΔΚΝΓΛ 
και "ρύπαιναν τας οδούς". Νέα Λιόσια~ Πετρούπολη

1964 15/1 2
Έκθεση έργων της Ζιζής Μακρή στον 

Πειραιά
Εγκαίνια της έκθεσης χαρακτικής στα γραφεία 

της ΔΚΝΓΛ Πειραιά. Πειραιάς Μακρή Ζιζή



Έτος Ημερομην. σελ. Συντάκτης Ρουμπρίκες Υπέρτιτλος Τίτλος Περίληψη Τόποι Πρόσωπα

1964 15/1 3 Εδώ Πειραιάς Νέα των Λαμπράκηδων

Η ΔΚΝΓΛ Κερατσινίου οργανώνει εκδρομή στη 
Θήβα. ~ Στην αίθουσα της ΔΚΝΓΛ Πειραιά 
πραγματοποιείται η πρώτη εκπολιτιστική 

εκδήλωση με έκθεση έργων της Ζιζής Μακρή. Κερατσίνι~  Πειραιάς~ Θήβα Μακρή Ζιζή

1964 15/1 5
Στα προπύλαια του 
Πανεπιστημίου

Συλλαλητήριο σήμερα για την αυτοδιάθεση 
της Κύπρου. Καταδίκη των προδοτικών 

συμφωνιών
Με διακήρυξή της η ΔΚΝΓΛ καλεί τα μέλη και 
στελέχη της να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο. Αθήνα

1964 15/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η Κίνησις "Λαμπράκη" για τον Παναμά...

Διαμαρτυρία της ΔΚΝΓΛ στις πρεσβείες των 
ΗΠΑ και Παναμά για την παραβίαση της εθνικής 

κυριαρχίας στον Παναμά. Αθήνα

1964 15/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι "Λαμπράκηδες" στην Β. Ελλάδα

Στην Κατερίνη εγκαίνια γραφείων της ΔΚΝΓΛ. 
~ Ίδρυση Κίνησης ΔΚΝΓΛ στο χωριό Ριζό 

Σκύδρας. 
Κατερίνη~ Θεσσαλονίκη ~ 
Ριζό Σκύδρας (Πέλλα)

1964 15/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας ... Και την Πορτογαλία

Τηλεγράφημα της ΔΚΝΓΛ στον Σαλαζάρ να 
σταματήσουν τα βασανιστήρια των 

αντιφασιστών κρατουμένων. Αθήνα Σαλαζάρ Αντόνιο

1964 16/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Αναβολή διαλέξεως

Αναβολή της διάλεξης της ποιήτριας Ρίτας 
Μπούμη - Παπά που έχει προγραμματίσει η 

ΔΚΝΓΛ. Αθήνα Μπούμη-Παπά Ρίτα

1964 16/1
1 και 

5 Ιωαννίδης Φρίξος
Αθήνα - Θεσσαλονίκη - 

Χανιά

Συλλαλητήρια για την Κύπρο. Οι νέοι με την 
συμπαράστασι του λαού κατεδίκασαν τις 

συμφωνίες της Ζυρίχης, εζήτησαν 
αυτοδιάθεσι και κάλεσαν τα κόμματα να 

πάρουν σαφή θέσι
Η ΔΚΝΓΛ πραγματοποιεί ομιλία στα γραφεία 

της με θέμα το Κυπριακό. Αθήνα~ Θεσσαλονίκη~ Χανιά

1964 17/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι "Λαμπράκηδες" στην επαρχία

Στα γραφεία της Κίνησης στην Κατερίνη 
οργανώθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίττας και πραγματοποιήθηκε εκδρομή στο 
Λιτόχωρο.~ Στις 19.1.64 πραγματοποιήθηκαν 
εγκαίνια των γραφείων ΔΚΝΓΛ στο χωριό 
Σφενδάμη Κατερίνης.~ Δημιουργία ΔΚΝΓΛ 
στην Πρώτη Σερρών.~ Δημιουργία ΔΚΝΓΛ 

στην Ηλιοκώμη Σερρών.

Κατερίνη~ Λιτόχωρο 
(Πιερία)~ Σφενδάμη (Πιερία)~ 
Πρώτη (Σέρρες)~ Ηλιοκώμη 

(Σέρρες)

1964 19/1 9
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Συζήτησι στην Κοκκινιά

Συζήτηση των Λαμπράκηδων Κοκκινιάς για το 
εκπολιτιστικό πρόγραμμα της ΔΚΝΓΛ. Κοκκινιά [Νίκαια]~ Αθήνα

1964 19/1

Ένθετ
ο και 

8 Το εκλογικό πρόγραμμα της ΕΔΑ

Υποστήριξη της ΕΔΑ στη ΔΚΝΓΛ για την 
δραστηριότητά της και κάλεσμα στα κόμματα να 

την αντιμετωπίσουν θετικά.

1964 21/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκπολιτισμός - νεολαία

Στα γραφεία της ΔΚΝΓΛ ο λογοτέχνης Δ. 
Γκιώνης παρουσιάζει το έργο του "Πίσω από 

τον μαύρο πίνακα". Αθήνα Γκιώνης Δημήτρης

1964 21/1
1 και 

5

Ο λαός θα αγωνισθή για 
την αυτοδιάθεσι της 

Κύπρου

Η κραυγή της Αθήνας κατά των προδοτικών 
συμφωνιών της Ζυρίχης. Υπόλογοι απέναντι 
του έθνους και οι πρωτεργάτες και όσοι τις 

ανέχθησαν
Ανάγνωση ψηφισμάτων  της ΔΚΝΓΛ σε 

συγκέντρωση για την Κύπρο. Αθήνα

1964 22/1 3 Εδώ Πειραιάς Εγκαίνια εκθέσεως έργων Ζιζής Μακρή
Στα γραφεία της ΔΚΝΓΛ Πειραιά εγκαίνια της 

έκθεσης της Ζιζής Μακρή. Πειραιάς Μακρή Ζιζή

1964 23/1
1 και 

5

Μουδιασμένοι από την 
αποφασιστική στάσι του 

λαού

Η αδράνεια της υπηρεσιακής ενθαρρύνει 
τους τρομοκράτες. Καταγγελίες περί 

προκλήσεων, χαλκεύσεις ψευδών ειδήσεων. 
Παράγων της ΕΡΕ απεπειράθη να 
τρομοκρατήση τον κ. Μπούτη

Αναφορά για τραμπουκισμούς σε γραφεία της 
ΔΚΝΓΛ Θεσσαλονίκη Μπούτης Στυλιανός (εισαγγελέας)

1964 24/1 1 Η νόσος του Δόβα

Σχόλια για τη δημιουργία "Γραφείου 
Παρακολουθήσεως εφαρμογής κυβερνητικών 

μέτρων δι' Αδιαβλήτους Εκλογάς" στο 
Υπουργείο Εσωτερικών. Καταγγελία για την 

κάλυψη εκ μέρους του Γραφείου παρακρατικών 
που έσπασαν υαλοπίνακες στα γραφεία της 

ΔΚΝΓΛ Σφενδάμης. Αθήνα~ Σφενδάμη (Πιερία) Δόβας Κωνσταντίνος

1964 24/1 3 Εδώ Πειραιάς Τιμάται ο Λαμπράκης
Συνεστίαση στη μνήμη του Λαμπράκη στη 

λέσχη της ΔΚΝΓΛ Κερατσινίου. Κερατσίνι

1964 24/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Νέα των Λαμπράκηδων

Διάλεξη του ποιητή Θ. Γκόρπα με θέμα 
"Συμμετοχή του νέου καλιτέχνη στην κοινωνική 

ζωή" στα γραφεία της ΔΚΝΓΛ. Αθήνα Γκόρπας Θωμάς
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1964 25/1
1 και 

5
Ο λαός ορθώνει το 
ανάστημά του

Λαμπράκηδες κατεδίωξαν τραμπούκους στην 
Κατερίνη. Ενθουσιώδης υποδοχή του Μίκη 

Θεοδωράκη στη Σφενδάμη

Καταδίωξη παρακρατικών και μελών του 
"Γραφείου παρακολουθήσεως εφαρμογής 

κυβερνητικών μέτρων" από νέους της ΔΚΝΓΛ 
στην Κατερίνη και Σφενδάμη. ~Στο χωριό 
Συκάμινο Αττικής τραμπούκοι πυροβόλησαν 
στον αέρα κατά την αποχώρηση υποψηφίων 

βουλευτών της ΕΔΑ μετά από επιτυχή 
συγκέντρωση.

Κατερίνη~ Σφενδάμη 
(Πιερία)~ Συκάμινο (Αττική) Θεοδωράκης Μίκης

1964 26/1 9
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Δίκη εναντίον των "Λαμπράκηδων"

Δίκη τριών μελών της ΔΚΝΓΛ με την κατηγορία 
παράνομου εράνου στην Ιεράπετρα Κρήτης. Ιεράπετρα (Κρήτη)

1964 26/1 9
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ερασιτεχνικός θίασος

Η ΔΚΝΓΛ καλεί ερασιτέχνες ηθοποιούς για την 
στελέχωση του θιάσου της Κίνησης. 

Προτεινόμενο έργο "Ο Φωτεινός" του Ν. 
Κατηφόρη. Αθήνα Κατηφόρης Νίκος

1964 26/1
9 και 

10
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ειδήσεις

Εγκαίνια της Λέσχης ΔΚΝΓΛ Άνω 
Πετραλώνων. Άνω Πετράλωνα

1964 28/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκπολιτισμός - Ειδήσεις

Εγκαίνια γραφείων της ΔΚΝΓΛ Ηλιοκώμης με 
τη συμετοχή εκπροσώπων από τις Σέρρες. ~ 

Συνεστιάση των Λαμπράκηδων Καλαμακίου. ~ 
Εγκαίνια γραφείων ΔΚΝΓΛ Άνω Πετραλώνων 
με ομιλία του Α. Λεντάκη και εγκαίνια έκθεσης 

βιβλίου.

Ηλιοκώμη (Σέρρες) ~ 
Καλαμάκι (Αττική) ~ Άνω 

Πετράλωνα~ Λεντάκης Αντρέας

1964 28/1
5 και 

6 Γραμμένος Μπάμπης

Η πρώτη Πανελλαδική 
Συνάντησις εργαζομένων 

νέων

Επιβλητική εμφάνησις της νέας εργατικής 
φρουράς. Αντιπρόσωποι από 18 επαρχιακά 
κέντρα, 300 εργοστάσια, εργαστήρια, 
σωματεία και τεχνικές σχολές. Η ΕΔΑ 
περιέλαβε στο πρόγραμμα της τις 

διεκδικήσεις των εργαζομένων νέων Αντιπροσωπεία της ΔΚΝΓΛ στη συνάντηση. Αθήνα

1964 29/1 3 Εδώ Πειραιάς Τα νέα των Λαμπράκηδων

Οι Λαμπράκηδες της Δραπετσώνας 
πραγματοποιούν συγκέντρωση στη μνήμη του 
Γρ. Λαμπράκη. Συζήτηση για τα καθήκοντα των 
Λαμπράκηδων στην προεκλογική περίοδο. ~ 

Συνεστίαση των Λαμπράκηδων Κερατσινίου με 
τον ίδιο σκοπό. Δραπετσώνα~ Κερατσίνι

1964 29/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Σύσκεψις στελεχών των "Λαμπράκηδων"

Κάλεσμα της ΔΚΝΓΛ στα στελέχη όλων των 
τοπικών Κινήσεων Λαμπράκη για σύσκεψη στα 

κεντρικά γραφεία της Κίνησης. Αθήνα

1964 29/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ειδήσεις

Οι Λαμπράκηδες Καλαμακίου καλούν τους 
φίλους τους σε συνεστίαση. Καλαμάκι

1964 30/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Ο Θεοδωράκης στους Λαμπράκηδες της 
Πάτρας

Λόγος του Μ. Θεοδωράκη στη Λέσχη 
Λαμπράκηδων Πάτρας. Ανέλυσε το ρόλο των 

Λαμπράκηδων στις εκλογές. Πάτρα Θεοδωράκης Μίκης

1964 30/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Νέα των Λαμπράκηδων

Σύσκεψη στελεχών της ΔΚΝΓΛ με θέμα 
"Κίνηση Λαμπράκη και εκλογές". Εισηγητής Γρ. 
Γιάνναρος. ~ Κάλεσμα του θεατρικού τμήματος 

στη κεντρική Λέσχη. ~ Αθώωση του Π. 
Σκουλίδα από την κατηγορία διανομής 

προκηρύξεων της Κίνησης Γρ. Λαμπράκη. Αθήνα Γιάνναρος Γρηγόρης~ Σκουλίδας Π.

1964 30/1 6 Ιωαννίδης Φρίξος

Δίωξις κατά του Δ.Σ της Δημοκρατικής 
Κινήσεως Νέων "Γρηγόρης Λαμπράκης" στη 

Θεσσαλονίκη
Δίωξη της ΔΚΝΓΛ Θεσσαλονίκης λόγω 
έλλειψης εγκεκριμένου καταστατικού. Θεσσαλονίκη

1964 31/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Νέα των Λαμπράκηδων

Η ΔΚΝΓΛ Πειραιά πραγματοποιεί συγκέντρωση 
με ομιλητή τον Μ. Θεοδωράκη και θέμα "Οι 
νέοι και οι εκλογές της 16ης Φεβρουαρίου". ~ 
Κάλεσμα των τοπικών οργανώσεων Αθήνας στη 

Λέσχη της ΔΚΝΓΛ για την ομιλία του Γρ. 
Γιάνναρου με θέμα "Κίνησις Λαμπράκη και 

εκλογές". Πειραιάς~ Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης~ Γιάνναρος Γρηγόρης

1964 1/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Διάλεξις στη Δραπετσώνα

Διάλεξη στη Λέσχη Λαμπράκηδων 
Δραπετσώνας με θέμα "Κοινωνική Πρόοδος" Δραπετσώνα
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1964 2/2 1 Συγκεντρώσεις

Εκλογική συγκέντρωση της ΔΚΝΓΛ Πειραιά με 
ομιλητή τον Μ. Θεοδωράκη. ~ Η ΔΚΝΓΛ 

Δραπετσώνας πραγματοποιεί συγκέντρωση με 
ομιλητές τους Α. Κακουλίδη, Κ. Κοντόζογλου. 
Χαιρετισμοί των Μ. Θεοδωράκη και Ν. Κέπεση. Πειραιάς~ Δραπετσώνα

Θεοδωράκης Μίκης~ Κακουλίδης Αλέκος~ Κοντόζογλου 
Κώστας~ Κεπέσης Νίκανδρος

1964 4/2 2

Οι Ρίτσος, Καρούσος, Θεοδωράκης και 
Μπόστ εξέθεσαν χθες το πολιτιστικό και 

πνευματικό πρόγραμμα της ΕΔΑ
Ομιλία του Μπόστ. Αναφορά στη συμμετοχή 

του στους Λαμπράκηδες.
Ρίτσος Γιάννης~ Θεοδωράκης Μίκης~ Καρούσος 

Τζαβαλλάς~ Μποσταντζόγλου Μέντης

1964 4/2 4
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η συγκέντρωσις των νέων στον Πειραιά

Ομιλία του Μ. Θεοδωράκη στη ΔΚΝΓΛ Πειραιά 
και στη συνέχεια πορεία στο μνημείο του 

Αγνώστου Ναύτου. Έλαβαν μέρος οι χορωδίες 
Λαμπράκηδων Νίκαιας και Κερατσινίου. Πειραιάς~ Νίκαια~ Κερατσίνι Θεοδωράκης Μίκης

1964 4/2 6
Η Ελλάδα έξω από την 

Αθήνα Νησιά Ιονίου. Κέρκυρα

Περιοδεία της Ν.Ε. της ΕΔΑ Κέρκυρας με τον 
Μ. Θεοδωράκη. Συνέλευση των νέων στο χωριό 
Άγιος Ματθαίος και απόφαση για τη δημιουργία 
της πρώτης λέσχης πολιτισμού, βιβλιοθήκης και 

ποδοσφαιρικής ομάδας. Οι κοπέλλες θα 
κεντήσουν το λάβαρο των Λαμπράκηδων του 
χωριού τους. Αντίστοιχα, στο χωριό Ριγγλάδες 
οι νέοι υπόσχονται την ίδρυση τοπικής λέσχης 

πολιτισμού και βιβλιοθήκης.

Άγιος Ματθαίος (Κέρκυρα)~ 
Ριγγλάδες Λευκίμμης 

(Κέρκυρα) Θεοδωράκης Μίκης

1964 4/2 8
Αύριο στην Πάτρα τα εγκαίνια της Λέσχης 

των "Λαμπράκηδων" Πάτρα Θεοδωράκης Μίκης

1964 4/2
1 και 

7

Θεσσαλονίκη: λαοπλημμύρα. Αποθέωσις της 
ΕΔΑ στο Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Λευκάδα. 

Μέρα Γιορτής
Δυναμική παρουσία των Λαμπράκηδων στην 
προεκλογική συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη.

Βόλος~ Λάρισα~ Τρίκαλα~  
Λευκάδα~ Θεσσαλονίκη

1964 5/2 3 Εδώ Πειραιάς Τα νέα των Λαμπράκηδων

Μετά την επιτυχή συγκέντρωση της ΔΚΝΓΛ 
Πειραιά, όλες οι τοπικές οργανώσεις 

προετοιμάζουν παρόμοιες εκδηλώσεις για την 
ενεργοποίηση της νεολαίας στην εκλογική μάχη. Πειραιάς

1964 5/2
3 και 

4 Εδώ Πειραιάς

Ο αθλητισμός έχει εγκαταλειφθή. Οι 
υποψήφιοι βουλευτές και τα αθλητικά 

σωματεία. Να κατασκευασθή γήπεδο στο 
Κερατσίνι

Ομιλία του Μ. Θεοδωράκη. Αναφορά στη 
ΔΚΝΓΛ που θεωρεί υποχρέωσή της να 

συνδράμει στην πραγματοποίηση του σχεδίου. ~ 
Συγκέντρωση της ΕΔΑ στο Πέραμα  και 

χαιρετισμός των Λαμπράκηδων. Πειραιάς ~ Κερατσίνι~ Πέραμα Θεοδωράκης Μίκης

1964 7/2 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λαμπράκηδες στην Πάτρα

Εγκαίνια των γραφείων Λαμπράκηδων στην 
Πάτρα με την παρουσία του Μ. Θεοδωράκη. Πάτρα Θεοδωράκης Μίκης

1964 7/2 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι Λαμπράκηδες Θεσσαλονίκης

Υπόμνημα διαμαρτυρίας της ΔΚΝΓΛ 
Θεσσαλονίκης προς τους υπουργούς Βόρειας 
Ελλάδας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών για την 

προσπάθεια διάλυσης της Κίνησης. Θεσσαλονίκη

1964 8/2
1 και 

7 Αθήνα - Πειραιά
Μεγάλη επιτυχία των συγκεντρώσεων της 

ΕΔΑ

Προεκλογική συγκέντρωση της ΕΔΑ στη  
Δραπετσώνα με ομιλητή τον Α. Κακουλίδη εκ 

μέρους των Λαμπράκηδων. Δραπετσώνα Κακουλίδης Αλέκος

1964 11/2 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η νεολαία της Αθήνας - Νεολαία της ΕΔΑ. 
(Η χθεσινή μεγάλη συγκέντρωσις νέων στο 

εκλογικό κέντρο της ΕΔΑ) Συμμετοχή των Λαμπράκηδων. Αθήνα

1964 11/2
3 και 

7

Η συγκέντρωσις της ΕΔΑ 
μεγαλύτερη και πιο 

ενθουσιώδης από το 1963

Η καρδιά του εργατικού Πειραιά κτυπούσε 
χθες στην πλατεία Κοραή. Αληθινό 

συλλαλητήριο για την Κύπρο

Προεκλογική συγκέντρωση στον Πειραιά. 
Ομιλίες των υποψηφίων. Μεγάλη συμμετοχή 

των Λαμπράκηδων που μετά τις ομιλίες χόρεψαν 
ελληνικούς χορούς στην πλατεία Κοραή. Πειραιάς

1964 11/2
5 και 

6

Συναγερμός για να 
αναδειχθή η ΕΔΑ πιο 

ισχυρή Δημοκρατικό ξεφάντωμα
Αυτοκίνητα και πούλμαν με Λαμπράκηδες στο 

Αιτωλικό και στη Ναύπακτο. Αιτωλικό~ Ναύπακτος

1964 12/2
3 και 

7
Πιο ισχυρή ΕΔΑ. Έξω το 
ΝΑΤΟ από την Κύπρο

Δάσος ανθρώπων και πλακάτ η 
συγκέντρωσις στην Κλαυθμώνος

Στην προεκλογική συγκέντρωση της ΕΔΑ στην 
Αθήνα γίνεται αναφορά στη δυναμική παρουσία 

των Λαμπράκηδων. Αθήνα

1964 13/2 3 Γεωργίου Ανδρέας

Ορμητική ανάπτυξις των 
οργανώσεων της ΕΔΑ 
στη Μακεδονία και 

Θράκη Βαθειές είναι οι ρίζες

Σε πολλούς νομούς (Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, 
Σερρών, Πιερίας) ανοίγουν γραφεία της ΕΔΑ και 

των Λαμπράκηδων.
Κιλκίς~ Θεσσαλονίκη~ 

Σέρρες~ Πιερία



Έτος Ημερομην. σελ. Συντάκτης Ρουμπρίκες Υπέρτιτλος Τίτλος Περίληψη Τόποι Πρόσωπα

1964 14/2 8
Ανεπιτυχής χάρις στην 
λαϊκή αντίδρασιν

Ύστατη προσπάθεια του μηχανισμού της 
ΕΡΕ να δημιουργήσει κλίμα φοβίας. Η 

κυβερνητική ευθύνη για τα γεγονότα στην 
περιοχή του Μπέλες. Νέες καταγγελίες για 

τρομοκρατική δράσι

Τραμπουκισμοί της ΕΡΕ, στην Ποντοκώμη. Η 
ιδιοκτήτρια του οικήματος όπου στεγάζονται τα 
γραφεία της ΔΚΝΓΛ απειλήθηκε. Τη νύχτα έγινε 

διάρρηξη και διαρπαγή.
Ποντοκώμη (Κοζάνη) ~ 

Μπέλες

1964 15/2
1 και 

5
Οι εργατικές γειτονιές και η ηρωϊκή Κρήτη 
θα τιμήσουν τους πραγματικούς δημοκράτες

Προεκλογικές συγκεντρώσεις σε συνοικίες του 
Πειραιά και στην Κρήτη. Ιδιαίτερος ο τόνος και 

η μαχητικότητα των Λαμπράκηδων στις 
συγκεντρώσεις. Πειραιάς~ Κρήτη

1964 19/2 3 Εδώ Πειραιάς Χορός των Λαμπράκηδων
Ανακοίνωση χοροεσπερίδας των Λαμπράκηδων 

Κερατσινίου. Κερατσίνι

1964 20/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας ...και ο χορός των "Λαμπράκηδων"

Στη χοροεσπερίδα των Λαμπράκηδων 
Κερατσινίου θα παραστεί ο βουλευτής της ΕΔΑ, 

Μ. Θεοδωράκης. Κερατσίνι Θεοδωράκης Μίκης

1964 20/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι "Λαμπράκηδες" Δραπετσώνας

Η ΔΚΝΓΛ Δραπετσώνας γιόρτασε (19.2) στα 
γραφεία της τη συντριβή της ΕΡΕ με τραγούδια 
του Μ. Θεοδωράκη και ελληνικούς χορούς. Δραπετσώνα Θεοδωράκης Μίκης

1964 20/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι "Λαμπράκηδες" Θεσσαλονίκης...

Η ΔΚΝΓΛ Θεσσαλονίκης με ανακοίνωσή της 
χαιρετίζει τη νίκη των δημοκρατικών δυνάμεων 

της 16ης Φεβρουαρίου. Θεσσαλονίκη

1964 20/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας ... και Κατερίνης

Οι Λαμπράκηδες Πειραιώς στέλνουν 30 βιβλία 
στους Λαμπράκηδες Σφενδάμης για τη 

βιβλιοθήκη τους. Πειραιάς~ Σφενδάμη (Πιερία)

1964 21/2 3 Εδώ Πειραιάς Τα νέα των Λαμπράκηδων
Οι Λαμπράκηδες Δραπετσώνας γιόρτασαν τη 

δημοκρατική νίκη. Δραπετσώνα

1964 21/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Νέα από τη Νίκαια

Οι Λαμπράκηδες Κοκκινιάς οργανώνουν 
χοροεσπερίδα της Α[θλητικής] Ε[νώσεως] 

Χαλκηδόνος και προετοιμάζουν  εκδρομή για 
την Καθαρή Δευτέρα. ~ Στα γραφεία της 
Κίνησης στην έκθεση της Ζιζής Μακρή θα 

πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τους πολιτικούς 
πρόσφυγες.

Νίκαια~ Χαλκηδόνα~ 
Κοκκινιά [Νίκαια] Μακρή Ζιζή

1964 22/2 1 Ο Θεοδωράκης στη Λευκωσία

Ο Μ. Θεοδωράκης στη Λευκωσία στα πλαίσια 
εκδηλώσεων συμπαράστασης της ΕΔΑ και της 

ΔΚΝΓΛ στον αγώνα των Κυπρίων. Λευκωσία (Κύπρος) Θεοδωράκης Μίκης

1964 22/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Το θέμα των παρακρατικών

Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ για την απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών να απαγορεύσει 
παρέλαση παρακρατικών στα Γιάννενα. Ιωάννινα

1964 23/2 9
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λαϊκό Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη

Η ΔΚΝΓΛ Θεσσαλονίκης εγκαινιάζει τα 
μαθήματα Λαϊκού Πανεπιστημίου σε εφαρμογή 

των προγραμματικών αρχών της Κίνησης. Θεσσαλονίκη

1964 23/2 9
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι Λαμπρακηδες Κοκκινιάς

Στα γραφεία της ΔΚΝΓΛ Κοκκινιάς συζήτηση 
με θέμα "Ελευθερία και Ιστορία". Εισηγητής ο Ι. 

Καλαϊτζής. Κοκκινιά [Νίκαια] Καλαϊτζής Ι.

1964 25/2 3 Εδώ Πειραιάς Τα νέα των Λαμπράκηδων

Οι Λαμπράκηδες του Κερατσινίου κάνουν χορό 
στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Ο Χατζής τραγουδά 

Θεοδωράκη. Κερατσίνι Χατζής Κώστας~ Θεοδωράκης Μίκης

1964 25/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι "Λαμπράκηδες" για το Κυπριακό

Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ καταδικάζει τις 
ιμπεριαλιστικές προσπάθειες για επέμβαση του 
Γ.Γ. του Ο.Η.Ε. στην Κύπρο. Κάλεσμα για 

κινητοποιήσεις στη νεολαία. 

1964 26/2
1 και 

5

Ενώ η κυβέρνησις της 
Ε.Κ. αποφεύγει να 

μιλήση για αυτοδιάθεσι 
και κατάργησι των 

επαίσχυντων συμφωνιών 
της Ζυρίχης

Εκστρατεία της ΕΔΑ στη Δύσι για την 
Κύπρο. Σειρά επαφών των κ.κ. Ηλιού, 
Θεοδωράκη στη Ρώμη. Εκδηλώσεις 

συμπάθειας κυβερνήσεως,  παραγόντων, 
κοινής γνώμης

Επαφές με μέλη του προεδρείου της Βουλής και 
της Γερουσίας στη Ρώμη. Ρώμη (Ιταλία) Θεοδωράκης Μίκης~ Ηλιού Ηλίας

1964 27/2 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Διεθνές Συνέδριο νέων για την ειρήνη. 
(Συμμετέχουν η κίνησης "Γρ. Λαμπράκης" 

και ο Συνδεσμός " Μπ. Ράσσελ")

Συμμετοχή των Λαμπράκηδων στο Διεθνές 
Συνέδριο των νέων για την Ειρήνη στη 

Φλωρεντία. Φλωρεντία (Ιταλία)

1964 27/2 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Μουσική βραδυά

Η ΔΚΝΓΛ καλεί μουσική βραδιά στα γραφεία 
της. Αθήνα
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1964 28/2 1 Ολοκληρώνονται
Οι προετοιμασίες για τον Μαραθώνιο. Η 

πορεία της Θεσσαλονίκης

Οι Κινήσεις Καισαριανής και Αμπελοκήπων 
οργανώνουν "Μικρές Πορείες". ~ Στο 

Ζαγκλιβέρι ετοιμάζεται πορεία με πλακάτ 25 
χλμ.~ Συμμετοχή Λαμπράκηδων περιφέρειας 

Παγκαίου.
Θεσσαλονίκη~ Καισαριανή~ 
Αμπελόκηποι~ Παγκαίο

1964 28/2 3 Εδώ Πειραιάς Νέα Λαμπράκηδων

Η ΔΚΝΓΛ Πειραιά θα πραγματοποιήσει διάλεξη 
στα γραφεία της με θέμα: "Κυπριακή φιλολογία 

και δημοτική ποίηση". Πειραιάς

1964 28/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Χορο-εκδηλώσεις

Αποκριάτικος χορός Λαμπράκηδων της 
Κοκκινιάς. Κοκκινιά [Νίκαια]

1964 28/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Μουσική βραδυά

Μουσική βραδιά στα γραφεία της ΔΚΝΓΛ με 
μελωδίες του Μ. Θεοδωράκη. Θεοδωράκης Μίκης

1964 29/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εντείνεται ο αγώνας των νέων για την Κύπρο

Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ στο σημερινό 
συλλαλητήριο για την Κύπρο και αναφορά για 

το Διεθνές Συνέδριο για την ειρήνη στη 
Φλωρεντία στο οποίο θα προταθεί να ληφθούν 

αποφάσεις για την Κύπρο. Αθήνα~ Κύπρος~ Φλωρεντία Θεοδωράκης Μίκης

1964 29/2
1 και 

6

Ο Καραμανλής από τη 
Ζυρίχη σκότωσε τρεις 
διαδηλωτές. Ο κ. 
Παπανδρέου;

Συγκρούσεις διαδηλωτών - αστυνομικών στη 
Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωσις σήμερα στα 
Προπύλαια. Αύριο συλλαλητήριο στην 

Κοκκινιά και Μυτιλήνη

Στην πανσπουδαστική συγκέντρωση 
Θεσσαλονίκης μετείχαν εκπρόσωποι της 
ΔΚΝΓΛ. Διαμαρτυρίες της ΔΚΝΓΛ και 

αντιπροσωπειών φοιτητών για τις απαράδεκτες 
μεθόδους της αστυνομίας. Κάλεσμα των νέων 

στο συλλαλητήριο. Ζυρίχη~ Θεσσαλονίκη~ Νίκαια Καραμανλής Κωνσταντίνος

1964 1/3 4 Οι γειτονιές της Αθήνας Οι Λαμπράκηδες της Κοκκινιάς

Μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας, πολιτικής 
οικονομίας, αγγλικών, συζητήσεις. Οι 

Λαμπράκηδες παρακαλουθούν το έργο του 
Μπόστ "Δον Κιχώτης" στο θέατρο της Ένωσης 

Ποντίων Νίκαιας. Νίκαια Μποσταντζόγλου Μέντης

1964 1/3
1 και 

11

Ο λαός υπερασπίζεται 
την Κύπρο και αξιώνει: 
Να φύγη ο 6ος στόλος 
και οι Αμερικανοί. Το 

ΝΑΤΟ και οι Άγγλοι έξω 
από την Κύπρο. Μπράβο 

στη Ρωσία κάτω οι 
ιμπεριαλιστές. Όλη η Ελλάδα στο πόδι Συμμετοχή των Λαμπράκηδων στη διαδήλωση. Κύπρος~ Ρωσία~ Ελλάδα

1964 3/3 1
Αντιιμπεριαλιστικό 
ηφαίστειο η χώρα μας

Φύγετε Αμερικάνοι - Ο 6ος στόλος μακρυά 
από τα νερά μας

Συγκέντρωση της Κίνησης Λαμπράκη στην 
κεντρική λέσχη. Αθήνα

1964 3/3 3 Εδώ Πειραιάς Η πολιτιστική ζωή. Νέα των Λαμπράκηδων

Διάλεξη στη λέσχη ΔΚΝΓΛ Πειραιά του Ι. 
Μαντούβαλου "Κυπριακή φιλολογία και 
δημοτική ποίηση". Ποιητικές βραδιές. ~ 
Λαμπράκηδες Κοκκινιάς μαθήματα 

νεοελληνικής γλώσσας, πολιτικής οικονομίας, 
αγγλικών συζητήσεις για νεολαία. Παράσταση 

"Δον Κιχώτης" του Μπόστ.
Πειραιάς~ Κοκκινιά [Νίκαια]~ 

Πέραμα Μποσταντζόγλου Μέντης~ Μαντούβαλος Ι.

1964 3/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Εκδήλωση για την Κύπρο στην Κεντρική Λέσχη. 
Ομιλητής ο Θ. Πάγκαλος. Αθήνα Πάγκαλος Θόδωρος

1964 3/3 6 Δηλώσεις του κ. Μίκη Θεοδωράκη

Δηλώσεις του Μ. Θεοδωράκη μετά την 
επιστροφή του από την Κύπρο για τις 

συναντήσεις με τον Μακάριο και μέλη της 
Κυπριακής κυβέρνησης. Αθήνα~ Κύπρος Θεοδωράκης Μίκης~ Μακάριος (αρχιεπίσκοπος)

1964 3/3
3 και 

4

Η Ελλάδα στο πλευρό 
της αγωνιζόμενης 

Κύπρου  διαδηλώνει:
Ότι ζητεί ο Μακάριος. Κοκκινιά, Βόλος και 

οι νέοι της Αθήνας

Συμμετοχή της ΔΚΝΓΛ στη συγκέντρωση του 
Βόλου με πλακάτ και συνθήματα.~ Συμμετοχή 
ΔΚΝΓΛ στη χθεσινή συγκέντρωση για την 
Κύπρο στο Θέατρο "Χατζηχρήστου".

Κοκκινιά [Νίκαια]~ Βόλος~ 
Αθήνα~ Κύπρος Μακάριος (αρχιεπίσκοπος)

1964 4/3 1
Αφέθηκαν ελεύθεροι κατόπιν διαβήματος 

των κατοίκων χωριού

Ο σταθμάρχης χωροφυλακής συλλαμβάνει στο 
χωριό Πεντάλοφο Μεσολογγίου 3 νέους της 
ΔΚΝΓΛ. Μετά από διαμαρτυρία των κατοίκων 

και την επέμβαση εισαγγελέα αφήνονται 
ελεύθεροι.

Μεσολόγγι~ Πεντάλοφο 
(Αιτωλοακαρνανία)

1964 4/3
5 και 

6

Με πρωτοπορία τους 
εργάτες, τους φοιτητές 

και τους μαθητές
Αντιμπεριαλιστικές διαδηλώσεις 

συγκλόνησαν την Αθήνα και Πειραιά

Χθεσινές αντιμπεριαλιστικές εκδηλώσεις 
νεολαίας. Συμμετοχή της ΔΚΝΓΛ. Ομιλητής ο 

Θ. Πάγκαλος. Αθήνα~ Πειραιάς Πάγκαλος Θόδωρος

1964 5/3 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η μαθητική νεολαία στο πλευρό της Κύπρου

Η ΔΚΝΓΛ Βόλου εκδίδει προκηρύξεις και καλεί 
τους νέους του νομού να συμπαρασταθούν 

στους Κυπρίους. Βόλος 
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1964 6/3 3

Για την ειρήνη, τον 
αφοπλισμό, την εθνική 

ανεξαρτησία Παγκόσμια συνάντησις νεολαίας

Ανταπόκριση για τη συμμετοχή στο Συνέδριο 
για την Ειρήνη (26-29.2) και την ομιλία του Μ. 

Θεοδωράκη στη Φλωρεντία. Φλωρεντία Θεοδωράκης Μίκης

1964 6/3 3 Εδώ Πειραιάς Νέα των Λαμπράκηδων

Συναυλία του Νότη Μαυρουδή για τη ΔΚΝΓΛ 
Πειραιά.~ Κυκλοφορία προκηρύξεων από 
ΔΚΝΓΛ για την αυτοδιάθεση της Κύπρου. Πειραιάς Μαυρουδής Νότης

1964 6/3
1 και 

5

Η αναστολή της 
επισκέψεως του 6ου 

στόλου πρώτη λαϊκή νίκη

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις κατά των 
ιμπεριαλιστών. Αθήνα, Πειραιάς, Καλλιθέα, 

Ελευσίνα

Μαχητικό τόνο έδωσαν οι Λαμπράκηδες στον 
Πειραιά.~ Στο συλλαλητήριο στην Καρδίτσα οι 
Λαμπράκηδες κρατούν πλακάτ για την Κύπρο.

Αθήνα~ Πειραιάς~ Καλλιθέα~ 
Ελευσίνα~ Καρδίτσα

1964 7/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκπολιτισμός - σύλλογοι

Η ΔΚΝΓΛ διοργανώνει ομιλία του Φ. 
Αποστολόπουλου με θέμα "Γιάν 'Αμος 

Κομένιος". Αποστολόπουλος Φώτης~ Κομένιους Άμος Γιαν

1964 7/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Αθώωσις "Λαμπράκη"

Κατερίνη. Αθώωση μέλους της ΔΚΝΓΛ από την 
κατηγορία για παράνομο έρανο. Κατερίνη 

1964 7/3 6

Ερώτησις βουλευτού της ΕΔΑ για 
αυθαιρεσίες αστυνομικών μετά τις εκλογές 

στη Μυτιλήνη

Ο βουλευτής Λέσβου της ΕΔΑ Θ. Παππάς 
καταγγέλλει στη Βουλή ότι μέλος της ΔΚΝΓΛ 
Αγιάσου συνελήφθη και κακοποιήθηκε την 

επομένη των εκλογών. Μυτιλήνη Παππάς Θεόφραστος

1964 8/3 11
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Αναβολή Εκδηλώσεως

Αναβολή της ομιλίας Φ. Αποστολόπουλου με 
θέμα "Γιάν Άμος Κομένιος, ο μεγάλος Τσέχος 

παιδαγωγός" στη  Λέσχη ΔΚΝΓΛ. Αποστολόπουλος Φώτης~ Κομένιους Άμος Γιαν

1964 10/3 3 Εδώ Πειραιάς Η πολιτιστική ζωή. Νέα των Λαμπράκηδων

Στη Λέσχη του Πειραιά, συναυλία του Ν. 
Μαυρουδή.~ Σχόλια για την ομιλία με θέμα την 
"Κυπριακή φιλολογία" που πραγματοποιήθηκε 
επιτυχώς στη Λέσχη Πειραιά.~ Σύσκεψη μελών 
ΔΚΝΓΛ Κερατσινίου: η καταπολέμηση του 

αναλφαβητισμού, εκπολιτισμός. Πειραιάς~ Κερατσίνι Μαυρουδής Νότης

1964 11/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η νεολαία της Αθήνας υποδέχεται τον 
Μακάριο

Πρόσκληση της ΔΚΝΓΛ και άλλων νεολαιών 
στον λαό για την μαζική υποδοχή του Μακάριου 
που ήρθε στην Αθήνα για την κηδεία Παύλου. 

Στην Αθήνα και ο Τρούμαν. Αθήνα
Μακάριος (αρχιεπίσκοπος)~ Παύλος (βασιλιάς)~ Τρούμαν 

Χάρυ

1964 12/3 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι "Λαμπράκηδες" Περιστερίου

 Εγκαίνια γραφείων ΔΚΝΓΛ Περιστερίου. 
Χαιρετισμός Μ. Μποσταντζόγλου. Περιστέρι Μποσταντζόγλου Μέντης

1964 12/3 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λαμπράκηδες σ' όλη την Ελλάδα

Παράρτημα της ΔΚΝΓΛ στο Σουφλί. Η νεολαία 
της περιοχής προετοιμάζει την άφιξη του Μ. 

Θεοδωράκη.~ Στη Δροσοπηγή Φλώρινας 20 νέοι 
υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη της 

ΔΚΝΓΛ. 
Σουφλί~ Δροσοπηγή 

(Φλώρινα) Θεοδωράκης Μίκης

1964 13/3 3 Εδώ Πειραιάς Η πολιτιστική ζωή. Νέα των Λαμπράκηδων

Σύσκεψη στελεχών της ΔΚΝΓΛ Πειραιώς. 
Αναφορά στη συμβολή Λαμπράκηδων στο 

Κυπριακό. Απόφαση για τον εορτασμό της 25ης 
Μαρτίου. Ομιλητές Μ. Θεοδωράκης και Κ. 

Τσουράκης. Πειραιάς Θεοδωράκης Μίκης~ Τσουράκης Κώστας

1964 17/3 3 Εδώ Πειραιάς Η πολιτιστική ζωή. Νέα των Λαμπράκηδων

Επιτυχία στην προχθεσινή μουσική βραδιά με 
τον Ν. Μαυρουδή.  Ετοιμασίες εορτασμού 25ης 
Μαρτίου από οργανώσεις Πειραιά. Διαλέξεις για 
την επανάσταση.~ Ο Μ. Θεοδωράκης προβαίνει 
σε διαμαρτυρία κατά ενωμοτάρχη που έκανε 
ερωτήσεις σε Λαμπράκη για την Κίνηση 

Περάματος. Πειραιάς~ Πέραμα Θεοδωράκης Μίκης~ Μαυρουδής Νότης

1964 20/3 2
Πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση. 
Έκθεση της Ζιζής Μακρή στη Νίκαια

Η έκθεση χαρακτικής στην αίθουσα ΔΚΝΓΛ 
Νίκαιας. Νίκαια Μακρή Ζιζή

1964 20/3 3 Εδώ Πειραιάς Νέα Λαμπράκηδων

Για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου από τις 
οργανώσεις Κερατσινίου, Δραπετσώνας, 
Περάματος, Αγ. Ιωάννη Ρέντη.~ Την 25η 

Μαρτίου στη ΔΚΝΓΛ Πειραιώς ο Κ. Πορφύρης 
θα μιλήσει για την επανάσταση του '21. 

Κερατσίνι~ Δραπετσώνα~ 
Πέραμα~ Πειραιάς~ Άγιος 

Ιωάννης Ρέντης Πορφύρης Κονίδης~ Κεπέσης Νίκανδρος

1964 20/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Αθώωσις Λαμπράκηδων

Αθώωση μελών της ΔΚΝΓΛ Ηρακλείου σε δίκη 
για παράνομο έρανο. Ηράκλειο 

1964 20/3
1 και 

5 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις
Ευθυμογράφημα για το τέλος της παράστασης 
"Δον Κιχώτης". Αναφορά στους Λαμπράκηδες. Μποσταντζόγλου Μέντης

1964 22/3 2 Καλλιτεχνικό ημερολόγιο της εβδομάδας Για την έκθεση της Ζιζής Μακρή. Νίκαια Μακρή Ζιζή



Έτος Ημερομην. σελ. Συντάκτης Ρουμπρίκες Υπέρτιτλος Τίτλος Περίληψη Τόποι Πρόσωπα

1964 22/3 11 Μπέικος Γεωργούλας
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Ο Σοβιετικός τύπος για τους Λαμπράκηδες. 
(Άρθρο της "Κομσομόλσκαγια Πράβδα" για 
την ίδρυση και τους σκοπούς της Κινήσεως)

Άρθρο για τους Λαμπράκηδες με υπογραφή 
Αρίστος Γραικός. Γραικός Αρίστος [ψευδώνυμο]

1964 24/3 3 Εδώ Πειραιάς Ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου

Εκδήλωση από ΔΚΝΓΛ Πειραιά για 25η 
Μαρτίου. Εορταστικές εκδηλώσεις 

Λαμπράκηδων Κερατσινίου, Δραπετσώνας, 
Περάματος για τους ήρωες του '21.  

Πειραιάς~ Κερατσίνι~ 
Δραπετσώνα~ Πέραμα

1964 25/3 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Εορτασμός ΔΚΝΓΛ 25ης Μαρτίου με ομιλία 
ποιητή Γ.Σαράντη, καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Αθήνα Σαράντης Γιώργος

1964 25/3 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Αντιδημοκρατικά κρούσματα

Στην Τρίπολη "άγνωστοι" πέταξαν το στεφάνι 
των Λαμπράκηδων από το Μνημείο Ηρώων. Το 
επεισόδιο καταγγέλθηκε στο Νομάρχη μαζί με 
το γεγονός ότι ασκείται πίεση στους γονείς να 
μην συμμετέχουν οι νέοι στη ΔΚΝΓΛ.~ Στην 
Ηλιοκώμη καταστράφηκε από αγνώστους η 

ταμπέλα των γραφείων της Κίνησης. Καταγγελία 
του βουλευτή Β. Εφραιμίδη. Τρίπολη~ Ηλιοκώμη (Σέρρες) Εφραιμίδης Βασίλης

1964 26/3 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Μικρά νέα

Εγκαίνια λέσχης Λαμπράκηδων στο Σουφλί  υπό 
την έντονη παρουσία της χωροφυλακής. Σουφλί 

1964 27/3 3 Εδώ Πειραιάς Ο γυμνασιάρχης Νίκαιας

Καταγγελία μαθητών νυχτερινού γυμνασίου 
Νίκαιας. Απειλούνται με αποβολή εάν 
εμπλακούν στους Λαμπράκηδες. Ο 

γυμνασιάρχης χαρακτηρίζει τη ΔΚΝΓΛ 
"κομμουνιστική ΕΠΟΝ". Νίκαια

1964 27/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η επαρχία ετοιμάζεται για την Πορεία 
Ειρήνης

Λαμπράκηδες Αλεξανδρουπόλεως και Σουφλίου 
ανοίγουν φιλειρηνική άμιλλα για τη μαζικότερη 

συμμετοχή. Αλεξανδρούπολη~ Σουφλί

1964 27/3
 3 και 

4 Εδώ Πειραιάς Ανεβλήθη η έκθεσις έργων Ζιζής Μακρή
Θα γινόταν στη ΔΚΝΓΛ Νίκαιας, αναβολή λόγω 
θανάτου δημ. συμβούλου Νίκαιας κ. Γέμελου. Νίκαια Μακρή Ζιζή~ Γέμελος (;)

1964 27/3
3 και 

4 Εδώ Πειραιάς
Η πολιτιστική ζωή. Διαλέξεις για την 

αντίσταση

ΔΚΝΓΛ Πειραιά. Διάλεξη του Νίκ. Κεπέση και 
έπονται άλλες 4. Έκθεση φωτογραφιών της 
Κατοχής και της Αντίστασης, καθώς και 

αντιστασιακού τύπου. Πειραιάς Κεπέσης Νίκανδρος

1964 27/3
3 και 

4 Εδώ Πειραιάς
Η πολιτιστική ζωή. Εκπολιτιστικές 
εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου

Επιτυχία της διαλέξεως του  Κ. Πορφύρη "Τα 
διδάγματα του '21" στη ΔΚΝΓΛ Πειραιά. Πειραιάς Πορφύρης Κονίδης 

1964 29/3 1 Δίζελος Θαλής
Εντυπώσεις από ένα 
ταξίδι στην Πάτρα

Καλλιτέχνες στην επαρχία: μία μειονότητα 
"εν διωγμώ"

Ευοίωνες προοπτικές για τους Λαμπράκηδες της 
Πάτρας: 700  μέλη σε 2 μήνες ζωής. 

Διοργανώνονται διαλέξεις, πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, ερασιτεχνικός θίασος και χορωδία. Πάτρα

1964 29/3 1 Έκκλησις της Επιτροπής

Κυριακή 10 Μαΐου ο Β΄ Μαραθώνιος. Για 
την ειρήνη, τον αφοπλισμό, για την 

αυτοδιάθεση της Κύπρου

Η Επιτροπής Πορείας απευθύνει έκκληση προς 
τον ελληνικό λαό και τη νεολαία. Την 

υπογράφουν μεταξύ άλλων ο Μ. Θεοδωράκης 
και ο Θ. Πάγκαλος. Το κείμενο της έκκλησης. Αθήνα~ Κύπρος Θεοδωράκης Μίκης~ Πάγκαλος Θόδωρος

1964 31/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδηλώσεις

Στη ΔΚΝΓΛ Θεσσαλονίκης εορτασμός 25ης 
Μαρτίου με ομιλητή τον Αργ. Μπαρή. Έπαθλα 
στους νικητές τουρνουά σκακιού.~ Στο "θέατρο 
Γ.Παππά" η ΔΚΝΓΛ οργανώνει διάλεξη του Φ. 
Αποστολόπουλου για τον Τσέχο παιδαγωγό Γιάν 

Άμος Κομένιους. Θεσσαλονίκη~ Αθήνα
Μπαρής Αργύρης~ Αποστολόπουλος Φώτης~ Κομένιους 

Άμος Γιάν 

1964 31/3
3 και 

4 Εδώ Πειραιάς
Η πολιτιτική ζωή. Διαλέξεις για την 

Αντίσταση

Για τις διαλέξεις του Ν. Κεπέση στη ΔΚΝΓΛ 
Πειραιά. Οι Λαμπράκηδες απευθύνουν 
παράκληση στους αγωνιστές της Εθν. 

Αντίστασης να ενισχύσουν την έκθεσή τους με 
υλικά. Πειραιάς Κεπέσης Νίκανδρος

1964 1/4 1
Κατηγορείται ως 

"παράνομο σωματείο"
Η δίωξις της Κινήσεως "Λαμπράκη" 

Θεσσαλονίκης

Δίκη στις 10.4 μελών της ΔΚΝΓΛ 
Θεσσαλονίκης με το αιτιολογικό ότι συνέστησαν 
σωματείο άνευ καταστατικού και ότι προβαίνουν 

σε διάφορες εκδηλώσεις. Αξιωματικοί της 
ασφαλείας μιλούν για κομμουνιστικό κίνδυνο. 
Άφιξη αντιπροσωπείας των Λαμπράκηδων της 
Θεσσαλονίκης στην Αθήνα για να συναντηθεί με 
τη ΔΚΝΓΛ Αθηνών. Δίωξη και του "Συνδέσμου 

Μπ. Ράσσελ". Θεσσαλονίκη~ Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης



Έτος Ημερομην. σελ. Συντάκτης Ρουμπρίκες Υπέρτιτλος Τίτλος Περίληψη Τόποι Πρόσωπα

1964 1/4 3
Η Ελλάδα έξω από την 

Αθήνα
Γράμματα, τέχνες, διαλέξεις στην επαρχία. 

Οι Λαμπράκηδες Θεσσαλονίκης

Ο εορτασμός 25ης Μαρτίου της ΔΚΝΓΛ 
Θεσσαλονίκης έγινε στην αίθουσα που μίλησε ο 
Γρ. Λαμπράκης πριν δολοφονηθεί. Χαιρετισμός 
του γραμματέα Ν. Μυρσίνη και ομιλία του Αργ. 

Μπαρή. Απαγγελίες, χοροί. Θεσσαλονίκη Λαμπράκης Γρηγόρης~ Μυρσίνης Νίκος~ Μπαρής Αργύρης

1964 3/4 2
Τελευταίες παραστάσεις του "Θάψτε τους 

νεκρούς"

470 μέλη της ΔΚΝΓΛ Πειραιώς θα 
παρακολουθήσουν την παράσταση από τον 

Εταιρικό Θίασο του ΣΕΗ "Ηνωμένοι 
Καλλιτέχναι". Πειραιάς Σόου Ίρβιν

1964 3/4 3 Εδώ Πειραιάς Νέα των Λαμπράκηδων

Για τη ΔΚΝΓΛ Πειραιά που θα παρακολουθήσει 
την παράσταση "Θάψτε τους νεκρούς". ~ 

Ποδοσφαιρικός αγώνας αθλητικών τμημάτων 
Παλαιάς Κοκκινιάς και Χατζηκυριάκειου με 

Λαμπράκηδες Μοσχάτου και Νίκαιας.

Πειραιάς~ Κοκκινιά [Νίκαια]~ 
Μοσχάτο~ Νίκαια~ 
Χατζηκυριάκειο Σόου Ίρβιν

1964 3/4 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Μικρές ειδήσεις

Εγκαίνια της λέσχης ΔΚΝΓΛ Ηλιουπόλεως. 
Ομιλία μέλους του Κ.Σ. και προβολή ταινίας 
αντιπολεμικού περιεχομένου. ~ Εγκαίνια της 
έκθεσης χαρακτικής της Ζιζής Μακρή στην 

αίθουσα ΔΚΝΓΛ Νίκαιας με θέμα "Ν΄ανοίξουν 
οι φυλακές". ~ Παρουσίαση έργου από τον 
κριτικό Στ. Δρομάζο. Εγκαίνια της λέσχης 

ΔΚΝΓΛ Γούβας με ομιλία του Θ. Πάγκαλου. Ηλιούπολη~ Νίκαια~ Γούβα Μακρή Ζιζή~ Δρομάζος Στάθης~ Πάγκαλος Θόδωρος

1964 4/4 2
Πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση. 

Έκθεση Ζιζής Μακρή Στη ΔΚΝΓΛ Νίκαιας Νίκαια Μακρή Ζιζή 

1964 4/4 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Αθώωσις "Λαμπράκηδων"

Το Πταισματοδικείο Μηχανιώνας αθωώνει 7 
μέλη της ΔΚΝΓΛ Θεσσαλονίκης από την 

κατηγορία "διατάραξης της κοινής ησυχίας". Μηχανιώνα~ Θεσσαλονίκη
1964 5/4 2 Καλλιτεχνικά ημερολόγια της εβδομάδας Εγκαίνια της έκθεσης της Ζ. Μακρή. Νίκαια Μακρή Ζιζή

1964 5/4 4 Σωτηρίου Διδώ Κουβεντιάζοντας Πορείες
Αναφορά στους Λαμπράκηδες. Με ποιους θα 
ταχθούν: Με Εμμανουήλιδες ή Λαμπράκηδες;

1964 5/4 11
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ειδήσεις

Η ΔΚΝΓΛ Περιστερίου διοργανώνει εκδρομή 
στο Πόρτο  Γερμενό. 

Περιστέρι~ Πόρτο Γερμενό 
(Αττική)

1964 7/4 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η δραστηριότητα των "Λαμπράκηδων"

Συγκέντρωση της ΔΚΝΓΛ Κατερίνης για την 
επέτειο της γερμανικής εισβολής. Προηγήθηκε 
γιορτή για την 25η Μαρτίου. Συγκρότηση 
αθλητικών - ποδοσφαιρικών ομάδων. Κατερίνη

1964 8/4 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι νέοι προετοιμάζουν την πορεία ειρήνης

Η ΔΚΝΓΛ Θεσσαλονίκης γνωστοποιεί ότι θα 
πάρει μέρος στη Β΄ Μαραθώνειο Πορεία. Θεσσαλονίκη

1964 9/4 8
Συμπαράστασις προς τους δικαζόμενους 

"Λαμπράκηδες"

Συγκέντρωση συμπαράστασης στους 20 νέους 
της Κίνησης που δικάζονται με την κατηγορία 
συστάσεως σωματείου άνευ καταστατικού στη 

Θεσσαλονίκη. Η Ένωση Δικαιωμάτων 
αποφασίζει να αναλάβει την υπεράσπισή τους. 
Από τη ΔΚΝΓΛ Κιλκίς στέλνουν υπόμνημα 
συμπαράστασης στους κατηγορούμενους. Θεσσαλονίκη~ Κιλκίς

1964 10/4 3 Εδώ Πειραιάς Νέα Λαμπράκηδων

Στον Προφήτη Ηλία Περάματος οι 
Λαμπράκηδες διαμορφώνουν τον δρόμο της 
περιοχής. Οι κάτοικοι τους προσφέρουν 
λουλούδια. ~ Βοήθεια σε τυφλό από 

Λαμπράκηδες του Κερατσινίου. Έρανος και 
συμβολή στην μεταφορά του στο νοσοκομείο. ~ 
Η ΔΝΛ Κορυδαλλού οργανώνει διάλεξη με θέμα 

τη Χιροσίμα.
Πέραμα~ Κερατσίνι~ 

Κορυδαλλός

1964 10/4 3 Εδώ Πειραιάς
Η πολιτιστική ζωή.Έγιναν τα εγκαίνια της 

εκθέσεως Ζιζής Μακρή
Στη ΔΚΝΓΛ Νίκαιας έργα χαρακτικής από τη 

ζωή των φυλακισμένων. Νίκαια Μακρή Ζιζή

1964 10/4 3 Εδώ Πειραιάς
Τι συμβαίνει επί τέλους στον "Απόστολο 

Παύλο";

Στη νυχτερινή σχολή "Απόστολος Παύλος" 
καθηγητές καταφέρονται εναντίον της 

Αριστεράς και της ΔΚΝΓΛ. Πειραιάς

1964 10/4 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδηλώσεις - Ειδήσεις

Η ΔΚΝΓΛ Γούβας διοργανώνει εκδρομή στο 
Άργος- Ναύπλιο. ~ Ιδρυτική διακήρυξη των 
Λαμπράκηδων στο χωριό Άσπρος του Κιλκίς.

Γούβα (Αθήνα)~ Άργος~ 
Ναύπλιο~ Άσπρος (Κιλκίς)
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1964 10/4 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Οι νέοι για τον εκδημοκρατισμό της 
Θεσσαλονίκης

Φοιτητές της Θεσσαλονίκης διαμαρτύρονται σε 
βουλευτές και στον Υπουργό Βορ. Ελλάδος για 
τις πιέσεις και διώξεις που υφίστανται και τον 
έλεγχο για τη συμμετοχή τους στη ΔΚΝΓΛ και 

στο Σύνδεσμο Μπ. Ράσσελ. Ζητούν 
αντικατάσταση του αστυνομικού διευθυντή, του 

νομάρχη κ.ά. Θεσσαλονίκη

1964 10/4
1 και 

5

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα η δίκη των 
"Λαμπράκηδων". Δηλώσεις του Μίκη 

Θεοδωράκη

Δίκη 22 νέων της ΔΚΝΓΛ και Μπ. Ράσσελ στη 
Θεσσαλονίκη για ίδρυση σωματείου άνευ 
καταστατικού. ~ Πρες κόνφερανς του Μ. 
Θεοδωράκη στη Θεσσαλονίκη.Ψηφίσματα 
διαμαρτυρίας από Λαμπράκηδες της Βόρ. 
Ελλάδας. Ο Μ. Θεοδωράκης δηλώνει ότι θα 
αναχωρήσει για τη Βουδαπέστη με σκοπό την 

ένταξη της ΔΚΝΓΛ στην ΠΟΔΝ. Θεσσαλονίκη~ Βόρεια Ελλάδα  Θεοδωράκης Μίκης

1964 11/4 1
Διεκόπη για σήμερα η δίκη των 

"Λαμπράκηδων"
Θεσσαλονίκη, τριμελές εφετείο, η δίκη 

συνεχίζεται. Θεσσαλονίκη

1964 11/4 3
Η Ελλάδα έξω από την 

Αθήνα
Γράμματα, τέχνες, διαλέξεις στην επαρχία. 

Ομιλία για τη γλώσσα στην Πάτρα

Σε ομιλία του, για την "Ελληνική Γλώσσα" στη 
ΔΚΝΓΛ Πάτρας, ο Β. Κοσμίδης μίλησε για την 

ανάγκη καθιέρωσης της δημοτικής. Πάτρα Κοσμίδης Β.

1964 11/4 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ειδήσεις

Εκδρομή της ΔΚΝΓΛ Κυψέλης στο Πόρτο 
Ράφτη.

Κυψέλη~ Πόρτο Ράφτη 
(Αττική)

1964 11/4 6
Οι κ.κ. Θεοδωράκης και Μπενάς στη 

Βουδαπέστη

Οι γ.γ. της Ν.ΕΔΑ και της ΔΚΝΓΛ 
προσκεκλημένοι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 

Δημοκρατικής Νεολαίας. Βουδαπέστη Θεοδωράκης Μίκης~ Μπενάς Τάκης

1964 12/4 1
Στο Εφετείο 
Θεσσαλονίκης

Αθωώθηκαν οι "Λαμπράκηδες" … Το 
ακροατήριο χειροκροτεί

Για τη δίκη ΔΚΝΓΛ - Μπ. Ράσσελ που 
λειτουργούσαν άνευ καταστατικού. Απόφαση 
του δικαστηρίου ότι δεν πρόκειται για σωματεία 

αλλά για ενώσεις. Θεσσαλονίκη

1964 14/4 3 Εδώ Πειραιάς
Η πολιτιστική ζωή. Έκθεσις φωτογραφιών 

της Εθνικής Αντιστάσεως Πειραιάς

1964 15/4 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Προετοιμάζεται η Πορεία Ειρήνης

Μικρή πορεία ειρήνης στους δρόμους της 
Αθήνας της ΔΚΝΓΛ Κυψέλης με πλακάτ και 

συνθήματα. Κυψέλη~ Αθήνα

1964 15/4 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λαμπράκηδες

Εγκαίνια λέσχης  στο Πολεμάρχι Κισσάμου. 
Συγκεντρώθηκαν Λαμπράκηδες 10 χωριών. 
Ομιλία του γραμματέα της ΔΚΝΓΛ νομού 

Χανίων Σπ. Φυτράκη.
Χανιά~ Πολεμάρχι Κισσάμου 

(Χανιά) Φυτράκης Σπύρος

1964 15/4 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδηλώσεις

Εκδρομή στο Πόρτο Γερμενό της ΔΚΝΓΛ με 10 
πούλμαν και 400 εκδρομείς. Ομιλία του Γ. 

Γιομπατζολιά για τον Φ. Αγγουλέ. Πόρτο Γερμενό (Αττική) Γιομπατζολιάς Γ.~ Αγγουλές Φώτης

1964 15/4 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Από την Αμερική στον τάφο του Λαμπράκη

Ομογενής συνοδευόμενος από Λαμπράκηδες 
του Πειραιά καταθέτει στεφάνι εξ ονόματος των 

Ελλήνων της Αμερικής στον τάφο του Γρ. 
Λαμπράκη. ΗΠΑ~ Πειραιάς

1964 16/4 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η πορεία ειρήνης φλογίζει τους νέους 
(Ανακοίνωσις της Κινήσεως ¨Γρ. Λαμπράκη"

Χαιρετισμός της ΔΚΝΓΛ στην πρωτοβουλία του 
Συνδέσμου Μπ. Ράσσελ για την Β΄ Μαραθώνια 
πορεία Ειρήνης που θα πραγματοποιηθεί στις 

17.5. Κάλεσμα σε όλους τους Λαμπράκηδες να 
εργαστούν για την επιτυχία της πορείας.

1964 18/4 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Ελληνική αντιπροσωπεία για το Διεθνές 
Φόρουμ νεολαίας

Στην προπαρασκευαστική συνάντηση από την 
ελληνική πλευρά συμμετέχει ως αντιπρόσωπος 

των Λαμπράκηδων ο Θ. Πάγκαλος. Μόσχα Πάγκαλος Θόδωρος

1964 18/4 6
Συμπληρωματικά μέτρα για τα καπνά. 

Συλλαλητήριο στην Κατερίνη

Λαμπράκηδες με φέϊγ-βολάν καλούν τους νέους 
να συμπαρασταθούν στον αγώνα των 

καπνοπαραγωγών.

1964 19/4 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Αντιδημοκρατικές ενέργειες σε βάρος 
μαθητών. Αποβολές από τα Γυμνάσια και 
συλλήψεις - Διαμαρτυρίες του ΣΕΜΜΕ και 

των Λαμπράκηδων
Διαμαρτυρία για τις διώξεις μαθητών για τα 

δημοκρατικά τους φρονήματα.

1964 19/4 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η χορωδία των Λαμπράκηδων

Συνάντηση των μελών και πρόσκληση σε όσους 
θέλουν να πάρουν μέρος στη χορωδία.

1964 19/4
1 και 

7
Για να πάρει μέρος όλη η 

συνοικία

Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας στο 
Μαραθώνιο. Η Εργατική Κίνησις για τον 

Αφοπλισμό. Οι εργαζόμενοι νέοι, οι φοιτητές

Οι Λαμπράκηδες Κοκκινιάς διοργανώνουν μικρή 
πορεία με συνθήματα που καλούν τους νέους να 

μετέχουν στον Μαραθώνιο. Καλλιθέα~ Κοκκινιά [Νίκαια]
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1964 21/4 3 Γεωργίου Α[νδρέας]
Προσκύνημα στο 

μνημείο των νεκρών Στο Κιλελέρ
Προσκύνημα στις 19.4 στο Κιλελέρ. Κατάθεση 
στεφάνου από τους Λαμπράκηδες Καρδίτσας. Κιλελέρ~ Καρδίτσα

1964 21/4 3 Εδώ Πειραιάς
Μεταφέρονται τα τμήματα Ασφαλείας στα 

Γυμνάσια;

Ερωτήσεις γυμνασιάρχη σε μαθήτρια γυμνασίου 
θηλέων στον Πειραιά για τα πολιτικά φρονήματα 
του πατέρα της, αν έχει εξορισθή, αν ψηφίζει 

ΕΔΑ και για την ίδια που ανήκει στους 
Λαμπράκηδες. Επιστολή διαμαρτυρίας του 

πατέρα στην "Αυγή". Πειραιάς

1964 21/4 3 Εδώ Πειραιάς
Η πολιτιστική ζωή. Το βράδυ τα εγκαίνια της 

εκθέσεως για την εθνική αντίσταση
Στη ΔΚΝΓΛ Πειραιώς, ομιλίες των Νικηφόρου-
Δημητρίου, Ν. Κεπέση και Μ. Θεοδωράκη. Πειραιάς

Δημητρίου Μήτσος (Νικηφόρος)~ Κεπέσης Νίκανδρος~ 
Θεοδωράκης Μίκης

1964 21/4 7 Μπέικος Γ[εωργούλας]
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Μεγάλο φιλειρηνικό γεγονός το Παγκόσμιο 
Φόρουμ Νεολαίας. (Η Ελληνική συμμετοχή. -

Συμπαράστασις στην Κύπρο)

Ανταπόκριση για τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο 
Φόρουμ Αλληλεγγύης της Νεολαίας και των 
Φοιτητών στη Μόσχα (10-20.4). Η Σύνοδος 

κατατοπίστηκε για το Κυπριακό. Ο παρατηρητής 
της ΕΦΕΚ Δ. Θεοδώρου εκφράζει ευχαριστίες. Μόσχα Θεοδώρου Δώρος

1964 22/4 1
Την Κυριακή το μνημόσυνο των επονιτών 

του Υμηττού
Κάλεσμα ΔΚΝΓΛ στην ελληνική νεολαία να 

λάβει μέρος.

1964 22/4 3 Συνεγείρει τις ψυχές

Η πορεία ειρήνης, Κρήτες και Επτανήσιοι 
σπουδαστές, ο Α.Σ.Ο.Π.Ε.Φ., εργάτες, 
ολόκληρα χωριά δηλώνουν συμμετοχή - 

μικρή πορεία

Η ΔΚΝΓΛ Περιστερίου έκανε στις 19.4 "μικρή 
πορεία" για την προβολή της Μαραθώνιας 

Πορείας στο Περιστέρι. Περιστέρι 

1964 22/4 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ειδήσεις

Στη ΔΚΝΓΛ Κοκκινιάς γιόρτασαν την ημέρα 
της γυναίκας. Κοκκινιά [Νίκαια]

1964 22/4 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Οι Λαμπράκηδες για το "Κάστρο του 
Υμηττού"

Η ΔΚΝΓΛ Περιστερίου γιορτάζει στις 24.4  την 
επέτειο της αντίστασης στο "Κάστρο του 

Υμηττού". Ποιήματα της αντίστασης, τραγούδια 
της ΕΠΟΝ και ομιλία της Έλ. Ιωαννίδου στη 

Λέσχη. Περιστέρι Ιωαννίδου Έλλη

1964 22/4 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η πρώτη νίκη των "Λ" Περάματος

Μέλη της ΔΚΝΓΛ Περάματος, με αφίσες της 
μαραθώνιας πορείας, διανοίγουν δύο κεντρικούς 

δρόμους στη συνοικία. Οι κάτοικοι τους 
υποδέχονται. Πέραμα 

1964 23/4 1
Θα ξαναζήση στις 

καρδιές μας
Ο θρύλος του Κάστρου του Υμηττού. Τρεις 

επονίτες πεθαίνουν για τη λευτεριά

Για το μνημόσυνο των 3 παλληκαριών που 
σκοτώθηκαν στο Κάστρο του Υμηττού. 
Κάλεσμα της ΔΚΝΓΛ και ανακοίνωση. Υμηττός

1964 23/4 7 Η φωνή της Αλήθειας Σπίτι Κάστρο και Δοσίλογοι

Σχόλιο πάνω σε άρθρο εφημερίδας της ΕΡΕ για 
τον εκμαυλισμό της νεολαίας από την ΕΔΑ και 
τη ΔΚΝΓΛ. Αναφορά στην εκδήλωση για τους 

πεσόντες στο "Κάστρο του Υμηττού". Αθήνα~ Υμηττός

1964 24/4 1

Σήμερα πρες κόνφερανς της Επιτροπής του 
Μαραθωνίου. Πληθώρα δηλώσεων 

συμμετοχής στην πορεία

Οι Λαμπράκηδες Κατερίνης δηλώνουν 
συμμετοχή. ~ Με πρωτοβουλία της ΔΚΝΓΛ 
σύσκεψη αντιπροσώπων συλλόγων και 

οργανώσεων Κοκκινιάς για τη συμμετοχή στην 
Πορεία. ~ "Μικρή Πορεία" από τη ΔΚΝΓΛ 
Κάτω Πετραλώνων μετά από εορταστική 

εκδήλωση στη λέσχη.
Κατερίνη~ Κοκκινιά [Νίκαια]~ 

Κάτω Πετράλωνα

1964 24/4 3 Εδώ Πειραιάς

Σωματεία και οργανώσεις δηλώνουν 
συμμετοχή. Η Μαραθώνιος πορεία. Η 
Πειραϊκή Επιτροπή και οι Λαμπράκηδες 

ετοιμάζονται πυρετωδώς Πειραιάς

1964 24/4 3

Ανυπέρβλητο επεισόδιο 
της Εθνικής μας 
Αντίστασης

Το κάστρο του Υμηττού σύμβολο του 
αγώνα. Μνημόσυνο των τριών ηρώων την 

Κυριακή
Αναγγελία μνημόσυνου που διοργανώνει η 
ΔΚΝΓΛ στις 25.11. Το χρονικό της επίθεσης. Υμηττός

1964 24/4 3 Εδώ Πειραιάς
Η πολιτιστική ζωή. Η έκθεσις ντοκουμέντων 

της Αντιστάσεως

Ανταπόκριση για την επιτυχία των εγκαινίων της 
έκθεσης φωτογραφιών και ντοκουμέντων 

Εθνικής Αντίστασης που οργάνωσε η ΔΚΝΓΛ 
Πειραιά. Πειραιάς

1964 25/4 1 Μνημόσυνο στα παλληκάρια του Υμηττού Το μνημόσυνο διοργανώνει η ΔΚΝΓΛ. Υμηττός

1964 25/4 2
Έκθεση του Σπύρου 

Χαλικιά Ειρήνη και παιδί
Η έκθεση φωτογραφίας στις 25.4 στα κεντρικά 

γραφεία της ΔΚΝΓΛ. Αθήνα Χαλικιάς Σπύρος

1964 25/4 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εγκαίνια λέσχης "Λ"

Αναγγελία εγκαινίων λέσχης στην Καλογρέζα 
στις 25.4. Καλογρέζα (Αττική)
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1964 26/4 11
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι Λαμπράκηδες Θεσσαλονίκης

Επίδοση αναφοράς στον εισαγγελέα σχετικά με 
τρομοκρατικές ενέργειες αστυνομικού στο 
Άσπρος, Κιλκίς σε βάρος μελών της τοπικής 

Κίνησης. ~ Η ΔΚΝΓΛ Θεσσαλονίκης 
διαμαρτύρεται για τις απελάσεις Ελλήνων 

κληρικών του Πατριαρχείου από τους Τούρκους. 
~ Εκδήλωση για τα εκατό χρόνια από το θάνατο 
του Μακρυγιάννη. ~ Ευχαριστήριο της ΕΔΟΝ 
στην Κίνηση Θεσσαλονίκης για τη στάση της 

στο Κυπριακό. ~ Ανέβασμα θεατρικής 
παράστασης "Μακρινός δρόμος" και αναγγελία 
του έργου "Μακρυγιάννης". ~ Ποδοσφαιρικός 
αγώνας μεταξύ της ομάδας της Κίνησης και του 

"Αετού" Αγ. Φωτεινής. ~ Προβολή ταινιών.
Θεσσαλονίκη~ Άσπρος 

(Κιλκίς)~ Κύπρος Αρμπούζοφ Αλεξέι~ Φωτιάδης Δημήτρης

1964 26/4
1 και 

11
Δήμοι, Οργανώσεις, 
Απλοί άνθρωποι

Όλοι η Ελλάδα  μετέχει στην προετοιμασία 
για τον Μαραθώνιο. Θα πάρη μέρος - νοερά - 
και η νεολαία των πολιτικών προσφύγων

Προπαρασκευαστική εκδήλωση για την πορεία 
στη Θεσσαλονίκη. ~ Νέοι πολιτικοί πρόσφυγες 
στην Τσεχοσλοβακία στέλνουν συγχαρητήρια 
στον "Μπ. Ράσσελ" και στη ΔΚΝΓΛ για τον 

αγώνα υπέρ της ειρήνης. ~ Δήλωση συμμετοχής 
στην πορεία και της ΔΚΝΓΛ Περιστερίου.

Θεσσαλονίκη~ 
Τσεχοσλοβακία~ Περιστέρι

1964 28/4 3

Το προχθεσινό 
μνημόσυνο των τριών 

ηρώων

Τιμή και Δόξα στους θρυλικούς Επονίτες του 
Υμηττού. Η νέα γενιά τιμά  τη γενιά της 

Αντίστασης

Κατάθεση στεφανιών από ΔΚΝΓΛ Ηλιούπολης, 
Κολωνού, Υμηττού, Ψυρρή, Κερατσινίου, 

Περάματος, Γούβας, Τρίπολης. Στην κεντρική 
πλατεία Υμηττού οι Λαμπράκηδες σηκώνουν 

στα χέρια τον Βάρναλη που χαιρετίζει. 

Υμηττός~ Ηλιούπολη~ 
Κολωνός~ Ψυρρή~ Κερατσίνι~ 
Πέραμα~ Γούβα~ Τρίπολη Κύρκος Λεωνίδας~ Βάρναλης Κώστας~ Φολτόπουλος (;)

1964 28/4 5
Συμμετέσχον χιλιάδες 

λαού

Επιβλητική Πορεία Ειρήνης στην 
Θεσσαλονίκη. Υπό συνεχή βροχή οι 

οδοιπόροι περπάτησαν τέσσερα χιλιόμετρα 
μέσα στην πόλη

Προπαρακευαστική πορεία ειρήνης. Πριν την 
πορεία συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο και 

ομιλία του Ν. Μυρσίνη. Θεσσαλονίκη Μυρσίνης Νίκος

1964 28/4
3 και 

6 Εδώ Πειραιάς Η πρωτομαγιάτικη συγκέντρωσις γυναικών
Παρουσίαση καλλιτεχνικού προγράμματος από 
χορωδία και μπαλλέτο της ΔΚΝΓΛ Πειραιά. Πειραιάς

1964 3/5 11 Τα νιάτα του κόσμου

Η Παγκόσμια διάσκεψη νεολαίας για την 
ειρήνη, τον αφοπλισμό και την εθνική 

ανεξαρτησία

Στη διάσκεψη της Φλωρεντίας, στο τέλος του 
Φεβρουαρίου, η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τη 

Ν.ΕΔΑ, τη ΔΚΝΓΛ και το Σύνδεσμο Μπ. 
Ράσσελ. Φλωρεντία

1964 3/5 12
Συγκέντρωσις "Λαμπράκηδων" στο 

Ηράκλειο

Οι νέοι σπουδαστές και η ΔΚΝΓΛ Ηρακλείου 
πραγματοποιούν συγκέντρωση. Θα ακολουθήσει 

επίσκεψη στον τάφο του Ν. Καζαντζάκη. Ηράκλειο Καζαντζάκης Νίκος

1964 5/5 3 Εδώ Πειραιάς Η 2η Μαραθώνια Πορεία

Οι Λαμπράκηδες Πειραιά προετοιμάζονται με 
ενθουσιασμό για την πορεία. Οι Λαμπράκισσες - 
το Πάσχα - ζύμωσαν τσουρέκια με τα σήματα 

του αφοπλισμού και της ειρήνης και ζωγράφισαν 
στα κόκκινα αυγά περιστέρια. Πειραιάς

1964 5/5 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι "Λαμπράκηδες" Πειραιώς

Τηλεγράφημα της ΔΚΝΓΛ Πειραιά για τη 
δολοφονία φοιτητή στη διαδήλωση για την 
Πρωτομαγιά από το φασιστικό καθεστώς του 

Σαλαζάρ στην Πορτογαλία. Πειραιάς- Πορτογαλία Σαλαζάρ Αντόνιο

1964 5/5 8
Η συγκέντρωσις των "Λαμπράκηδων" στο 

Ηράκλειο

Στα πλαίσια της Μαραθώνιας πορείας 
συγκέντρωση των Φίλων της Ειρήνης στο 

Ηράκλειο με τη συμμετοχή της τοπικής Κίνησης 
"Γρ. Λαμπράκης". Ηράκλειο

1964 5/5
1 και 

7
Ανακοίνωσις των 
Σπουδαστών

Το Πολυτεχνείο στον Μαραθώνιο. 
Προπαρασκευαστική πορεία σήμερα 14 

χωριών Θεσσαλονίκης

Η ΔΚΝΓΛ Παλαιού Γυναικόκαστρου στο Κιλκίς 
ετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στην πορεία 
της Αθήνας. ~ Ποδηλάτες Λαμπράκηδες στην 
Πάτρα διασχίζουν τους δρόμους της πόλης με 

πλακάτ για την πορεία.

Θεσσαλονίκη~ Παλαιό 
Γυναικόκαστρο (Κιλκίς)~ 

Πάτρα

1964 6/5 1
Εμηνύθησαν επειδή έφεραν σήματα Ν. ΕΔΑ 

και Λαμπράκηδων!
Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής κάτοικοι μηνύθηκαν 

επειδή φόραγαν το σήμα "Ζ". Πολύγυρος (Χαλκιδική) Κύρκος Γ.~ Ζούπος Ιωάν.~ Λυρτζής Δ.
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1964 6/5 3

Με την ευκαιρία της 21ης 
επετείου της πρώτης 
νίκης των δυνάμεων 

Αντιστάσεως

Στο Φαρδύκαμπο. 3.000 προσκυνητές από 
48 χωριά και πόλεις δίνουν το παρών. 
Παντού αντηχούν τα αντιστασιακά 

τραγούδια. Η κυβέρνησις απουσίαζε από την 
τελετή

Ανταπόκριση από την Κοζάνη: Οι Λαμπράκηδες 
της Σιάτιστας κατέθεσαν στεφάνι μετά το 

μνημόσυνο-γιορτή για τους νεκρούς της μάχης 
του Φαρδύκαμπου.

Φαρδύκαμπος~ Κοζάνη~ 
Σιάτιστα

1964 7/5 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λαμπράκηδες

Οι Λαμπράκηδες του Περιστερίου γιόρτασαν 
στα γραφεία τους την Πρωτομαγιά ενώ την 

Κυριακή του Πάσχα επισκέφτηκαν οικογένειες 
πολιτικών κρατουμένων. ~ Οι Λαμπράκηδες της 
Τρίπολης οργάνωσαν εκδρομή στον Αη Γιώργη, 

επίσκεψη στο σανατόριο της πόλης και 
προγραμματίζουν επισκέψεις σε φυλακές, 

δεντροφυτεύσεις κ.ά. Θα συμμετάσχουν στην 
πορεία ειρήνης με 2 πούλμαν.

Περιστέρι~ Τρίπολη~ Αη 
Γιώργης (Αρκαδία)

1964 7/5 7 Η φωνή της Αλήθειας Η Δημοκρατία των Βραστών

Σχόλιο για τον νόμο 942/46. Στο χωριό Βραστοί 
στον Πολύγυρο Χαλκιδικής νέοι της ΕΔΑ και 
της ΔΚΝΓΛ μηνύθηκαν επειδή φορούσαν στο 

πέτο το σήμα "Ζ".
Πολύγυρος~ Βραστοί 

(Χαλκιδική) Κύρκος Γ.~ Ζούπος Ιωάν.~ Λυρτζής Δ.

1964 8/5 3 Εδώ Πειραιάς Η 2η Μαραθώνια Πορεία

Λαμπράκηδες διασχίζουν τους δρόμους του 
Πειραιά με πλακάτ για την ειρήνη και τον 

αφοπλισμό. Διακήρυξη προς τον κοκκινιώτικο 
λαό για να πάρει μέρος στην Μαραθώνια 
Πορεία, την οποία υπογράφουν διάφορες 
οργανώσεις μεταξύ των οποίων και οι 

Λαμπράκηδες Νίκαιας.
Πειραιάς~ Κοκκινιά [Νίκαια]~ 

Νίκαια

1964 8/5 3 Εδώ Πειραιάς Νέα Λαμπράκηδων

Ομάδες  Λαμπράκηδων επισκέφθηκαν 
πολιτικούς κρατουμένους στο νοσοκομείο 

"Άγιος Παύλος", στις φυλακές Αβέρωφ και στη 
"Σωτηρία". ~ Ποδοσφαιρική ομάδα 

Λαμπράκηδων στο Κερατσίνι. ~ Σε οργανώσεις 
Λαμπράκηδων αναλύθηκε η σημασία της 

εργατικής πρωτομαγιάς. Αθήνα~ Κερατσίνι

1964 8/5
1 και 

5
Κοινή δήλωσις. Οι νεολαίες ΕΣΣΔ, Κύπρου, 

Λαμπράκηδες για την αυτοδιάθεσι

Υπογράφηκε στη Μόσχα κοινό ανακοινωθέν στο 
πλαίσιο των εργασιών της προπαρασκευαστικής 
επιτροπής του Διεθνούς Φόρουμ Νεολαίας και 
Σπουδαστών που θα γίνει στη Μόσχα. Τονίζεται 
ότι μοναδική λύση του Κυπριακού είναι η άνευ 

όρων αυτοδιάθεση. ΕΣΣΔ~ Κύπρος~ Μόσχα Κοσμίν Βίκτορ~ Πάγκαλος Θόδωρος~ Χριστοφίνης Δώνης

1964 9/5 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λαμπράκηδες

Η ΔΚΝΓΛ Αγρινίου εγκαινιάζει τη λέσχη της. 
Διαθέτει και αθλητικό στίβο. Αγρίνιο

1964 9/5 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ιωάννινα

Οι Λαμπράκηδες στα Γιάννενα ανεβάζουν 
θεατρική παράσταση στο χωριό Ελεούσα. Η 
παράσταση θα δοθεί και σε άλλα χωριά της 

περιοχής Ιωαννίνων. Ελεούσα (Ιωάννινα) 

1964 9/5 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Καταστρέφουν αφίσσες της πορείας

Τηλεγράφημα της ΔΚΝΓΛ Κουφαλίων. 
Καταγγέλλεται η καταστροφή των 

ανακοινώσεων της για την πορεία Ειρήνης. Κουφάλια (Θεσσαλονίκη)

1964 9/5 8
Εντατικές οι 
προετοιμασίες

Νέες συμμετοχές ( μεταξύ των άλλων και οι 
δήμοι Αιγάλεω, Βύρωνος, Κερατσινίου) στο 

Μαραθώνιο. Ο πρόεδρος Μακάριος 
ευχαριστεί τον Σύνδεσμο "Μπέρτραντ  

Ράσσελ"

Διευκρινίζεται ότι η προπαρασκευστική 
επιτροπή Περιστερίου για την πορεία στεγάζεται 

στα γραφεία της ΔΚΝΓΛ Περιστερίου. Περιστέρι Μακάριος (αρχιεπίσκοπος)

1964 9/5
1 και 

7
Η χθεσινή διαδήλωσις 

των νέων

Αδιάκοπος αγώνας κατά του 6ου στόλου. 
Μεγάλη συγκέντρωσις αύριο στο 
Πασαλιμάνι. Ο Μίκης Θεοδωράκης 

καταγγέλλει τα σχέδια των ιμπεριαλιστών

Οι Λαμπράκηδες πραγματοποίησαν χθες 
αντιαμερικανικές εκδηλώσεις στα Προπύλαια με 
ομιλητή τον Μ. Θεοδωράκη. Αύριο μεγάλη 

συγκέντρωση στο Πασαλιμάνι. Πασαλιμάνι~ Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης

1964 10/5 1
Η Νεολαία στο Πασαλιμάνι. Σήμερα 

συγκέντρωσις

Οι Λαμπράκηδες καλούν τους νέους της Αθήνας 
και του Πειραιά  στη συγκέντρωση 

αποδοκιμασίας του 6ου αμερικανικού στόλου Πασαλιμάνι 

1964 12/5 3 Εδώ Πειραιάς Απόψε διάλεξι για την ειρήνη

Διάλεξη με θέμα "Ανασκόπηση του κινήματος 
Ειρήνης" στη Λέσχη των Λαμπράκηδων Πειραιά 

με πρωτοβουλία του τμήματος Νέων της 
Επιτροπής Ειρήνης Πειραιώς. Πειραιάς Νυστεράκης Α.
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1964 12/5 3 Εδώ Πειραιάς

Μαζική η συμμετοχή των Πειραιωτών στην 
πορεία. Ο πυρετός της προετοιμασίας 

ανεβαίνει

Οι Λαμπράκηδες Παλαιάς Κοκκινιάς και 
Καμινίων πραγματοποίησαν πικετοφορία στους 
δρόμους στα πλαίσια προπαρασκευαστικών 

εκδηλώσεων για την πορεία. ~ Προκηρύξεις των 
Λαμπράκηδων του Πειραιά καλούν τον πειραϊκό 
λαό να υπερασπιστεί το δικαίωμα αυτοδιάθεσης 
της Κύπρου. ~ Με τηλεγραφήματά της προς την 
κυβέρνηση, τις πρεσβείες Αμερικής, Αγγλίας και 

Κύπρου,  η ΔΚΝΓΛ Πειραιά εκφράζει την 
αγανάκτηση της νεολαίας για την επίσκεψη 
πολεμικών σκαφών στα φαληρικά ύδατα.

Πειραιάς~ Κοκκινιά [Νίκαια]~ 
Καμίνια~ 

1964 13/5 1 Σήμερα συγκεντρώσεις για την Κύπρο

Η ΕΦΕΕ πραγματοποιεί συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας για τα γεγονότα της Κύπρου στις 

12.30 στα Προπύλαια Πανεπιστημίου. Η 
ΔΚΝΓΛ πραγματοποιεί αντίστοιχη συγκέντρωση 

στις 7.30. Αθήνα

1964 13/5 3
Η Ελλάδα έξω από την 

Αθήνα Η Πρωτομαγιά στο Κιλκίς
Μικρή πορεία ειρήνης από Λαμπράκηδες στο 

Κιλκίς την ημέρα της Πρωτομαγιάς. Κιλκίς

1964 13/5 3 Ανθίας Τεύκρος Ο Λαμπράκης ζη

Μαραθώνιος με χιλιάδες Λαμπράκηδες. 
Αναμνήσεις από την πρώτη πορεία ειρήνης 
και την τελευταία επίσκεψη του Λαμπράκη 

στο Λονδίνο

Μυριάδες Λαμπράκηδες και απλοί πολίτες θα 
βρεθούν στην πορεία φέτος και οδηγούμενοι 
από τη θυσία του Λαμπράκη δηλώνουν 

αποφασισμένοι να αγωνιστούν για την ειρήνη. Λονδίνο

1964 14/5 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι "Λαμπράκηδες" για την Κύπρο

Οι Λαμπράκηδες Θεσσαλονίκης μετά τη 
δραματική εξέλιξη στο Κυπριακό ζητούν από 

την κυβέρνηση να διακόψει τις συνομιλίες με το 
ΝΑΤΟ και καλούν το λαό να διαδηλώσει 
εναντίον των "φίλων" της Ελλάδας. Θεσσαλονίκη

1964 14/5
1 και 

7

Από τον Τύμβο θα 
ξεκινήση την Κυριακή η 
μεγάλη πορεία για την 
ειρήνη του κόσμου Χιλιάδες στο Μαραθώνιο

Καταγγελία της ΔΚΝΓΛ ότι αστυνομικοί 
συλλαμβάνουν μέλη της οργάνωσης που 
μοιράζουν προκηρύξεις για την πορεία.

1964 15/5 3 Εδώ Πειραιάς

Στη Μαραθώνια Πορεία εκατοντάδες τα 
λάβαρα, τα πανώ και τα πλακάτ της 

πειραϊκής αντιπροσωπείας

Οι οργανώσεις των Λαμπράκηδων στον Πειραιά 
ρυθμίζουν τα διάφορα τεχνικά προβλήματα πριν 
την πορεία. Ομιλίες και εκδηλώσεις στα γραφεία 

τους με θέμα την ειρήνη. Πειραιάς

1964 16/5
1 και 

5

Πιεζόμενος από τους 
ξένους εξεστράτευσε 
κατά της πορείας

Ο κ. Παπανδρέου έξω από το πανελλήνιο 
αίσθημα για την ειρήνη. Απάντησις της ΕΔΑ 

και των φιλειρηνικών οργανώσεων

Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ: "Η πορεία είναι 
παλλαϊκή και αποτελεί απόφαση όλου του 

ελληνικού λαού να αγωνιστεί για το ιδανικό της 
ειρήνης". Παπανδρέου Γεώργιος

1964 16/5
1 και 

6
Έλα κι εσύ στο πανηγύρι 

της ειρήνης

Μήνυμα Μακάριου στην πορεία. Θα 
διαβασθή στη συγκέντρωσι στο Πεδίο του 

Άρεως
Λαμπράκηδες από την Καρδίτσα αναχωρούν για 

να συμμετάσχουν στην πορεία. Αθήνα~ Καρδίτσα Μακάριος (αρχιεπίσκοπος)

1964 16/5
3 και 

4

Οι οπαδοί της ειρήνης 
δίνουν παντού το 

"παρών"

Ο πυρετός για την πορεία έχει απλωθεί σ' 
όλη την ελληνική ύπαιθρο. 

Προπαρασκευαστικές πορείες και αθρόες 
συμμετοχές

Ανακοίνωση των Λαμπράκηδων Πάτρας: 
αναχώρηση για την πορεία. ~ Υπομνήματα 
συμπαράστασης στους οδοιπόρους από την 

ΔΚΝΓΛ Λαμίας. ~ Στη συγκέντρωση φίλων της 
Ειρήνης μετέχει και η ΔΚΝΓΛ Ηρακλείου. Πάτρα~ Λαμία~ Ηράκλειο

1964 17/5
1 και 

11

Όλοι στον Μαραθώνιο 
Για την ειρήνη - Για την 

Κύπρο Τύμβος - Πεδίον του Άρεως

Τηλεγράφημα συμπαράστασης των 
Λαμπράκηδων Βιέννης στην επιτροπή της 

πορείας. Μαραθώνας~ Βιέννη

1964 19/5

4 και 
5 και 

6 [σαλόνι]
Η πιο μεγαλειώδης πορεία ειρήνης σ' όλο τον 

κόσμο

Οι Λαμπράκηδες της Κοκκινιάς με πλακάτ στην 
πορεία απευθύνονται και καλούν: "Προς 

Χρουτσέφ - Τσόνσον. Συμμαχήστε κατά του 
πολέμου". ~ Μεγάλη συμμετοχή των 

Λαμπράκηδων Αθήνας, Πειραιά και επαρχιών.
Μαραθώνας~ Αθήνα~ 

Πειραιάς~ Κοκκινιά [Νίκαια] Χρουτσώφ Νικήτα~ Τζόνσον Λύντον

1964 21/5 3

Ένας χρόνος από την 
δολοφονία του Γρηγόρη 

Λαμπράκη Ποιοι είναι οι μεγάλοι ένοχοι;

Αναφορά στο πλήθος των νέων που περίμεναν 
έξω από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μετά την 

απόπειρα δολοφονίας του Λαμπράκη. Ήταν οι 
αυριανοί Λαμπράκηδες. Θεσσαλονίκη

1964 21/5 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λαμπράκηδες

Μεταφορά των γραφείων της Κίνησης από τη 
Φειδίου στην οδό Πειραιώς. ~ Εκδρομή στην 
Κερασίτσα στα πλαίσια της "Εβδομάδας 

Γρ.Λαμπράκη" και μνημόσυνο. ~ Μουσική 
βραδιά της ΔΚΝΓΛ Μυτιλήνης.

Αθήνα~ Κερασίτσα 
(Αρκαδία)~ Μυτιλήνη Λαμπράκης Γρηγόρης
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1964 22/5 1 Στεφάνια στον τόπο του εγκλήματος

Η ΔΚΝΓΛ Θεσσαλονίκης και η Επιτροπή για 
την Διεθνή Υφεση και Ειρήνη καταθέτουν 
στεφάνια στον τόπο του εγκλήματος. Θεσσαλονίκη

1964 22/5 2 Στη Θεσσαλονίκη
Το θέατρο των Λαμπράκηδων ανεβάζει τον 

"Μακρινό δρόμο"

Η ΔΚΝΓΛ Θεσσαλονίκης ανεβάζει παράσταση 
του έργου "Μακρινός Δρόμος". ~ Η ΔΚΝΓΛ 

Παλαιού Γυναικοκάστρου ανέβασε το "Φωνάζει 
ο Κλέφτης". Η παράσταση απαγορεύτηκε στο 
χωριό Άσπρος από τον αστυνομικό σταθμάρχη. 
~ Η ΔΚΝΓΛ Κουφαλίων προκήρυξε διαγωνισμό 
μεταξύ των μαθητών με θέμα: "Τα οφέλη που 
δύνανται να προέλθουν από την ειρηνική 

χρησιμοποίηση της πυρηνικής ενέργειας και αι 
καταστροφαί από την διά πολεμικούς σκοπούς 

χρησιμοποίησίν της".

Θεσσαλονίκη~ Παλαιό 
Γυναικόκαστρο (Κιλκίς)~ 

Άσπρος (Κιλκίς)~ Κουφάλια 
(Θεσσαλονίκη) Αρμπούζοφ Αλεξέι~ Ψαθάς Δημήτρης

1964 23/5
1 και 

5 Ιωαννίδης Φρίξος
Επιβλητικό πολιτικό 

μνημόσυνο
Χιλιάδες λαού εκεί που δολοφονήθηκε ο 

Λαμπράκης

Η ΔΚΝΓΛ Θεσσαλονίκης συμμετέχει στις 
εκδηλώσεις με κατάθεση στεφάνου, ομιλίες και 

απαγγελία ποιημάτων. Θεσσαλονίκη

1964 24/5 11 Τα νιάτα του κόσμου
Παγκόσμιο Φόρουμ αλληλεγγύης (Μόσχα 16 

- 23 Σεπτεμβρίου 1964)

Συμμετοχή οργανώσεων νεολαίας από 61 χώρες, 
μεταξύ των οποίων η ΔΚΝΓΛ (αντιπρόσωπος Θ. 
Πάγκαλος), η Ν. ΕΔΑ (Τ. Μπενάς), η ΕΦΕΚ (Δ. 

Θεοδώρου). Πάγκαλος Θόδωρος~ Μπενάς Τάκης~ Θεοδώρου Δώρος

1964 26/5 3

Το προχθεσινό 
μνημόσυνο των 

εκτελεσθέντων στο 
σκοπευτήριο της 
Καισαριανής

Η Αθήνα ορκίζεται να αγωνισθεί για την 
αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης

Τοπικές Κινήσεις της Αθήνας καταθέτουν 
στεφάνια στο Σκοπευτήριο. Αθήνα~ Καισαριανή

1964 26/5 5 Ανδρινόπουλος Νίκος

Το προχθεσινό 
μνημόσυνο του Γρ. 

Λαμπράκη

Προσκύνημα στην Κερασίτσα. Καλλιτεχνική 
εκδήλωσις στην Τρίπολι στη μνήμη του 

ήρωα της ειρήνης
Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις οργανωμένες από 

Λαμπράκηδες και κατάθεση στεφάνου.
Τρίπολη~ Κερασίτσα 

(Αρκαδία) Λαμπράκης Γρηγόρης

1964 26/5 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Οι "Λαμπράκηδες" τιμούν τη μνήμη του 
Λαμπράκη

Προγραμματισμός εκδηλώσεων για την πρώτη 
επέτειο του θανάτου του Γρ. Λαμπράκη από τη 
ΔΚΝΓΛ Πειραιά και των τοπικών Κινήσεων 
Δραπετσώνας, Κοκκινιάς και Κερατσινίου.

Πειραιάς~ Δραπετσώνα~ 
Κοκκινιά [Νίκαια]~ Κερατσίνι Λαμπράκης Γρηγόρης

1964 27/5 5
Η Ελλάδα έξω από την 

Αθήνα
Ο Θεοδωράκης στη Μυτιλήνη και ο Θέμος 

Κορνάρος

Επίσκεψη του Μ. Θεοδωράκη στη Μυτιλήνη και 
θερμή υποδοχή του από τους Λαμπράκηδες. Με 

τη Χορωδία Λαμπράκηδων Μανταμάδου 
τραγούδησε και ο Θεοδωράκης.

Μυτιλήνη~ Μανταμάδος 
(Λέσβος) Θεοδωράκης Μίκης~ Κορνάρος Θέμος

1964 27/5 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εβδομάδα "Γρ. Λαμπράκης"

Εκδηλώσεις αφιερωμένες στην επέτειο του 
θανάτου του Γρ.Λαμπράκη από τους 

Λαμπράκηδες Πετραλώνων, Κοκκινιάς, 
Κερατσινίου και Πατρών.

Πετράλωνα~ Κοκκινιά 
[Νίκαια]~ Κερατσίνι~ Πάτρα Λαμπράκης Γρηγόρης

1964 28/5 5 Ζωγράφος Ζήσης
Σύμβολο και ορόσημο. Στην πάλη για την 
δημοκρατία, την ειρήνη και την πρόοδο

Αναφορά στην ιδιαίτερη σημασία της ιδρύσης 
της ΔΚΝΓΛ μετά το θάνατο του Λαμπράκη.

1964 28/5 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδήλωσις για τον Λαμπράκη

Η ΔΚΝΓΛ πραγματοποιεί εκδήλωση με θέμα τη 
ζωή, τη δράση και τα ιδανικά για τα οποία 
αγωνίστηκε ο Γρ. Λαμπράκης. Ακολουθεί 

καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Αθήνα

1964 28/5 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Διαγωνισμός ποιήσεως, ζωγραφικής και 
σκίτσου

Η ΔΚΝΓΛ Πειραιά προκηρύσσει διαγωνισμό με 
ένα από τα θέματα: "Ζωή του Λαμπράκη", 

"Ειρήνη", "Δημοκρατία", "Νεολαία". Πειραιάς

1964 29/5 3 Εδώ Πειραιάς
Διαγωνισμός ποιήσεως,ζωγραφικής και 

σκίτσου

Η ΔΚΝΓΛ Πειραιώς προκηρύσσει διαγωνισμό 
με ένα από τα θέματα: "Ζωή του Λαμπράκη", 

"Ειρήνη", "Δημοκρατία", "Νεολαία" Πειραιάς

1964 29/5 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λαμπράκηδες

Διάλεξη με θέμα "Η ζωή και το έργο του 
Λαμπράκη" οργανώθηκε από τη ΔΚΝΓΛ 

Κέρκυρας. Ακολούθησε απαγγελία ποιημάτων 
του Γ. Ρίτσου και η χορωδία τραγούδησε 

μελωδίες του Θεοδωράκη. Κέρκυρα Θεοδωράκης Μίκης~ Ρίτσος Γιάννης

1964 29/5 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Γιορτή προς τιμήν των Λαμπράκηδων της 
πορείας

Το Τμήμα Νέων της Επιτροπής Ειρήνης Βάθης 
και η Εργατική Κίνηση για τον Αφοπλισμό 
κάνουν γιορτή προς τιμήν των Λαμπράκηδων 

της Β΄ Μαραθώνιας Πορείας. Αθήνα

1964 29/5 8
Μνημόσυνα του Λαμπράκη στον Πειραιά και 

Κερατσίνι Πειραιάς~ Κερατσίνι
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1964 30/5 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λαμπράκηδες Πενταλόφου Μεσολογγίου

Δραστηριότητες των Λαμπράκηδων 
Πενταλόφου (άσπρισμα δρόμων, εκκλησιών, 
καταστημάτων, θεατρικά έργα). ~ Μνημόσυνο 
για τον Γρ. Λαμπράκη από την Κίνηση Κιλκίς. Μεσσολόγγι~ Κιλκίς

1964 30/5 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Εκδήλωσις των νέων ειρήνης … και των 
"Λαμπράκηδων"

Οι Λαμπράκηδες του Πειραιά οργανώνουν 
καλλιτεχνική και αθλητική εκδήλωση. Πειραιάς

1964 2/6 4 Εδώ Πειραιάς
Η πολιτιστική ζωή - Τα "Δεκαήμερα Γρ. 

Λαμπράκη"

Με συμμετοχή λαού και Λαμπράκηδων για τη 
συμπλήρωση ενός χρόνου από τη δολοφονία. 
Εκδηλώσεις σε λέσχες της ΔΚΝΓΛ, πολιτικό 

μνημόσυνο στο δημαρχείο Κερατσινίου από την 
τοπική Κίνηση και ομιλία του Στ. 

Καμαρόπουλου γραμματέα της ΔΚΝΓΛ 
Κερατσινίου. Κερατσίνι Καμαρόπουλος Στ.

1964 2/6 4 Εδώ Πειραιάς Η Α' Λαμπρακιάδα σημείωσε επιτυχία

Ποδοσφαιρικός αγώνας, αγώνες στίβου, βόλεϋ, 
απαγγελίες, λαϊκοί χοροί, τραγούδια στο γήπεδο 

Νίκαιας από τη ΔΚΝΓΛ Πειραιά. Πειραιάς~ Νίκαια

1964 2/6 5
Το χθεσινό μνημόσυνο 

του Λαμπράκη

"Τιμωρία στους ενόχους" ζήτησε ο λαός του 
Πειραιά. Χιλιάδες λαού κατέκλυσαν την 

πλατεία του Δημοτικού θεάτρου

Μνημόσυνο οργανωμένο από την Επιτροπή 
Ειρήνης Πειραιώς, τον  Ελληνοσοβιετικό 

Σύνδεσμο Πειραιώς και τη ΔΚΝΓΛ. Χορωδία 
Λαμπράκη Πειραιά. Χαιρετισμός του Κ. 
Βάρναλη κ.ά. Μεταξύ των ομιλητών ο Μ. 

Θεοδωράκης, απαγγελία ποιήματος από τον Γ. 
Ρίτσο, τραγούδια. Πειραιάς Βάρναλης Κώστας~ Θεοδωράκης Μίκης~ Ρίτσος Γιάννης 

1964 2/6 5

Βροχή τα γαρύφαλλα 
στον τάφο του 

Μαραθωνοδρόμου της 
Ειρήνης

Α-θα-να-τος. Χιλιάδες λαού στο μνημόσυνο 
του Λαμπράκη στη Μητρόπολι. Οι λόγοι των 

κ.κ. Ιμβριώτη και Θεοδωράκη

Μνημόσυνο στη Μητρόπολη και πορεία στο Α΄ 
Νεκροταφείο. Παρευρέθηκε ο Κ. Βάρναλης, 
ομιλίες των Μ. Θεοδωράκη και Γ. Ιμβριώτη. Ιμβριώτης Γιάννης~ Θεοδωράκης Μίκης~ Βάρναλης Κώστας

1964 2/6 5

Ο "Λαμπράκης ζή" στην Αυστραλία. Η 
Ρούλα Λαμπράκη θα προσκληθή στο 

Συνέδριο Ειρήνης του Σίδνεϋ

Οι τοπικές επιτροπές "Γρηγόρης Λαμπράκης" 
στη Μελβούρνη και Αντελαΐντ 
πραγματοποίησαν μνημόσυνα.

Σίδνεϋ~ Μελβούρνη~ 
Αντελαΐντ~ Αυστραλία Λαμπράκη Ρούλα

1964 3/6 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Μνημόσυνα για το Λαμπράκη

Μνημόσυνο στο χωριό Παλαιό Γυναικόκαστρο. 
~ Η ΔΚΝΓΛ Πάτρας πραγματοποίησε εκδήλωση 
στα γραφεία της για το Γρ. Λαμπράκη και για 
την 23η επέτειο κατεβάσματος της σβάστικας 

από την Ακρόπολη. Κιλκίς~ Πάτρα Γλέζος Μανώλης~ Σάντας Λάκης

1964 3/6 8
Μνημόσυνο στο Λαμπράκη (πολιτικό και 
θρησκευτικό) έγινε στο Σιδηρόκαστρο

Στο Σιδηρόκαστρο Σερρών η ΔΚΝΓΛ οργάνωσε 
μνημόσυνο για τον Λαμπράκη.Ομιλία πολιτευτή 

της Ε.Κ, Ηλιάδη. Σιδηρόκαστρο (Σέρρες) Ηλιάδης (;)

1964 3/6
1 και 

7 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις
Αναφορά στον Μ. Θεοδωράκη και στους 

Λαμπράκηδες. Θεοδωράκης Μίκης~ Γαρουφαλιάς Πέτρος

1964 5/6 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λαμπράκηδες

Στα νέα γραφεία της ΔΚΝΓΛ στην Πειραιώς 16 
πραγματοποιήθηκε ομιλία για το Κυπριακό με 
ομιλητή τον Θ. Πάγκαλο. Αναγγελία χορού για 

τις 6.6. Πειραιάς Πάγκαλος Θόδωρος

1964 9/6
3 και 

4
Εικοσιένα χρόνια μετά 

την εκτέλεσι

Κούρνοβο. Προσκύνημα στον τόπο που 
έχασαν τη ζωή τους τα παλληκάρια. Η 

πολιτεία αγνοώντας την Εθνική Αντίσταση 
δεν έχει στήσει ούτε ένα απλό σταυρό στον 

τόπο που έπεσαν

Επέτειος οργανωμένη από την Πανελλήνια 
Ένωση Θυμάτων Γερμανικής Κατοχής ο 

"Φοίνιξ" στις 8.6. Ο εκπρόσωπος της ΔΚΝΓΛ 
Λαμίας έδωσε όρκο πίστεως στα ιδανικά για τα 
οποία έπεσαν τα παλληκάρια.. Παλιοί αντάρτες 
με "Λαμπράκηδες" χορεύουν τον χορό του 

Ζαλόγγου. Κούρνοβο~ Λαμία

1964 10/6 3
Η Ελλάδα έξω από την 

Αθήνα
Γράμματα, Τέχνες, Διαλέξεις, μνημόσυνο 

του Λαμπράκη στις Σέρρες

Ετήσιο μνημόσυνο στον κινηματογράφο 
"Παλλάς" με πρωτοβουλία του "Συνδέσμου Μπ. 
Ράσσελ" και της ΔΚΝΓΛ Σερρών.  Εκ μέρους 
των Λαμπράκηδων μίλησε ο Τ. Κιοσσές. Σέρρες Κιοσσές Τάκης

1964 10/6 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Διαλέξεις "Λαμπράκηδων"

Διάλεξη στην οδό Πειραιώς 16 με θέμα "Η 
Αντίσταση" και ομιλητή τον Μ. Δημητρίου 

(Νικηφόρος) στις 10.4. Στις 12.4 ομιλία του Γ. 
Κατηφόρη με θέμα "Η πορεία διαμαρτυρίας και 
η απεργία, ως συνταγματικά δικαιώματα των 

εργαζομένων". Δημητρίου Μήτσος (Νικηφόρος)~ Κατηφόρης Γιώργος

1964 10/6 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Πολιτικό μνημόσυνο του Γρ. Λαμπράκη

Μνημόσυνο του Λαμπράκη από τη ΔΚΝΓΛ 
Σφενδάμης με ομιλία, ποιήματα και τραγούδια. Σφενδάμη (Πιερία)
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1964 11/6 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι "Λαμπράκηδες" Βιέννης

Η Κίνηση Νέων "Γρ. Λαμπράκης" Βιέννης 
πραγματοποίησε συγκέντρωση στη μνήμη του 
Λαμπράκη. Ενέκρινε ψήφισμα προς τον Γ. 

Παπανδρέου στο οποίο ζητά να χαρακτηριστεί η 
δολοφονία πολιτικό έγκλημα και να τιμωρηθούν 
οι υπεύθυνοι. Επαναλαμβάνει το αίτημα να 
διαλυθούν οι νεοφασιστικές οργανώσεις και 

ζητά την καταδίκη των εξελίξεων στο Κυπριακό. Βιέννη (Αυστρία) Παπανδρέου Γεώργιος

1964 11/6 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Οι "Λαμπράκηδες" Σιδηροκάστρου 
ευχαριστούν

Ευχαριστήριο στην εκκλησιαστική επιτροπή Αγ. 
Ευαγγελιστρίας Σιδηροκάστρου για την 
συμπαράσταση στο μνημόσυνο του Γρ. 

Λαμπράκη στις 31.5. Σιδηρόκαστρο (Σέρρες)

1964 12/6 1
Έγιναν δεκτά τα 
αιτήματά τους

Ενίκησαν οι υφαντουργοί. Το Λαύριο 
πανηγυρίζει

Επίσκεψη στους απεργούς υφαντουργούς από 
του βουλευτές της ΕΔΑ, Ι. Παπαδημητρίου, Μ. 
Θεοδωράκη και τον εκπρόσωπο της  ΔΚΝΓΛ, 
Θ. Πάγκαλο. Συζήτηση με τους απεργούς για τις 

εργασιακές συνθήκες. Λαύριο
Παπαδημητρίου Γιάννης~ Θεοδωράκης Μίκης~ Πάγκαλος 

Θόδωρος

1964 13/6 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Νέα Λαμπράκηδων

Στα κεντρικά της ΔΚΝΓΛ μουσική βραδιά με 
ρώσικα τραγούδια. ~ Εγκαίνια λεσχών στα 

Θυμαράκια και στα Σεπόλια. ~ Εγκαίνια λέσχης 
Χανίων. Ομιλίες και τραγούδια. Σεπόλια~ Θυμαράκια~ Χανιά

1964 14/6 4 Σωτηρίου Διδώ Περί νεολαίας

Σχόλιο για την "κατασυκοφάντηση της 
νεολαίας". Παραθέτει σαν παράδειγμα την 

νεολαία του 1-1-4, του 15%, τους Λαμπράκηδες 
κ.ά.

1964 14/6 12
Εκδηλώσεις συμπαράστασης προς τον 

Τσιρώνη

Η ΔΚΝΓΛ Θεσ/νίκης δηλώνει με ανακοίνωσή 
της συμπαράσταση στον απεργό πείνας γιατρό 

Τσιρώνη, προϊστάσμενο στα ιατρεία του 
Ερυθρού Σταυρού στον Αη Στράτη, που 

κατήγγειλε ομαδικό έγκλημα ανθρωποκτονίας εκ 
προθέσεως. Θεσσαλονίκη Τσιρώνης Βασίλης

1964 14/6 12
Κατά του πυραυλικού 

κέντρου Κρήτης

Συγκέντρωσις σήμερα της Νεολαίας 
Πειραιώς. Διαμαρτυρία των αναπήρων 

Αντιστάσεως
Η ΔΚΝΓΛ Πειραιά καλεί την Πειραϊκή νεολαία 

στη διαδήλωση. Πειραιάς

1964 16/6 3

Το προχθεσινό 
συλλαλητήριο στο 

Πασαλιμάνι

Η Νεολαία του Πειραιά αξιώνει: Όχι βάσεις 
στην Κρήτη. Να μην γίνει η χώρα μας 
ορμητήριο του Ιμπεριαλισμού κατά της 

αγωνιζόμενης Κύπρου

Επιβλητική πορεία διαδηλωτών. Πρωτοβουλία 
της ΔΚΝΓΛ Πειραιά. Ομιλία εκπροσώπου των 

Λαμπράκηδων. Πειραιάς~ Κρήτη~ Κύπρος

1964 16/6 4 Εδώ Πειραιάς
Η πολιτιστική ζωή. Λαμπράκηδες βοηθούν 

στην επίστρωσι δρόμων στο Πέραμα Πέραμα

1964 18/6 8
Νέες διαμαρτυρίες για το πυραυλικό κέντρο 

στην Κρήτη
Ανακοίνωση-διαμαρτυρία της ΔΚΝΓΛ 

Ηρακλείου. Κρήτη

1964 19/6
1 και 

5 Το Δημοκρατικό Μέτωπο κερδίζει τις μάζες

Ανακοινώνεται η υποψηφιότητα του γραμματέα 
της ΔΚΝΓΛ Νίκαιας στο συνδυασμό "Ηνωμένη 

Δημοκρατική Παράταξις Νίκαιας". Νίκαια Στεφάνου Αλέξανδρος

1964 20/6 2 Μικρές καλλιτεχνικές ειδήσεις
Διάλεξη στα κεντρικά της ΔΚΝΓΛ με θέμα 

"Σαίξπηρ, η ζωή και το έργο του". Αθήνα

1964 21/6 1
Ανακοίνωσις των 
Λαμπράκηδων

Για την ενότητα του προοδευτικού 
κινήματος νέων. Επαφές με δημοκρατικές 

νεολαιίστικες οργανώσεις

Πρωτοβουλία επαφών ύστερα από την απόφαση 
της Ιδρυτικής Επιτροπής συγκρότησης Εθνικού 

Συμβουλίου Νεολαίας. Το κείμενο. Αθήνα

1964 23/6 4
Οι συνδυασμοί Πειραιώς. Παμπειραϊκός 

Δημοκρατικός Σύνδεσμος

Υποψήφιος στο συνδυασμό ο Κ.Τσουράκης, 
γραμματέας της ΔΚΝΓΛ Πειραιά. Στο 
συνδυασμό Νίκαιας ο Αλ. Στεφάνου, 

οδοντίατρος, γραμματέας της ΔΚΝΓΛ Νίκαιας. Πειραιάς~ Νίκαια Τσουράκης Κώστας~ Στεφάνου Αλέξανδρος

1964 26/6 3 Εδώ Πειραιάς
Την Τρίτη στην Πλατεία 

Κοραή
Η συγκέντρωσις του Παμπειραϊκού 

συνδυασμού

Στα κεντρικά της ΔΚΝΓΛ Πειραιά 
πραγματοποιείται συγκέντρωση για τις 
δημοτικές εκλογές. Ομιλίες των νέων 

υποψηφίων δημ. συμβούλων Κ. Τσουράκη και 
Χρ. Φωτίου, για τα καθήκοντα των 

Λαμπράκηδων και το νόημα των δημοτικών 
εκλογών. Πειραιάς Τσουράκης Κώστας~ Φωτίου Χρήστος
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1964 26/6 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Νέα των "Λαμπράκηδων"

Στα κεντρικά γραφεία της ΔΚΝΓΛ ομιλία του Γ. 
Νικολόπουλου με θέμα "Διονύσιος Σολωμός: η 
ζωή και το έργο του". Αύριο χορευτική βραδιά. 

~ Εγκάινια λέσχης από τη ΔΚΝΓΛ 
Πετρούπολης. Αθήνα~ Πετρούπολη Νικολόπουλος Γιάννης

1964 26/6 8

Με συνοχή και αγωνιστικό παλμό 
συνεχίζεται (με την συμπαράστασιν όλου του 

πληθυσμού) η απεργία καπνεργατών 
Αγρινίου. Απεργίες και σε άλλους κλάδους

Η ΔΚΝΓΛ εξέδωσε ανακοίνωση που χαιρετίζει 
τη νίκη της εργατικής τάξης και της νεολαίας 
που έδιωξαν του "Μακρήδες" από το Εργατικό 

Κέντρο Πατρών. Αγρίνιο~ Πάτρα

1964 26/6
1 και 

7
Ανακοίνωσις της Ε.Ε. 
των "Λαμπράκηδων"

Η Νεολαία ρίχνεται στη μάχη των εκλογών. 
Οι γειτονιές της Αθήνας προετοιμάζονται για 

τη συγκέντρωσι στην Κλαυθμώνος

Ανακοίνωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
ΔΚΝΓΛ που καλεί τη νεολαία να αγωνιστεί για 

τους συνδυασμούς της δημοκρατικής 
συνεργασίας. Το κείμενο της ανακοίνωσης. Αθήνα

1964 27/6 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λαμπράκηδες

Χορός στα κεντρικά. ~ Εγκαίνια στη ΔΚΝΓΛ 
Πετρούπολης. Αθήνα~ Πετρούπολη

1964 30/6 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λαμπράκηδες

Οι Λαμπράκηδες της Καβάλας πραγματοποιούν 
εκδρομή στην Ξάνθη. Ξάνθη~ Καβάλα

1964 30/6
1 και 

7

Τα ιδανικά της 
δημοκρατίας, της 
ειρήνης, της 

ανεξαρτησίας, της 
προόδου

Σύνοδος του Κ.Σ. της Νεολαίας ΕΔΑ. Προς 
μια πρωτοπόρα νεολαιίστικη οργάνωσι

Αναφορά στη μαζική συμμετοχή των νέων σε 
όλους τους αγώνες. "Καρπός της νέας αυτής 
κατάστασης είναι η αριθμητική ανάπτυξη της 

Ν.ΕΔΑ και η γέννηση και μεγάλη ανάπτυξη που 
πήρε το πανελλαδικό κίνημα των Λαμπράκηδων 
με τις πρωτοπόρες και πρωτότυπες μαζικές 
νεολαιίστικες εκδηλώσεις". Συμπέρασμα του 
Κ.Σ.: "απαιτείται μια μεγάλη πρωτοπόρα 
οργάνωση...". Η Σύνοδος εξουσιοδοτεί το 
γραφείο του Κ.Σ. της Ν. ΕΔΑ να προβεί σε 
ενέργειες για την επίτευξη του σκοπού. Αθήνα

1964 1/7 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Εξόρμησις Λαμπράκηδων Περιστερίου. 
(Βοήθησαν στην δημιουργία γέφυρας και 

μοίρασαν προεκλογικό υλικό

Οι Λαμπράκηδες στο Περιστέρι βοηθούν του 
κατοίκους των Άσπρων Χωμάτων στην 

κατασκευή γέφυρας και μοιράζουν προεκλογικό 
υλικό για τις δημοτικές εκλογές υπέρ της 
Δημοκρατικής Συνεργασίας Περιστερίου.

Περιστέρι~ Άσπρα Χώματα 
(Περιστέρι)

1964 3/7 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Αγώνες πίγκ-πογκ στη μνήμη του Γρ. 
Λαμπράκη

Αγώνες πιγκ-πογκ στον Ελληνο-Σοβιετικό 
Σύνδεσμο στη μνήμη του Γρ. Λαμπράκη που 

διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του. Αθήνα Λαμπράκης Γρηγόρης

1964 3/7

1 και 
7 και 

8

Συγκεντρώσεις 
(πραγματικά 

μεγαλειώδεις). Περιστέρι, 
Κορυδαλλός, Πάτρα, 

Καβάλα, Αγρίνιο, Δράμα

Από παντού μηνύματα νίκης. Η ΕΡΕ και οι 
διασπαστές της δημοκρατικής ενότητος 
επιζητούν την βοήθεια της κυβερνήσεως

Προεκλογικός αγώνας. Ο συνδυασμός της 
Δημοκρατικής Συνεργασίας στο Περιστέρι 

ενισχύεται από τη συμμετοχή και παρουσία των 
Λαμπράκηδων.

Περιστέρι~ Κορυδαλλός~ 
Πάτρα~ Καβάλα~ Αγρίνιο~ 

Δράμα

1964 5/7
1 και 

11 Ο λαός αξιώνει να διαλυθούν

Η ΔΚΝΓΛ και η Ν. ΕΔΑ καλούν τους νέους να 
συμμετέχουν στη διαμαρτυρία για την επίθεση 

των παρακρατικών στη Βουλή. Αθήνα

1964 7/7 3

Συναντήσεις αντιπροσωπειών της νεολαίας 
ΕΔΑ και της Δημοκρατικής Κινήσεως Νέων 

Γρ. Λαμπράκης

Συζήτηση μεταξύ των νεολαιών για την 
κατάσταση της σημερινής νεολαίας. Ταύτιση 

απόψεων στις βασικές εκτιμήσεις και 
καθορισμός κλιμακίων των δύο οργανώσεων για 
τη μελέτη των προβλημάτων και την εξαγωγή 

κοινών διαπιστώσεων. Αθήνα

1964 9/7 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ειδήσεις

Η ΔΚΝΓΛ Αθηνών διοργανώνει εκδρομή στο 
Λουτράκι και στη Λίμνη. Λουτράκι~ Αθήνα

1964 9/7 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Δράσις παρακρατικών

Στο χωριό Ηλιοκώμη "άγνωστοι" αφαίρεσαν την 
επιγραφή από τα γραφεία της Κίνησης 

Λαμπράκη. Ηλιοκώμη (Σέρρες)

1964 9/7
1 και 

7

Αίτημα: Να εκκαθαριστή 
η χώρα από τα 
αντιδημοκρατικά 
καρκινώματα

Πανελλαδικό κίνημα φραγμού στο φασισμό. 
Η ΕΔΑ έθεσε το θέμα στη Βουλή

Με αφορμή την επίθεση στο Κοινοβούλιο 
δημιουργία πανελλαδικού - πανδημοκρατικού 
κινήματος για την προστασία των λαϊκών 

ελευθεριών. Διαμαρτυρίες οργανώσεων καθώς 
και των Λαμπράκηδων Πατρών. Αθήνα~ Πάτρα
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1964 10/7 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας  Να διαλυθή η ΕΚΟΦ

Η Ν.ΕΔΑ Ηρακλείου και η ΔΚΝΓΛ 
Θεσσαλονίκης με ανακοινώσεις τους 

καταδικάζουν την επίθεση των νεοφασιστών στο 
Κοινοβούλιο. Κρήτη~ Θεσσαλονίκη

1964 11/7 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ειδήσεις

Εκδρομή στο Λουτράκι και στη Λίμνη της 
ΔΚΝΓΛ. ~ Γιορτή για τη δημοκρατική νίκη της 
5ης Ιουλίου των Λαμπράκηδων Περιστερίου. Λουτράκι~ Αθήνα~ Περιστέρι

1964 14/7 3 Παπαδημητρίου Ν.
Η Σύνοδος της Ε.Ε. της 

ΠΟΔΝ
Η Κίνησις "Γρηγόρης Λαμπράκης" στην 

ΠΟΔΝ
Η ΔΚΝΓΛ ζητά την ένταξή της στην Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Δημοκρατικής Νεολαίας (ΠΟΔΝ). Αθήνα

1964 14/7 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδηλώσεις- ειδήσεις Εγκαίνια Λέσχης "Λαμπράκηδων" στη Νίκαια. Νίκαια

1964 14/7 6 Παπαδημητρίου Ν.

Άρχισαν οι εργασίες της Συνόδου της 
ΠΟΔΝ. Προς εισδοχήν η Κίνησις "Γρ. 

Λαμπράκης"
Συζήτηση στη Σύνοδο της ΠΟΔΝ για την ένταξη 

της ΔΚΝΓΛ. Αθήνα

1964 15/7 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ειδήσεις

Η ΔΚΝΓΛ Αγίου Γεωργίου-Δουργουτίου 
πραγματοποιεί συνεστίαση. ~ Οι Λαμπράκηδες 
Κοκκινιάς διοργανώνουν εκδρομή στη Σουβάλα 

της Αίγινας.
Δουργούτι~ Κοκκινιά 

[Νίκαια]~ Αίγινα

1964 15/7 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Ομάδες εθελοντικής δουλειάς οργανώνουν οι 
"Λ" Περιστερίου

Οι Λαμπράκηδες Περιστερίου οργανώνουν 
ομάδες εθελοντικής δουλειάς για να βοηθήσουν 

το έργο του δήμου τους. Περιστέρι

1964 17/7 4 Εδώ Πειραιάς Εκδρομές και χοροί
Εκδρομή των Λαμπράκηδων Κερατσινίου στον 

Ωρωπό. Κερατσίνι~ Ωρωπός

1964 17/7 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδρομές και χοροί

Εκδρομή των Λαμπράκηδων Κερατσινίου στον 
Ωρωπό. Κερατσίνι~ Ωρωπός

1964 17/7 5 Η φωνή της Αλήθειας Οι Λαμπράκηδες Λαμίας

Το τμήμα Λαμίας της ΔΚΝΓΛ διαψεύδει τα 
δημοσιεύματα του "Εθνικού Κήρυκα" και της 

"Απογευματινής" σύμφωνα με τα οποία 
"Λαμπράκηδες" δημιούργησαν επεισόδια στην 

πόλη. Λαμία

1964 18/7 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Οι "Λ" Θεσσαλονίκης τιμούν του πολιτικούς 
πρόσφυγες

Εκδρομή στην Επανωμή και επίσκεψη στο σπίτι 
του Γ. Σινάκου, του πρώτου Έλληνα πολιτικού 

πρόσφυγα που έφτασε στην Ελλάδα. Θεσσαλονίκη Σινάκος Γιώργος

1964 21/7 3 Εδώ Πειραιάς Εκδρομές 
Οι ΔΚΝΓΛ Νίκαιας και Πειραιά θα εκδράμουν 

στη Σουβάλα Αίγινας. Αίγινα~ Νίκαια~ Πειραιάς

1964 22/7 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Λαϊκό προσκύνημα την Κυριακή στον τάφο 
της Σταθοπούλου (Διοργανώνει η Κίνησις 
"Γρ. Λαμπράκης" με την ευκαιρία της 21ης 

επετείου από το θάνατο των ηρωϊκών 
επονιτών)

Κάλεσμα της ΔΚΝΓΛ να τιμήσουν τους 
Επονίτες και την Παναγιώτα Σταθοπούλου με 
αφορμή την 21η επέτειο από το θάνατό της. Αθήνα Σταθοπούλου Παναγιώτα

1964 23/7 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Οι "Λαμπράκηδες" Θεσσαλονίκης για την 
αστυνομική επίθεσι

Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ Θεσσαλονίκης για την 
αστυνομική επίθεση κατά των εργατών στην 
πανεργατική συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη

1964 23/7 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Πρωτοφανής επιτυχία σε εγκαίνια Λέσχης 
"Λαμπράκηδων"

Εγκαίνια της Λέσχης "Λαμπράκηδων" στα 
Παλαιά Σφαγείων. Χαιρετισμός απευθύνει εκ 
μέρους της Ε.Ε. της Κίνησης ο Γρ. Γιάνναρος. Παλαιά Σφαγεία Γιάνναρος Γρηγόρης

1964 23/7 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας "Λαμπράκηδες"

Η ΔΚΝΓΛ Γραμματικούς Μεσολογγίου μετέχει 
στο πένθος του χωριού Στύλια Ναυπακτίας. ~ 
Παράρτημα "Γρ. Λαμπράκη" ιδρύθηκε στο 

χωριό Πρίνος της Θάσου.

Γραμματικού Μεσολογγίου 
(Αιτωλοακαρνανία)~ Στύλια 

Ναυπακτίας 
(Αιτωλοακαρνανία)~ Πρίνος 

Θάσου (Καβάλα)

1964 24/7 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η Δημοκρατική νεολαία στο πλευρό των 
εργατών του Λαυρίου

Διαμαρτυρία της ΔΚΝΓΛ και της Ν.ΕΔΑ για την 
επίθεση της χωροφυλακής εναντίον των 

απεργών εργατών στο Λαύριο. Ανακοινώσεις 
συμπαράστασης εκδίδουν και η Ν.ΕΔΑ Πατρών, 

η ΣΕΕΝ Πατρών, η ΔΚΝΓΛ Σερρών και η 
Ν.ΕΔΑ Μοσχάτου.

Αθήνα~ Λαύριο~ Πάτρα~ 
Σέρρες~ Μοσχάτο

1964 24/7 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδηλώσεις για την Σταθοπούλου

Οι Λαμπράκηδες στα Άνω Πετράλωνα τιμούν τη 
μνήμη της Π. Σταθοπούλου διοργανώνοντας 

έκθεση φωτογραφιών για την Εθνική Αντίσταση. Άνω Πετράλωνα Σταθοπούλου Παναγιώτα

1964 24/7 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εγκαίνια λέσχης "Λαμπράκηδων"

Ανταπόκριση από τα Χανιά για τα εγκαίνια της 
Λέσχης ΔΚΝΓΛ Γαλατά με τη συμμετοχή του 

Μ. Θεοδωράκη. Χανιά Θεοδωράκης Μίκης
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1964 25/7 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εγκαίνια λέσχης Λαμπράκηδων 

Εγκαίνια Λέσχης ΔΚΝΓΛ στο χωριό Άγιος 
Σύλλας Ηρακλείου. Ηράκλειο 

1964 25/7 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι "Λαμπράκηδες" της Ηλιουπόλεως

Η ΔΚΝΓΛ Ηλιουπόλεως τιμά τη μνήμη της 
επονίτισσας Π. Σταθοπούλου. Επίσης, εκδίδει 
διαμαρτυρία για τα γεγονότα του Λαυρίου. Ηλιούπολη~ Λαύριο Σταθοπούλου Παναγιώτα

1964 25/7 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η νεολαία της Θεσσαλονίκης για τα 
γεγονότα του Λαυρίου

Η ΔΚΝΓΛ και Ν.ΕΔΑ Θεσσαλονίκης 
διαμαρτύρονται για την επίθεση αστυνομικών 

εναντίον των απεργών στο Λαύριο. Λαύριο~ Θεσσαλονίκη

1964 28/7 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι κοπέλλες του Πειραιά

Εκδήλωση του τμήματος κοριτσιών της ΔΚΝΓΛ 
Πειραιά προς τιμήν των ηρώων Εθνικής 

Αντίστασης. Η συγκέντρωση ενέκρινε ψήφισμα 
με το οποίο ζητά από την κυβέρνηση να 

καθιερωθεί η 26η Ιουλίου ως ημέρα αφιερωμένη 
στη μνήμη των ηρωίδων της Εθνικής 

Αντίστασης. Πειραιάς

1964 28/7 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Οι νέοι τιμούν του ήρωες της Εθνικής 
Αντιστάσεως

Η ΔΚΝΓΛ Αθηνών και το τμήμα κοριτσιών της 
ΔΚΝΓΛ Πειραιά κάνουν εκδηλώσεις προς τιμήν 

των ηρώων και ηρωίδων της Εθνικής 
Αντίστασης. Αθήνα~ Πειραιάς

1964 28/7 5 Ν.Α.
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Παναγιώτα Σταθοπούλου

Στεφάνια- λουλούδια- λόγοι στον τάφο της Π. 
Σταθοπούλου από τοπικές οργανώσεις της 

ΔΚΝΓΛ.

Ζωγράφου~ Πλάκα~ Βούλα~ 
Βύρωνας~ Γαλάτσι~ Πειραιάς~ 

Ηλιούπολη Σταθοπούλου Παναγιώτα

1964 28/7 6
Λόγω των δύο στάσεων 

εργασίας

Σήμερα οι τρίωρες ακινητοποιήσεις των 
λεωφoρείων Αθηνών- Πειραιώς. Πέμπτη 

ημέρα της απεργίας στο Λαύριο. 
Μεγαλειώδης συγκέντρωσις των απεργών 

Βάβδου

Τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας για τα γεγονότα 
του Λαυρίου από διάφορες οργανώσεις και 

σωματεία. Μεταξύ άλλων η ΔΚΝΓΛ 
Αλεξανδρουπόλεως και η Κίνηση της συνοικίας 

Σεπολίων-Θυμαρακίων.

Αθήνα~ Πειραιάς~ Λαύριο~ 
Βάβδος (Χαλκιδική)~ 

Αλεξανδρούπολη~ Σεπόλια~ 
Θυμαράκια

1964 28/7
1 και 

5
Η Βάσις τους στον 

Πειραιά;

Απειλές παρακρατικών καθορίζουν και 
ημερομηνία... δολοφονιών στελεχών της 

ΕΔΑ

Απειλητικές επιστολές των χιτών του Πειραιά 
προς τον Γραμματέα της ΕΔΑ Νίκαιας και τον 

Μ. Θεοδωράκη. Πειραιάς~ Νίκαια Θεοδωράκης Μίκης~ Κοντόζογλου Κώστας

1964 29/7 3 Τιμή στην Αντίστασι
Στους τόπους του μαρτυρίου. Προσκύνημα 

στο Ασβεστοχώρι και στο Λεσίνι

Μνημόσυνα στο Ασβεστοχώρι, Λεσίνι, Εξοχή. 
Κατάθεση στεφάνου από Λαμπράκηδες, στον 

τόπο εκτέλεσης 16 πατριωτών από τους 
Γερμανούς στις 26.7.1944.

Ασβεστοχώρι (Θεσσαλονίκη)~ 
Λεσίνι [Παλαιοκατούνα] 

(Αιτωλοακαρνανία)~ Εξοχή 
(Δράμα)

1964 29/7 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδηλώσεις

Διάλεξη με θέμα τη ζωή και το έργο του Γρ. 
Λαμπράκη διοργανώνουν οι Λαμπράκηδες στα 
Σεπόλια-Θυμαράκια. Ακολουθεί συνεστίαση με 
χορό και τραγούδια του Μ. Θεοδωράκη στη 
λέσχη τους. Προγραμματίζουν εκδρομή στο 
Σχοινιά και ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ 

ΔΚΝΓΛ Θυμαρακίων και τοπικής ομάδας από 
τα Θυμαράκια.

Αθήνα~ Σεπόλια~ Θυμαράκια~ 
Σχοινιάς (Αττική) Λαμπράκης Γρηγόρης~ Θεοδωράκης Μίκης 

1964 30/7
1 και 

7
Η δράσις των 
παρακρατικών

Κατετέθησαν στοιχεία για τις απειλητικές 
επιστολές. Η ημερομηνία της "δολοφονίας" 

συμπίπτει με μια δίκη

Δημοσιεύονται στην "Αυγή" οι απειλητικές 
επιστολές εναντίον του γραμματέα ΕΔΑ 
Νίκαιας, Κ. Κοντόζογλου, και του Μ. 

Θεοδωράκη. Η επιστολή προς τον Κοντόζογλου 
ορίζει ως ημερομηνία "δολοφονίας" την 20ή 
Αυγούστου ημέρα κατά την οποία δικάζεται 

διότι μοίραζε προκηρύξεις της ΕΔΑ. Αθήνα~ Νίκαια Θεοδωράκης Μίκης~ Κοντόζογλου Κώστας

1964 31/7 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Συνεστίασις- εκδρομή

Η ΔΚΝΓΛ Θυμαρακίων-Σεπολίων 
πραγματοποιεί εκδρομή στο Σχοινιά και 

ποδοσφαιρική συνάντηση μεταξύ της τοπικής 
ομάδας Θυμαρακίων και των Λαμπράκηδων 

Θυμαρακίων.
Αθήνα~ Σεπόλια~ Θυμαράκια~ 

Σχοινιάς

1964 4/8 3 Εδώ Πειραιάς Εκδήλωσις για την Αντίστασι στο Κερατσίνι

Η ΔΚΝΓΛ Κερατσινίου πραγματοποιεί 
εκδήλωση προς τιμήν των ηρωϊδων της Εθνικής 

Αντίστασης. Κερατσίνι

1964 5/8 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδηλώσεις "Λαμπράκηδων" Κοκκινιάς

Φιλολογικό μνημόσυνο των ηρώων της 17ης 
Αυγούστου 1944 στα γραφεία της ΔΚΝΓΛ 

Κοκκινιάς. Κοκκινιά [Νίκαια]
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1964 6/8 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η νεολαία θα προασπίση τη δημοκρατία 
(Κοινή ανακοίνωση της Ν. ΕΔΑ και της 

ΔΚΝ "Γρ. Λαμπράκης" για τη νέα φασιστική 
επίθεσι)

Κοινή ανακοίνωση της Ν.ΕΔΑ και ΔΚΝΓΛ για 
την επίθεση και τον τραυματισμό του γραμματέα 
της Ν.ΕΔΑ, Ι. Καρυστινού, στη Σαφράμπολη 
Νέας Ιωνίας. Ανακοινώνουν πανελλήνια 
κινητοποίηση για την προάσπιση της 

Δημοκρατίας. Αθήνα~ Νέα Ιωνία Καρυστινός Γιάννης

1964 6/8 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Όχι άλλη Χιροσίμα

Στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου της 
Χιροσίμα, προετοιμασία της ΔΚΝΓΛ Αθηνών 
για εκδρομή στο Σχοινιά. Έκκληση για μαζική 
συμμετοχή ώστε να μετατραπεί η εκδρομή στη 
μεγαλύτερη φιλειρηνική εκδήλωση των νέων. Αθήνα~ Σχοινιάς

1964 7/8 3 Εδώ Πειραιάς Εκδηλώσεις

Η ΔΚΝΓΛ Νίκαιας καλούν σε φιλολογική 
εκδήλωση για την Εθνική Αντίσταση στο 

πλαίσιο του εορτασμού των 20 χρόνων από το 
Μπλόκο της Κοκκινιάς. ~ Οι Λαμπράκηδες της 
Δραπετσώνας πραγματοποίησαν συγκέντρωση 
για τον αφοπλισμό με την ευκαιρία των 20 
χρόνων από την καταστροφή της Χιροσίμα.

Νίκαια~ Κοκκινιά [Νίκαια]~ 
Δραπετσώνα

1964 7/8 3 Εδώ Πειραιάς Το Κερατσίνι για την Αντίστασι

Το τμήμα κοριτσιών των Λαμπράκηδων 
Κερατσινίου οργάνωσε εκδήλωση προς τιμήν 

των ηρωϊδων της Εθνικής Αντίστασης. Κερατσίνι

1964 7/8 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι νέοι για τη Χιροσίμα

Στο πλαίσιο εκδηλώσεων για την "ημέρα της 
Χιροσίμα", η ΔΚΝΓΛ, ο Σύνδεσμος Μπ. 

Ράσσελ, η Επιτροπής Ειρήνης και η ΣΕΕΝΕ 
καλούν τους νέους σε εκδρομή στον Σχοινιά. Αθήνα~ Σχοινιάς

1964 7/8
1 και 

6
Ο δημοκρατικός λαός 
ζητεί από την κυβέρνησι

Άμεσα μέτρα κατά της συνομωσίας Δεξιάς- 
ξένων. Ψήφισμα της συγκεντρώσεως 

Θεσσαλονίκης. Ανακοίνωσις της Ν.ΕΔΑ και 
Λαμπράκηδων, διαμαρτυρίες οργανώσεων

Κοινή ανακοίνωση-καταγγελία της Ν.ΕΔΑ και 
της ΔΚΝΓΛ στην πανεργατική συγκέντρωση 
"κατά του φασιστικού πραξικοπήματος που 
προετοιμάζεται από συνωμότες εναντίον τους 

έθνους, του λαού και της δημοκρατίας". Αθήνα~ Θεσσαλονίκη

1964 8/8 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδηλώσεις για τη Χιροσίμα στο Σχοινιά

Δηλώσεις συμμετοχής για την εκδρομή στον 
Σχοινιά. Αθήνα~ Σχοινιάς

1964 8/8 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Να συλληφθούν οι ένοχοι

Διαμαρτυρίες νεολαιών για την επίθεση εναντίον 
του γραμματέα της Ν.ΕΔΑ Σαφράμπολης. Την 
επίθεση καταγγέλλουν η Ν.ΕΔΑ Εξαρχείων, 

Γκύζη, Αμπελοκήπων, Πατησίων και η ΔΚΝΓΛ 
Καλογρέζας, Περάματος, Γούβας, Υμηττού.

Αθήνα~ Εξάρχεια~ Γκύζη~ 
Αμπελόκηποι~ Πατήσια~ 

Καλογρέζα~ Πέραμα~ Γούβα~ 
Υμηττός Καρυστινός Γιάννης

1964 8/8 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Ο Μίκης Θεοδωράκης σε εγκαίνια λέσχης 
"Λαμπράκηδων"

Εγκαίνια ΔΚΝΓΛ στη Χωριστή Δράμας και 
στην Καβάλα. Χωριστή (Δράμα)~ Καβάλα Θεοδωράκης Μίκης

1964 8/8 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Φθάνουν αύριο στην Αθήνα οι νέοι της 
ΕΔΟΝ

Υποδοχή εκπροσώπων της Κυπριακής Νεολαίας 
στο Ηράκλειο Κρήτης από αντιπροσώπους της 
ΔΚΝΓΛ και της Ένωσης Κέντρου Ηρακλείου. Ηράκλειο (Κρήτη)~ Κύπρος

1964 9/8
1 και 

11

Σε κλίμα γενικής 
παλλαϊκής 

κινητοποιήσεως Σήμερα έκτακτη Σύνοδος της Δ.Ε. της ΕΔΑ

Η ΔΚΝΓΛ και η Ν.ΕΔΑ Θεσσαλονίκης με 
ανακοίνωσή τους αξιώνουν την άμεση λήψη 
μέτρων κατά των φασιστικών στοιχείων και 

τονίζουν ότι η νεολαία είναι έτοιμη να συντρίψει 
κάθε εμφάνιση του φασισμού. Θεσσαλονίκη

1964 13/8

1 και 
7 και 

8
Για την Κύπρο για την 

Δημοκρατία

Όλη η χώρα σε αγωνιστικό συναγερμό. 
Μεγαλειώσεις συγκεντρώσεις στη 
Θεσσαλονίκη, Νίκαια, Χανιά Συμμετοχή στις διαμαρτυρίες για την Κύπρο.

Θεσσαλονίκη~ Νίκαια~ 
Ηράκλειο~ Χανιά~ Κύπρος

1964 14/8
1 και 

5
Η Ελλάδα στο πλευρό 

του Μακάριου

Στιγματισμός των δολοφόνων και των 
Αγγλοαμερικανών προστατών. 

Συλλαλητήριο στην Πάτρα- πανεθνική 
διαμαρτυρία

Συλλαλητήριο στην Πάτρα για τη δολοφονία 
αθώων γυναικόπαιδων από τους Τούρκους. 
Ψηφίσματα, υπομνήματα, τηλεγραφήματα 

διαμαρτυρίας. Μεταξύ πολλών οργανώσεων και 
οι Λαμπράκηδες Καισαριανής. 

Πάτρα~ Καισαριανή~ 
Τουρκία~ Κύπρος Μακάριος (αρχιεπίσκοπος)

1964 14/8
1 και 

5

Ιδιαίτερα κατά την 
περίοδο της κρίσεως του 

Κυπριακού

Οι κύκλοι της ανωμαλίας 
δραστηριοποιούνται. 20 δήμαρχοι καλούν το 
λαό να επαγρυπνή για την ανατροπή των 

σχεδίων των συνωμοτών. Συγκέντρωσις στη 
Νέα Ιωνία

Συμμετοχή της ΔΚΝΓΛ σε συγκέντρωση στη 
Νέα Ιωνία. Νέα Ιωνία

1964 15/8 11 Τα νιάτα του κόσμου
Η Κίνηση "Γρ. Λαμπράκης" μέλος της 

ΠΟΔΝ

Η τελευταία Σύνοδος της Ε.Ε. της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Δημοκρατικής Νεολαίας (ΠΟΔΝ) 

ενέκρινε την ένταξη της ΔΚΝΓΛ στην 
Ομοσπονδία.
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1964 18/8 2 Σαββίδης Γ[ιώργος] Χ.

Στα πλαίσια των 
εκδηλώσεων για την 20η 
επέτειο του Μπλόκου

Σύσσωμος ο λαός της Κοκκινιάς 
παρακολούθησε χθες τον "Επιτάφιο" των Γ. 

Ρίτσου - Μ. Θεοδωράκη
Το πρόγραμμα παρουσίασε η χορωδία 

Λαμπράκηδων Πειραιά. Κοκκινιά [Νίκαια]~ Πειραιάς Ρίτσος Γιάννης~ Θεοδωράκης Μίκης

1964 18/8
3 και 

4 Σαββίδης Γ[ιώργος] Χ. Εδώ Πειραιάς

Η Κοκκινιά τίμησε τους νεκρούς του 
"Μπλόκου". Επιβλητικό μνημόσυνο στην 

Οσία Ξένη

Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο των πεσόντων. 
Μετείχαν πολλές οργανώσεις μεταξύ των 

οποίων οι Κινήσεις Κερατσινίου, Νίκαιας και 
Δραπετσώνας.

Πειραιάς~ Κοκκινιά [Νίκαια]~ 
Κερατσίνι~ Νίκαια~ 

Δραπετσώνα

1964 19/8 6

Σε χθεσινή συγκέντρωσι του Αγρινίου 
κατηγγέλθη η δολοφονική επίθεσις των 

Τούρκων

Η ΔΚΝΓΛ υπογράφει το ψήφισμα με το οποίο 
πολλές οργανώσεις συμπαραστέκονται και 
υποστηρίζουν κάθε θετικό διάβημα της 

κυβέρνησης υπέρ του αγώνα των Κυπρίων. Αγρίνιο~ Αθήνα~ Τουρκία

1964 20/8 2 Ιωαννίδης Φρίξος
Διάλεξη στη Θεσσαλονίκη. Στα γραφεία των 

Λαμπράκηδων

Μεξικανός φοιτητής παρουσιάζει "Το 
Πανεπιστήμιο Φιλίας των λαών" της Μόσχας 
στα γραφεία της ΔΚΝΓΛ Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη~ Μόσχα

1964 20/8 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Εκδηλώσεις των "Λαμπράκηδων" στο 
Αμβούργο

Εκδήλωση Λαμπράκηδων στο Αμβούργο για την 
επέτειο της Χιροσίμα. Αμβούργο

1964 20/8 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Κακοποιήσεις

Κακοποίηση μελών της ΔΚΝΓΛ Νίκαιας από 
όργανα του ΙΓ' Αστυνομικού Τμήματος 

Αμφιάλης. Νίκαια~ Αμφιάλη

1964 20/8 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι "Λαμπράκηδες" Ηλιουπόλεως

Συγκέντρωση συμπαράστασης στον Κυπριακό 
λαό. Ηλιούπολη~ Κύπρος

1964 22/8 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Νίκη των "Λαμπράκηδων" Κιλκίς

Λαμπράκηδες από το Μεταλλικό που πήγαιναν 
στο Δροσάτο παρεμποδίστηκαν στο φυλάκιο του 
Ελευθεροχωρίου γιατί δεν είχαν άδεια εισόδου 

στην επιτηρούμενη ζώνη. Μετά από 
διαμαρτυρίες επιτράπηκε η διέλευση. Μεταλλικό (Κιλκίς)

1964 22/8 5 Σαββίδης Γ[ιώργος] Χ.
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Το καλλιτεχνικό συγκρότημα της ΕΔΟΝ 
Κύπρου στον Πειραιά. (Συνέντευξις στην 

"Αυγή" του επί κεφαλής του συγκροτήματος, 
χαιρετισμός στην ελληνική νεολαία)

Υποδοχή των Κυπρίων από τη ΔΚΝΓΛ Πειραιά 
και ξενάγηση στην Ακρόπολη. Κύπρος~ Πειραιάς

1964 23/8
1 και 

11 Μόνη πολιτική: Αυτοδιάθεσις, ανεξαρτησία

Εκδηλώσεις αλληλεγγύης στον Κυπριακό λαό. 
Οι Λαμπράκηδες Πάτρας προσφέρουν αίμα για 
τα θύματα των τουρκικών βομβαρδισμών. Πάτρα~ Κύπρος~ Τουρκία

1964 25/8 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η νεολαία επαγρυπνεί για ν' αποτραπή Νέα 
Ζυρίχη.

Ανακοίνωση της ΔΚΝΓΛ με την οποία εκφράζει 
την αγωνία της ελληνικής νεολαίας για τα 

ιμπεριαλιστικά σχέδια των Αγγλοαμερικανών 
στην Κύπρο. Αθήνα~ Κύπρος

1964 26/8 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Οργανώσεις και εργαζόμενοι νέοι στέκουν 
στο πλευρό της Κύπρου.

Η ΔΚΝΓΛ με ανακοίνωσή της χαιρετίζει το 
χθεσινό ανακοινωθέν των Μακάριου - 
Παπανδρέου για την αντιμετώπιση τυχόν 

τουρκικής επίθεσης και για την προσφυγή στη 
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αθήνα~ Κύπρος Μακάριος (αρχιεπίσκοπος)~ Παπανδρέου Γεώργιος

1964 26/8 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Οι νέοι από την επαρχία δίνουν το 
αγωνιστικό παρών. Οι "Λαμπράκηδες" 

Κιλκίς - Οι "Λαμπράκηδες" Θεσσαλονίκης- 
Ευχαριστήριο τηλεγράφημα στον 

Χρουστσώφ

Στο Κιλκίς και σε γύρω χωριά οργανώνονται 
συγκεντρώσεις της ΔΚΝΓΛ με θέμα το 

Κυπριακό. ~ Η ΔΚΝΓΛ Θεσσαλονίκης, με 
ανακοίνωσή της, ζητά από την κυβέρνηση να 
διακόψει κάθε συνομιλία με τους δολοφόνους 
των Κυπρίων. ~ Η ΔΚΝΓΛ Θεσσαλονίκης 
στέλνει ευχαρηστήριο τηλεγράφημα στο 

σοβιετικό πρωθυπουργό για την συμπαράσταση 
του σοβιετικού λαού στο εθνικό κυπριακό 

ζήτημα.
Θεσσαλονίκη~ Κύπρος~ 
Κικλίς~ Σοβιετική Ένωση Χρουτσώφ Νικήτα

1964 27/8 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Στη Νίκαια, στις 3 Σεπτεμβρίου 
συγκέντρωσις Νεολαίας (Για την 101η 

επέτειο του Συντάγματος)
Αναγγελία συγκέντρωσης της ΔΚΝΓΛ για την 

επέτειο καθιέρωσης του Συντάγματος. Νίκαια

1964 27/8 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι νέοι για το πραξικόπημα

Η ΔΚΝΓΛ Τριπόλεως εξέδωσε ψήφισμα με το 
οποίο ζητά τη λήψη μέτρων για την αποτροπή 

πραξικοπήματος. Τρίπολη

1964 27/8 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδρομές στη Μακεδονία

Οι Λαμπράκηδες του Παγγαίου 
προγραμματίζουν εκδρομή στη Καβάλα και 

Θάσο για τον Δεκαπενταύγουστο. ~ 300 νέοι της 
ΕΔΑ και Λαμπράκηδες του Κιλκίς 

πραγματοποιούν εκδρομή στη Δοϊράνη και στο 
Δροσάτο, στην "επιτηρούμενη ζώνη".

Παγγαίο~ Καβάλα~ Θάσος~ 
Κιλκίς~ Δοϊράνη~ Δροσάτο 

(Κιλκίς)
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1964 28/8 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδρομή - εκδήλωσις για τον ΕΛΑΣ

Η ΔΚΝΓΛ Θεσσαλονίκης οργανώνει εκδρομή 
στο Μπουχαρέμ-Χάνι Έδεσσας για τα 20 χρόνια 

της μάχης του ΕΛΑΣ. Θεσσαλονίκη~ Έδεσσα

1964 28/8 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λαμπράκηδες στην Αυστραλία

Ίδρυση Κίνησης Λαμπράκη στο Σίδνεϋ 
Αυστραλίας. Σίδνεϋ (Αυστραλία)

1964 28/8 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Συγκεντρώσεις - ψηφίσματα της νεολαίας για 
την Κύπρο

Οι Λαμπράκηδες Τριπόλεως με ανακοίνωση- 
ψήφισμά τους ζητούν την αδέσμευτη και 
ανεξαρτητη αυτοδιάθεση της Κύπρου. Τρίπολη~ Κύπρος

1964 29/8
3 και 

4
Εκδηλώσεις, ψηφίσματα, 

συγκεντρώσεις

Ο ελληνικός λαός συμπαρίσταται στους 
Κυπρίους. Μηνύματα συμπάθειας από την 

ύπαιθρο

Η ΔΚΝΓΛ Τριπόλεως πραγματοποιεί 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την Κύπρο. 20 
Λαμπράκηδες εθελοντές στον αγώνα τους. ~ 
Ίδρυση της ΔΚΝΓΛ Άρτας και ψήφισμα 
συμπαράστασης στον Κυπριακό λαό. Τρίπολη~ Άρτα~ Κύπρος

1964 1/9 3 Εδώ Πειραιάς Συγκέντρωσις Λαμπράκηδων
Συγκέντρωση Λαμπράκηδων για το Κυπριακό 

και ομιλία του Μ. Θεοδωράκη. Πειραιάς Θεοδωράκης Μίκης

1964 1/9 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι νέοι για το πραξικόπημα

Η ΔΚΝΓΛ Κουκακίου-Γαργαρέτας καλεί τους 
νέους σε ομιλία με θέμα "Η προάσπιση της 

Δημοκρατίας στη χώρα μας". Αθήνα~ Κουκάκι-Γαργαρέτα 

1964 1/9 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ψηφίσματα για την Κύπρο Ψηφίσματα συμπαράστασης στον Κυπριακό λαό Ιεράπετρα (Κρήτη)~ Περιστέρι

1964 1/9
1 και 

5
Το συλλαλητήριο για την 

Κύπρο Η Αθήνα σε παράταξι μάχης
Έντονη παρουσία της ΔΚΝΓΛ με τον Μ. 

Θεοδωράκη.  Αθήνα~ Κύπρος Θεοδωράκης Μίκης

1964 2/9
1 και 

5
Αύριο συγκέντρωσις στη Νίκαια για το 

Σύνταγμα

Η ΔΚΝΓΛ καλεί σε συγκέντρωση για την 
επέτειο καθιέρωσης του συντάγματος. Στο 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα που ακολουθεί θα 
τραγουδήσει η χορωδία της ΔΚΝΓΛ Πειραιά. Νίκαια

1964 2/9
1 και 

5
Η συζήτησις επί του 

νομοσχεδίου

Συναγερμός για την παιδεία εζήτησε να 
κηρυχθή ο Μίκης Θεοδωράκης. 

Εκδημοκρατισμός, μέριμνα για τους 
εργαζόμενους μαθητές

Ο βουλευτής της ΕΔΑ και πρόεδρος της ΔΚΝΓΛ 
Μ. Θεοδωράκης μιλά για το νομοσχέδιο περί 

παιδείας. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης

1964 3/9 1 Συγκέντρωσις στη Νίκαια για το Σύνταγμα
Η ΔΚΝΓΛ πραγματοποιεί συγκέντρωση για την 

επέτειο της καθιέρωσης του Συντάγματος. Νίκαια

1964 3/9 3 Ιωαννίδης Φρίξος

Ο Λαός τιμά τη μνήμη των ηρώων της 
Αντιστάσεως. Προσκύνημα στο Μουχαρέμ 
Χάνι - Μνημόσυνο στην Καστανιά Σάμου

Λαμπράκηδες από τη Θεσσαλονίκη, την 
Έδεσσα, την Αρδαία και τα Γιαννιτσά 
καταθέτουν στεφάνια. Ομιλία του Α. 

Παπαλεξίου. ~ Στεφάνια στη Σάμο από τη 
ΔΚΝΓΛ.

Θεσσαλονίκη~ Έδεσσα~ 
Αριδαία~ Γιαννιτσά~ Σάμος Παπαλεξίου Αλέκος

1964 3/9 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας ΟΙ "Λαμπράκηδες" της επαρχίας

Στην Καβάλα η ΔΚΝΓΛ οργάνωσε διάλεξη με 
θέμα "Η 3η Σεπτεμβρίου και οι εξελίξεις του 

Συντάγματος". Επίσης συγκροτεί ποδοσφαιρική 
ομάδα.~ Στη Θεσσαλονίκη προβολές 2 έργων 

"Περίπλους της Β.Αμερικής και της Ν.Υόρκης" 
και "Παγκόσμιο φεστιβάλ νεολαίας του 
Ελσίνκι". ~ Στις Σέρρες πραγματοποιείται 

σύσκεψη των εργαζομένων Λαμπράκηδων με 
θέμα "Εκδημοκρατισμός των συνδικάτων".

Καβάλα~ Θεσσαλονίκη~ 
Σέρρες

1964 4/9
1 και 

5 Χθες στη Νίκαια

Συγκέντρωσις κατά των σχεδίων των 
συνωμοτών. Επιτροπές δημοκρατικής 

προστασίας στην Ηλιούπολι και  Μοσχάτο

Για τη συγκέντρωση που οργανώθηκε από τη 
ΔΚΝΓΛ κατά του πραξικοπήματος και υπέρ του 
αγώνα του Κυπριακού λαού. Ομιλίες των Μ. 
Θεοδωράκη, Μ. Μποσταντζόγλου και του 
προέδρου της ΔΚΝΓΛ Νίκαιας. Χορωδία 

ΔΚΝΓΛ Πειραιά
Νίκαια~ Πειραιάς~ 

Ηλιούπολη~ Μοσχάτο Θεοδωράκης Μίκης~ Μποσταντζόγλου Μέντης

1964 5/9 2

"Κάθε Λαμπράκης κι ένας Μακρυγιάννης". 
Ο λόγος του κ. Μποσταντζόγλου στη 

συγκέντρωση της Νίκαιας Νίκαια Μποσταντζόγλου Μέντης

1964 5/9 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας "Λαμπράκηδες" Ηλιουπόλεως

Διάλεξη με θέμα "Το σύνταγμα και τα 
δικαιώματα του ανθρώπου". Ηλιούπολη

1964 5/9 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι "Λαμπράκηδες"  Κουκακίου

Διάλεξη με θέμα "Η προάσπιση της δημοκρατίας 
στη χώρα". ~ Συνάντηση της ποδοσφαιρικής 
ομάδας της ΔΚΝΓΛ Κουκακίου με τον 

"Κλεισθένη" Κιάτου. Κουκάκι~ Κιάτο (Κορινθία)

1964 5/9 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Πρωτοβουλία των "Λαμπράκηδων" 
Θεσσαλονίκης. Η Εθνική αντίστασις θέμα 

διαγωνισμού διηγήματος-ποιήματος-σκίτσου Θεσσαλονίκη
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1964 5/9
1 και 

5
Θα συντριβούν οι εχθροί 

της Κύπρου

Επιτροπές κατά των συνωμοτών. Διακήρυξις 
παραγόντων Νίκαιας, τηλεγράφημα των 

επαγγελματιών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας

Συγκρότηση Επιτροπής Υπεράσπισης της 
Δημοκρατίας. Τη διακήρυξη υπογράφει μεταξύ 
άλλων και ο πρόεδρος της ΔΚΝΓΛ Νίκαιας Αλ. 

Στεφάνου. Νίκαια Στεφάνου Αλέξανδρος
1964 6/9 3 Μνημόσυνο πατριωτών στη Σάμο Κατάθεση στεφάνου από τη ΔΚΝΓΛ. Σάμος

1964 6/9 9 Κουκάς Γ[ιώργος]

2 Σεπτεμβρίου 1944. Οι 
ναζί και οι προδότες 
καίνε στους φούρνους 
τους 147 κατοίκους ενός 

ελληνικού χωριού Η τραγωδία του Χορτιάτη

Η ΔΚΝΓΛ Θεσσαλονίκης και η Ν.ΕΔΑ 
οργάνωσαν εκδρομή-προσκύνημα στον 

Χορτιάτη. Θεσσαλονίκη~ Χορτιάτης

1964 9/9 1 Συγκέντρωσις

Το Κ.Σ. της Ν.ΕΔΑ και η Ε.Ε. της ΔΚΝΓΛ θα 
πραγματοποιήσουν συγκέντρωση με θέμα "Η 

πορεία ανάπτυξης του Πατριωτικού 
Δημοκρατικού νεολαιίστικου κινήματος. Ο 
ρόλος και η φυσιογνωμία της πρωτοπόρου 
οργάνωσης της Ελληνικής Νεολαίας". Αθήνα

1964 9/9 2
Κηδεύθηκε χθες ο αγωνιστής της 
Δημοκρατίας Θεοδ. Μουρκάκος

Στέλεχος της ΕΔΑ Πειραιώς ο αποθανών. 
Κατάθεση στεφάνου από τους Λαμπράκηδες 

Κερατσινίου. Κερατσίνι Μουρκάκος Θόδωρος 

1964 9/9 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Γενική αγανάκτησις για τον κίνδυνο 
απελάσεως του φοιτητή Κουναλάκη

Η ΔΚΝΓΛ Αψβούργου εκφράζει την 
αγανάκτηση των δημοκρατικών Ελλήνων της 
Δυτικής Γερμανίας για την απέλαση του 
Κουναλάκη λόγω στρατιωτικών του 

υποχρεώσεων. Αμβούργο Κουναλάκης Πέτρος

1964 10/9 3
Οι Λαμπράκηδες τιμούν τα θύματα του 

Χορτιάτη

Οι Λαμπράκηδες Θεσσαλονίκης και περιχώρων 
κατέθεσαν στεφάνια στη μνήμη των 147 περίπου 
ηρώων που θανατώθηκαν μαρτυρικά από τους 

Ναζί. Θεσσαλονίκη~ Χορτιάτης

1964 10/9 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι "Λαμπράκηδες" Καβάλας

Εγκαίνια Λέσχης Λαμπράκηδων στη Χωριστή 
Δράμας και στην Καβάλα. Στα εγκαίνια 

συμμετείχε ο  Μ. Θεοδωράκης. Χωριστή (Δράμα)~ Καβάλα Θεοδωράκης Μίκης

1964 11/9 1 Συγκέντρωσις

Το Κ.Σ. της Ν.ΕΔΑ και η Ε.Ε. της ΔΚΝΓΛ θα 
πραγματοποιήσουν συγκέντρωση με θέμα "Η 

πορεία ανάπτυξης του Πατριωτικού 
Δημοκρατικού νεολαιίστικου κινήματος. Ο 
ρόλος και η φυσιογνωμία της πρωτοπόρου 
οργάνωσης της Ελληνικής Νεολαίας". Αθήνα

1964 11/9 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Καταγγελία των "Λαμπράκηδων" Χαλκίδος

Η ΔΚΝΓΛ Χαλκίδας διαμαρτύρεται για τις 
πιέσεις που δέχεται από την αστυνομία. 

Καταγγέλλονται η παρακολούθηση των μελών 
της και οι πιέσεις στην ιδιοκτήτρια των 
γραφείων της Κίνησης για αθέτηση της 
συμφωνίας ενοικίασης του χώρου. Χαλκίδα

1964 12/9 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Να διαλυθούν οι παρακρατικές συμμορίες

Η ΔΚΝΓΛ Πειραιά με τηλεγράφημα της 
εκφράζει την αγανάκτηση της πειραϊκής 
νεολαίας για τις δραστηριότητες της 

"Αντικομμουνιστικής Σταυροφορίας" εναντίον 
στελέχους της Ε.Κ. και ζητά την παραδειγματική 
τιμωρία των ενόχων καθώς και τη διάλυση των 

παρακρατικών οργανώσεων. Πειραιάς

1964 12/9 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι "Λαμπράκηδες" Αιγινείου

Ψήφισμα της νεοϊδρυθείσας ΔΚΝΓΛ Αιγινείου 
με το οποίο καταδικάζονται οι εγκληματικές 
ενέργειες των Τούρκων και τονίζεται ότι το 
Κυπριακό πρέπει να παραπεμφθεί στη Σύνοδο 

του ΟΗΕ. Αιγίνιο (Πιερία)

1964 15/9 3 Εδώ Πειραιάς
Ο δημοκρατικός Πειραιάς αγωνίζεται κατά 

της εκτροπής από την ομαλότητα 

Οι συνοικίες του Πειραιά προετοιμάζονται και 
εκδηλώνουν την απόφασή τους να αγωνιστούν 

για την ομαλότητα. Ιδρύουν Επιτροπές 
Υπεράσπισης της Δημοκρατίας και 

καταγγέλλουν τις δραστηριότητες των 
παρακρατικών οργανώσεων. ~ Η χορωδία της 
ΔΚΝΓΛ Πειραιά μετά από πρόσκληση της 
Πανελλήνιας Ένωσης Θυμάτων Κατοχής 

παρουσιάζει καλλιτεχνικό πρόγραμμα στη Νέα 
Κίο, στη διάρκεια μνημοσύνου για τα θύματα 

της περιοχής. 
Πειραιάς~ Νέα Κίος 

(Αργολίδα)
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1964 15/9 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

"Νεολαία Λαμπράκη" νέα πρωτοπόρα 
οργάνωση

Ανταπόκριση από τη συγκέντρωση των δύο 
νεολαιών και παρουσίαση της απόφασής τους 
για συγχώνευση. Μεταφορά του κλίματος 

ενθουσιασμού, παρουσίες μελών και των δύο 
οργανώσεων και πολιτικών της ΕΔΑ. Αθήνα

1964 15/9 6
Στο κέντρο των Αθηνών 

και στο Χαϊδάρι

Πολυπληθείς, ενθουσιώδεις συγκεντρώσεις 
συμπαραστάσεως στον κυπριακό αγώνα και 

κατά των σχεδίων πραξικοπήματος. 
Συλλαλητήρια σε επαρχιακές πόλεις και 

χωριά

Στο χωριό Χωριστή Δράμας οι Λαμπράκηδες 
οργάνωσαν συλλαλητήριο για την αυτοδιάθεση 
της Κύπρου. Μίλησε το στέλεχος της ΔΚΝΓΛ 

Θεσσαλονίκης Ειρήνη Μίσσιου.
Αθήνα~ Χαϊδάρι~ Χωριστή 

(Δράμα) Μίσσιου Ειρήνη 

1964 15/9
1 και 

5

Από τη Νεολαία της ΕΔΑ 
και την Κίνησι "Γρ. 

Λαμπράκης"
"Νεολαία Λαμπράκη" Νέα οργάνωσις. 

Πανελλαδικό συνέδριο το 1965
Αναγγελία της συγχώνευσης των δύο νεολαιών 
και της συγκρότησης της "Νεολαίας Λαμπράκη". Αθήνα

1964 16/9
3 και 

4
Καρπός των αγώνων της 

νέας γενιάς Νεολαία Λαμπράκη

Ομιλίες των Μ. Θεοδωράκη και Αρ. 
Μανωλάκου στη συγκέντρωση της 14ης 

Σεπτεμβρίου, ημέρα γέννησης της Νεολαίας 
Λαμπράκη. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης~ Μανωλάκος Αριστείδης

1964 17/9 8 Μπέικος Γ[εωργούλας]
Η πανηγυρική έναρξίς 

του στη Μόσχα

Θερμές εκδηλώσεις υπέρ της Κύπρου από 
900 εκπροσώπους 121 χωρών στο Φόρουμ 
της νεολαίας. Μήνυμα του Χρουτσώφ

Εκδηλώσεις υπέρ της ελληνικής 
αντιπροσωπείας. Ο Γ. Γκαγκάριν συναντήθηκε 

με τον εκπρόσωπο των Λαμπράκηδων Δ. 
Καραχάλιο. Μόσχα

Χρουτσώφ Νικήτα~ Γκαγκάριν Γιούρι~ Καραχάλιος 
Δημήτρης

1964 18/9 1 Η Επέτειος απελευθερώσεως των Σερρών

Η Νεολαία Λαμπράκη πραγματοποιεί 
συγκέντρωση για την "20ή επέτειο 

απελευθέρωσης των Σερρών από τους 
βουλγαροφασίστες κατακτητές". Σέρρες

1964 18/9 3
Πορεία ειρήνης στην 

Αυστραλία
Ο Μαραθώνιος ειρήνης στη Νότιο 

Αυστραλία

15μελής ομάδα Λαμπράκηδων συμμετέχει στην 
ετήσια Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης στην 

Αυστραλία. Αυστραλία

1964 18/9 5 Ιωαννίδης Φρίξος
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ενθουσιασμός… και Αγανάκτησις

Η ΔΚΝΓΛ Θεσσαλονίκης χαιρετίζει την 
απόφαση για τη συγκρότηση της νέας 

οργάνωσης. Επίσης δηλώνει  με τηλεγράφημα 
προς την κυβέρνηση την αγανάκτηση για την 
παρουσία του τσαρίσκου της Βουλγαρίας 

Συμεών στους βασιλικούς γάμους. Θεσσαλονίκη Συμεών (Βουλγαρία)

1964 18/9
3 και 

4 Εδώ Πειραιάς Νεολαία Λαμπράκη

Οι νέοι του Πειραιά χαιρετίζουν την απόφαση 
της ΔΚΝΓΛ και της Ν. ΕΔΑ για τη συγκρότηση 
της Νεολαίας Λαμπράκη. ~ Η ΝΛ Πειραιά 
προγραμματίζει εορταστικές εκδηλώσεις.  ~ 

Πρόβες της χορωδίας Νεολαίας Λαμπράκη στον 
Πειραιά. Πειραιάς

1964 19/9 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας "Νεολαία Λαμπράκη" Αιγάλεω Αύριο τα εγκαίνια της λέσχης. Αιγάλεω

1964 19/9 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Πνευματική κίνησις της "Νεολαίας 
Λαμπράκη"

Η Νεολαία Λαμπράκη Θεσσαλονίκης οργανώνει 
λογοτεχνική βραδιά για την Κύπρο. ~ Ο 

θεατρικός όμιλος της Νεολαίας προετοιμάζει 
ανέβασμα του έργου "Φον Δημητράκης". Θεσσαλονίκη Ψαθάς Δημήτρης

1964 20/9 1 Η πρώτη λέσχη της "Νεολαίας Λαμπράκη" Εγκαίνια της πρώτης λέσχης στο Αιγάλεω. Αιγάλεω

1964 20/9 3

Συμπαράστασις στον αγωνιζόμενο Κυπριακό 
λαό. Συγκεντρώσεις, αποφάσεις, εκδηλώσεις, 

ψηφίσματα

Συγκέντρωση για το Κυπριακό στη Λιθακιά 
Ζακύνθου. ~ Ψήφισμα υπογράφουν και οι 

Λαμπράκηδες Χωριστής Δράμας.
Λιθακιά (Ζάκυνθος)~ Χωριστή 

(Δράμα)

1964 22/9 3
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η Νεολαία Λαμπράκη στο Διεθνές σεμινάριο 
νεολαίας και σπουδαστών Λευκωσίας 

Πρόσκληση της Ομοσπονδίας Εθνικών 
Φοιτητικών Ενώσεων Κύπρου προς τη Νεολαία 

Λαμπράκη σε συνέδριο στη Λευκωσία. Λευκωσία

1964 23/9 1 Η Νεολαία Λαμπράκη 

Χαιρετιστήριο τηλεγράφημα της ΠΟΔΝ στη 
Νεολαία Λαμπράκη για την ενοποίηση των δύο 

οργανώσεων.

1964 23/9 3
Στην Καβάλα και στις 

Σέρρες Η Εθνική Αντίστασις προβάλλει γεμάτη φως

Εκδηλώσεις της Ν.ΕΔΑ και των Λαμπράκηδων 
με την ευκαιρία της επετείου της απελευθέρωσης 

από τους Βούλγαρους. Καβάλα~ Σέρρες

1964 23/9 6

Αστυνομική εκστρατεία κατά της Νεολαίας 
Λαμπράκη στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. 
Πρόσχημα η απαγόρευσις θεατρικής 

παραστάσεως

Αστυνομική εκστρατεία στο χωριό Κουφάλια 
Θεσσαλονίκης με σκοπό την απαγόρευση της 

παράστασης της Νεολαίας Λαμπράκη. 
Διαμαρτυρία των Λαμπράκηδων. Κουφάλια (Θεσσαλονίκη)
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1964 23/9 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η πρώτη λέσχη της "Νεολαίας Λαμπράκη" 
στο Αιγάλεω

Εγκαίνια της λέσχης. Ανάπτυξη των σκοπών της 
νέας οργάνωσης. Αιγάλεω

1964 23/9 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας "Νεολαία Λαμπράκη" στην Καλογρέζα

Κοινή συγκέντρωση Ν.ΕΔΑ και ΔΚΝΓΛ 
Καλογρέζας με θέμα τη συγχώνευση των δύο 
οργανώσεων. ~ Η χορωδία Λαμπράκηδων 

Καλογρέζας τραγούδησε Θεοδωράκη μέσα σε 
κλίμα συμπαράστασης προς τον Κυπριακό λαό. Καλογρέζα (Αττική) Θεοδωράκης Μίκης

1964 25/9 3 Εδώ Πειραιάς Γιορτή της Νεολαίας Λαμπράκη για το ΕΑΜ
Γιορτή της Νεολαίας Λαμπράκη Πειραιά για την 

23η επέτειο από την ίδρυση του ΕΑΜ. Πειραιάς

1964 25/9 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Με ενθουσιασμό πυκνώνουν οι νέοι τις 
γραμμές της "Νεολαίας Λαμπράκη"

Εγκαίνια λέσχης Νεολαίας Λαμπράκη στη 
Ν.Ζωή.~ Ν.Λ. στο Ρέθυμνο, Ηράκλειο και 
Χανιά. ~ Οι Λαμπράκηδες της Θήβας 
χαιρετίζουν τη νέα οργάνωση και 

προγραμματίζουν εξορμήσεις. ~ Διάδοση του 
περιοδικού "Τα τετράδια της Δημοκρατίας". 

Νέα Ζωή Σκύδρας 
(Θεσσαλονίκη)~ Ρέθυμνο~ 
Ηράκλειο~ Χανιά~ Θήβα

1964 25/9 6 Συλλαλητήριο στην Έδεσσα

Συλλαλητήριο για τον Κυπριακό λαό με 
πρωτοβουλία της Νεολαίας Λαμπράκη στην 

Καλλιράχη Θάσου.
Έδεσσα~ Καβάλα~ Καλλιράχη 

Θάσου

1964 26/9 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας "Νεολαία Λαμπράκη"

Εγκαίνια λέσχης Αγίας Παρασκευής. ~ 
Τουρνουά πιγκ-πογκ στη Ν.Λ. Ηλιουπόλεως.

Αθήνα~ Αγία Παρασκευή~ 
Ηλιούπολη

1964 26/9 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Οι "Λαμπράκηδες" Αμβούργου για την 
αποτροπή του πραξικοπήματος

Συνεστίαση των Λαμπράκηδων Αμβούργου με 
θέμα την αποτροπή του πραξικοπήματος. 
Ακολούθησε χορός με τραγούδια του Μ. 

Θεοδωράκη. Αμβούργο Θεοδωράκης Μίκης

1964 27/9 12
Αντιπροσωπεία Νεολαίας Λαμπράκη στην 

Κύπρο

Αντιπροσωπεία της Ν.Λ. συμμετέχει στο Διεθνές 
Σεμινάριο σπουδαστών και νεολαίας στη 

Λευκωσία. Λευκωσία Θεοδωράκης Μίκης~ Ζαχαρέας Αιμίλιος

1964 29/9
1 και 

7 Συγκέντρωσις των νέων Η ΔΑΝ εξορμά για τον εκδημοκρατισμό 

Η Ν.Λ. συμμετείχε στη συγκέντρωση 
οργανώσεων νέων που διοργάνωσε η 
"Δημοκρατική Αντίστασις Νεολαίας". 

Υπογραφή διακήρυξης για τον εκδημοκρατισμό. Αθήνα

1964 30/9 6

Αστυνομική παρακολούθησις στελεχών της 
ΕΔΑ στην Κρήτη. Αναβίωσις των μεθόδων 

του Καραμανλισμού

Διαμαρτυρία της Ν.Λ. στον εισαγγελέα 
Ρεθύμνου για παρακολούθηση στελεχών της 

νεολαίας από όργανα της ασφάλειας. Κρήτη~ Ρέθυμνο

1964 1/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

"Ξεσκεπάστε και απομονώστε κάθε εχθρό 
της αυτοδιαθέσεως". (Ομιλία του Μ. 

Θεοδωράκη στο διεθνές σεμινάριο νεολαίας 
για την Κύπρο)

Διεθνές Σεμινάριο Νεολαίας στη Λευκωσία. 
Ομιλία του εκπροσώπου της Ν. Λαμπράκη, Μ. 
Θεοδωράκη. Αποσπάσματα της ομιλίας του. Λευκωσία Θεοδωράκης Μίκης

1964 1/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λέσχη της "Ν.Λ." στην Αγία Παρασκευή

Εγκαίνια στην Αγία Παρασκευή. Ομιλία του Γρ. 
Γιάνναρου εκ μέρους του Κ.Σ. της Ν.Λ. Αγία Παρασκευή Γιάνναρος Γρηγόρης

1964 1/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Πανηπειρωτική σύσκεψις στελεχών της 
"Ν.Λ."

Σύσκεψη στελεχών της περιοχής Ηπείρου στα 
Γιάννενα, στις 30.9. ~ Εορτασμός της 

απελευθέρωσης της χώρας από τις δυνάμεις 
Κατοχής. Ιωάννινα ~Ήπειρος

1964 2/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η Ελληνική Νεολαία φλογίζεται και 
αγκαλιάζει τη "Νεολαία Λαμπράκη". (Οι νέοι 
της επαρχίας αμίλλονται για την καλύτερη 

οργάνωσι "Ν.Λ.")

Μετά τη θετική υποδοχή της Ν.Λ. από τη 
νεολαία, η άμιλλα, στις περιοχές Μακεδονίας, 
Θεσσαλίας, αποβλέπει στην ενίσχυση της 

συμμετοχής των νέων και στη διεύρυνση των 
πολιτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

τους.  
Θεσσαλονίκη~ Μακεδονία~ 

Θεσσαλία

1964 3/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η "Νεολαία Λαμπράκη" τιμά το αθάνατο 
έπος της εθνικής μας αντιστάσεως. 

(Ανακοίνωσις της "Ν.Λ.")

Ανακοίνωση ΔΝΛ για τα εικοσάχρονα της 
απελευθέρωσης. Αναφορές και στα σύγχρονα 

προβλήματα. Αθήνα

1964 3/10
1 και 

5
Ο εχθρός της Κύπρου "μιλεί τη γλώσσα μας" 

λένε οι Κύπριοι  

Συνέντευξη του Μ. Θεοδωράκη για το 
Κυπριακό, ύστερα από τη συμμετοχή του στο 
Διεθνές Σεμινάριο Νεολαίας στη Λευκωσία. 

Επαφές με τον Μακάριο, με τον γραμματέα του 
ΑΚΕΛ, Εζ. Παπαϊωάννου κ.ά. Αθήνα~ Λευκωσία

Θεοδωράκης Μίκης~ Μακάριος (αρχιεπίσκοπος)~ 
Παπαϊωάννου Εζεκίας

1964 4/10 11 Τα Νιάτα του Κόσμου 
Στον αγώνα για ειρήνη-
δημοκρατία-ανεξαρτησία

Έληξε το διεθνές σεμινάριο Νεολαίας 
φοιτητών για την ειρήνη και την ασφάλεια 
στην Ευρώπη. "Η διατήρησις πολεμικών 
βάσεων στην Κύπρο φραγμός στην 

αυτοδιάθεση του λαού της". (Διεκήρυξε ο 
αντιπρόσωπος της ΕΔΟΝ Κύπρου)  

Αναφορά στο Διεθνές Σεμινάριο Νεολαίας και 
Φοιτητών που έγινε τον Σεπτέμβριο στη 

Βαρσοβία. Βαρσοβία (Πολωνία)~ Κύπρος

1964 6/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η πρώτη συγκέντρωσις της "Ν.Λ." 
Θεσσαλονίκης

Ομιλία του Στ. Στεφάνου στις 5.10 στο χωριό 
Σίνδος 

Θεσσαλονίκη~ Σίνδος 
(Θεσσαλονίκη) Στεφάνου Στέφανος
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1964 6/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εγκαίνια των γραφείων της "Ν.Λ." Αθήνας

Το Σαββατοκύριακο τα εγκαίνια με ομιλία του 
Μ. Θεοδωράκη. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης

1964 8/10 1
Οκτώβριος 1944 η λευτεριά. Χαιρετισμός 

του "Φοίνικος"

Η Ν.Λ. Βελονάδων Κερκύρας στέλνει 
τηλεγράφημα στον Γ. Παπανδρέου. 

Αποδοκιμάζει τις δηλώσεις του εναντίον του 
ΕΑΜ - ΕΛΑΣ και ζητά τη νομιμοποίηση του 

ΚΚΕ. Βελονάδες (Κέρκυρα) Παπανδρέου Γεώργιος

1964 8/10 3
Επισκέφθηκαν την 

Τασκένδη
Οι Έλληνες αντιπρόσωποι του Φόρουμ 
μεταξύ των πολιτικών προσφύγων

Αναφορά στις εκδηλώσεις στην Τασκένδη και 
στη συμμετοχή των αντιπροσώπων της Ν.Λ., Τ. 

Μπενά και Α. Λεντάκη. Τασκένδη Μπενάς Τάκης~ Λεντάκης Αντρέας

1964 8/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Δούλεψαν για τη λέσχη τους

Μέλη της Ν.Λ. Βασιλικής στη Θεσσαλονίκη 
εργάστηκαν σε οικοδομή για να συγκεντρώσουν 
τα χρήματα για τη διακόσμηση της Λέσχης τους. Βασιλική (Θεσσαλονίκη)

1964 8/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας "Ν.Λ." Ηλιουπόλεως

Συγκέντρωση στην Ηλιούπολη με ομιλίες των Δ. 
Μαστροδήμου και Β. Κωτούλα. ~ Αναγγελία 
διάλεξης με θέμα: "Η Εθνική Αντίστασις και το 

ΕΑΜ" ~ Τουρνουά πιγκ-πογκ. Ηλιούπολη Μαστροδήμος Δ.~ Κωτούλας Βασίλης

1964 8/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας "Ν.Λ." Καισαριανής Συνεστίαση Καισαριανή

1964 8/10
1 και 

7 Μεγάλες συγκεντρώσεις Για την υπεράσπισι της Δημοκρατίας
Συγκέντρωση  στη λέσχη της Ν.Λ. Αγρινίου στις 

11.10 για την υπεράσπιση της Δημοκρατίας. Αγρίνιο 

1964 9/10
1 και 

5

Έξω από τα νερά μας ο έκτος στόλος. 
Διαμαρτυρία της Νεολαίας Λαμπράκη 

Πειραιώς Τηλεγράφημα στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης. Πειραιάς Παπανδρέου Γεώργιος

1964 10/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εγκαίνια Λεσχών "Ν.Λ."

Εγκαίνια λεσχών στο Αγρίνιο, στην κοινότητα 
Γουριάς Μεσολογγίου και στο Αιτωλικό. Στο 
Αιτωλικό ο διοικητής χωροφυλακής ζητά 

ν΄απομακρυνθούν τα μεγάφωνα και περιζώνει το 
χώρο με αστυνομικούς. Διαμαρτυρίες.~ Αξίωση 
της Χωροφυλακής Βονίτσης να της παραδοθεί 
ονομαστικός κατάλογος μελών της τοπικής 

"Ν.Λ.". Παρεμπόδιση λειτουργίας της λέσχης.

Αγρίνιο~ Γουριά Μεσολογγίου 
(Αιτωλοακαρνανία)~ Αιτωλικό 

~ Βόνιτσα

1964 10/10
1 και 

5

Αύριο η μεγαλειώδης 
Πορεία Ειρήνης. 

Απάντησις στα σχέδια 
του ΝΑΤΟ και τις 

απειλές του Άτσενσον

Η Κύπρος ορθώνεται κατά των βάσεων. Στην 
πορεία θα μετάσχη αντιπροσωπεία της 

Νεολαίας Λαμπράκη. Χαιρετισμός της Ε.Ε. 
της ΕΔΑ

Αντιπροσωπεία της Ν.Λ. αναχωρεί για την 
Κύπρο. Συμμετέχουν οι Μ. Θεοδωράκης, Μ. 

Αργυράκης, Μ. Μποσταντζόγλου, Κ. 
Τσουράκης, Γρ. Θεοδωρίδης. Κύπρος

Θεοδωράκης Μίκης~ Αργυράκης Μίνως~ Μποσταντζόγλου 
Μέντης~ Τσουράκης Κώστας~ Θεοδωρίδης Γρηγόρης~ 

Άτσενσον Ντην

1964 11/10 11 Τα Νιάτα του Κόσμου

Φωτογραφία με λεζάντα από την εκδήλωση της 
Ν.Λ. Αμβούργου για την προάσπιση της 

ελευθερίας στην Κύπρο και για την αποτροπή 
πραξικοπήματος στην Ελλάδα. Κύπρος~ Αμβούργο

1964 13/10 4

Μεγαλειώδεις 
συγκεντρώσεις στον 
Πειραιά, Ν. Ιωνία, 

Μυτιλήνη, Ιωάννινα και 
Αγρίνιο

Η Άμυνα της Δημοκρατίας - Αγρίνιο 
Συγκέντρωσις των Λαμπράκηδων

Στη Λέσχη Ν.Λ. Αγρινίου πραγματοποιήθηκε 
συγκέντρωση για την προάσπιση της 

Δημοκρατίας, την Κύπρο και τη συγχώνευση 
των οργανώσεων. Ομιλίες των Γ. Κυλάφη και Γ. 

Χριστοφιλόπουλου.
Πειραιάς~ Νέα Ιωνία~ 

Μυτιλήνη~ Ιωάννινα~ Αγρίνιο Κυλάφης Γεράσιμος~ Χριστοφιλόπουλος Γιώργης

1964 13/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας … και "Ν.Λ." στην Καισαριανή

Ίδρυση Ν.Λ. στην Καισαριανή με συνεστίαση. Ο 
δήμαρχος Καισαριανής Π. Μακρής χαιρετίζει 

την εκδήλωση. Καισαριανή Μακρής Παναγιώτης

1964 13/10
1 και 

7 ΟΧΙ ξένες βάσεις

100.000 στην Πορεία της Κύπρου. 
Εκδηλώσεις χαράς προς την ελληνική 

αντιπροσωπεία

Ανταπόκριση για την Παγκύπρια Πορεία 
Ειρήνης κατά των βάσεων και υπέρ της 

αυτοδιαθέσεως της Κύπρου. Ομιλία του Μ. 
Θεοδωράκη. Περιγραφή της πορείας. Κύπρος Θεοδωράκης Μίκης

1964 14/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ακόμη μία Λέσχη "Ν.Λ."

Εγκαίνια λέσχης Ν.Λ.στον Σταυρό 
Θεσσαλονίκης. Σταυρός (Θεσσαλονίκη)

1964 16/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η "Ν.Λ" καλεί τη νεολαία να πάρη μέρος 
στο γιορτασμό της απελευθέρωσης Το κείμενο της πρόσκλησης. Αθήνα

1964 18/10 3
Αποδοκιμασία της 

κυβερνητικής ενέργειας

Συμπαράσταση και άλλων δημοτικών 
αρχόντων προς τον κ. Φραγκούλη. Νέες 

διαμαρτυρίες για τον έκτο στόλο
Η Ν.Λ. Πειραιά με ανακοίνωσή της καταδικάζει 

την παρουσία του 6ου στόλου. Πειραιάς Φραγκούλης Γιάννης

1964 20/10 4 Αθηναϊκές Αυγές 5000 στις εκδηλώσεις Αγίων Αναργύρων

Για τον εορτασμό της Εθνικής Αντίστασης οι 
Λαμπράκηδες Αγίων Αναργύρων συμμετέχουν 
και προσφέρουν ανθοδέσμη στον Δήμαρχο. Άγιοι Ανάργυροι
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1964 20/10 4 Αθηναϊκές Αυγές
Λουλούδια στον τόπο που εκτελέστηκαν οι 

23 της Νέας Ιωνίας
Κατάθεση στεφάνου από τους Λαμπράκηδες 

Καλογρέζας. Νέα Ιωνία~ Καλογρέζα

1964 20/10 4
Λαμπαδοδρομίες και βεγγαλικά, λαϊκό γλέντι 

στην Κοκκινιά

Στον εορτασμό της απελευθέρωσης στην 
Κοκκινιά η Ν.Λ. καταθέτει στεφάνι στο μνημείο 

της Εθνικής Αντίστασης. Κοκκινιά [Νίκαια]

1964 20/10 5
Οι χθεσινές εκδηλώσεις 

σ' όλη τη χώρα 
Η Ελλάδα τιμά την Εθνική Αντίσταση. Η 

Αθήνα γιορτάζει.

Στον Πύργο οργανώνεται συνεστίαση με 
συμμετοχή Λαμπράκηδων. ~ Στα Γιάννενα, η 
Ν.Λ. οργανώνει, μετά τον εορτασμό, πολιτικό 
μνημόσυνο των εκτελεσθέντων από τους 

Γερμανούς. ~ Στο Αγρίνιο η Ν.Λ. διοργανώνει 
καλλιτεχνική εκδήλωση και έκθεση 
φωτογραφίας για την απελευθέρωση.

Αθήνα~ Πύργος~ Γιάννενα~ 
Αγρίνιο

1964 20/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Ο ποιητής της "Κυπριακής Συμφωνίας" 
χαιρετά τους "Λαμπράκηδες"

Ο ποιητής Θ. Πιερίδης στέλνει χαιρετισμό στους 
Λαμπράκηδες μετά από τη συμμετοχή τους στην 

Πορεία στην Κύπρο. Κύπρος Πιερίδης Θεοδόσης

1964 20/10 8

Μήνυση κατά δύο αστυνομικών για 
αυθαιρεσίες σε βάρος στελέχους της 

Νεολαίας Λαμπράκη

Μήνυση του μέλους της Νομαρχιακής 
Επιτροπής Ρεθύμνου της Ν.Λ. για παράνομη 

σύλληψη και κράτηση. Ρέθυμνο

1964 20/10
1 και 

7 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Τι είδα στην Κύπρο                                     Εντυπώσεις από το ταξίδι στην Κύπρο. Κύπρος

1964 21/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας "Λαμπράκηδες" αιμοδότες

Μέλη της Ν.Λ. Θεσσαλονίκης προσφέρουν αίμα 
για τη διάσωση παιδιού. Θεσσαλονίκη

1964 21/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδρομή της "Ν.Λ." Θεσσαλονίκης Εκδρομή στη Νάουσα. Νάουσα~ Θεσσαλονίκη

1964 21/10 5 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Τι είδα στην Κύπρο                                     
Εντυπώσεις από το ταξίδι στην Κύπρο. 

Συνέχεια. Κύπρος

1964 22/10 5 Η Καρδίτσα γιόρτασε την απελευθέρωση
Εορτασμός για τα 20 χρόνια από την 
απελευθέρωση στη Λέσχη  της Ν.Λ. Καρδίτσα

1964 22/10 5

Προς την Ελληνική Νεολαία. Οι 
Θεοδωράκης, Αργυράκης και Μποστ 

μεταφέρουν το χαιρετισμό των Κύπριων 
νέων Κύπρος

Θεοδωράκης Μίκης~ Αργυράκης Μίνως~ Μποσταντζόγλου 
Μέντης 

1964 22/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας "Νεολαία Λαμπράκη"

Καταγγελία εναντίον αστυνομικών οργάνων για 
ανάρμοστη συμπεριφορά σε μέλη της Ν.Λ. 
Αγίου Δημητρίου κατά τον εορτασμό της 
απελευθέρωσης. ~ Εγκαίνια λέσχης Ν.Λ. 

Τυρνάβου. ~ Η Ν.Λ. Μουζακίου εγκαινιάζει 
λέσχη πολιορκημένη από αστυνομικούς. Ομιλία 

του Κ. Γκάγκα, γραμματέα της τοπικής 
οργάνωσης ~ Στο Αγρίνιο πραγματοποιήθηκε 
σύσκεψη με σκοπό τη δημιουργία 5 ακόμα 

λεσχών στην Αιτωλοακαρνανία. ~ Εγκαίνια Ν.Λ. 
Γουριάς Μεσολογγίου. ~ Στην Πάτρα, η Ν.Λ. 
πραγματοποιεί την πρώτη συγκέντρωση των 

μελών της.

 Άγιος Δημήτριος 
[Μπραχάμι]~ Τύρναβος 

(Λάρισα)~ Μουζάκι 
(Καρδίτσα)~ Αγρίνιο~ Γουριά 

Μεσολογγίου 
(Αιτωλοακαρνανία)~ Πάτρα Γκάγκας Κ.

1964 23/10 1
Η Νεολαία Λαμπράκη στις εκδηλώσεις για 

την Κύπρο

Κάλεσμα της Ν.Λ. για συμμετοχή στην 
Παγκόσμια Ημέρα Αλληλεγγύης για την Κύπρο 
στις 24.10. ~ [σε άλλο σημείο της σελίδας 1] 
Αντίγραφο της κάρτας που κυκλοφορεί η Ν.Λ. 
για την εκστρατεία (24-30.10) συγκέντρωσης 
υπογραφών από νέους. Οι υπογραφές θα 
επιδοθούν στην Κυπριακή κυβέρνηση.  Αθήνα~ Κύπρος

1964 23/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η ενότητα δράσης της Ελληνικής Νεολαίας 
εμπνέει τον αγώνα της Κυπριακής Νεολαίας. 

Μήνυμα της ΕΔΟΝ στη "Νεολαία 
Λαμπράκη"

Συγχαρητήριο μήνυμα της ΕΔΟΝ για τη 
συγχώνευση των νεολαιών Ν.ΕΔΑ-ΔΚΝΓΛ και 

τη δημιουργία της Ν.Λ. Κύπρος

1964 23/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Γιορτή για την απελευθέρωση

Στη λέσχη της Πάτρας διοργανώνεται γιορτή. ~ 
Μελλοντική συναυλία του "Άξιον Εστί". Πάτρα Ελύτης Οδυσσέας~ Θεοδωράκης Μίκης

1964 23/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εγκαίνια Λεσχών "Ν.Λ."

Αναγγελία εγκαινίων στο Χαλάνδρι και στον 
Άγιο Γεώργιο. Χαλάνδρι~ Αθήνα

1964 23/10 7 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Τι είδα στην Κύπρο                                     
Εντυπώσεις από το ταξίδι στην Κύπρο. 

Συνέχεια. Κύπρος

1964 24/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Οι νέοι όλου του κόσμου συμπαραστέκονται 
στον αγώνα της Κυπριακής Νεολαίας. 

Χιλιάδες υπογραφές στις κάρτες της "Ν. Λ."

Μεγάλη ανταπόκριση στην εκστρατεία 
συγκέντρωσης υπογραφών για την Κύπρο. ~  Η 

Ν.Λ. Πειραιά στέλνει τηλεγράφημα 
συμπαράστασης στη νεολαία Κύπρου και 

πραγματοποιεί συγκέντρωση. Κύπρος~ Αθήνα~ Πειραιάς
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1964 24/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Εκδηλώσεις της "Ν.Λ." για την 
απελευθέρωση

Στα Γιάννενα, προσκύνημα στην τοποθεσία 
Πέκο, όπου είχαν εκτελεστεί ΕΠΟΝίτες. ~ Στη 

Θήβα, εορτασμός της απελευθέρωσης. Ιωάννινα~ Θήβα

1964 24/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εγκαίνια Λεσχών "Ν.Λ."

Λέσχη στο Χαλάνδρι.~ Eγκαίνια λέσχης στον 
Άγιο Γεώργιο [Νέος Κόσμος]. Χαλάνδρι~ Νέος Κόσμος

1964 24/10 6
Η αστυνομία διέλυσε με τη βία συγκέντρωση 

νέων για την Κύπρο

Διάλυση διαδήλωσης-πικετοφορίας της Ν.Λ. για 
την Κύπρο. ~ Ανακοίνωση-καταγγελία της Ν.Λ. 

ότι παρακολουθείται από την αστυνομία. Χαλκίδα~ Κύπρος

1964 24/10
1 και 

5

Καλούνται σε απολογία 
και άλλοι δημοτικοί 

άρχοντες

Ο διωγμός της αυτοδιοίκησης θα 
απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αθηναίων

Κινήσεις κατά δημοκρατικών δημάρχων που 
αρνούνται να πάρουν μέρος σε "γιορτές μίσους". 
~ Διαμαρτυρία της Ν.Λ. Απόλλωνος, Καμινίων 

και Ρέντη προς τον πρωθυπουργό για την 
απόλυση του Ι. Φραγκούλη, αντιδημάρχου 
Πειραιά επειδή αρνήθηκε την επίσκεψη του 
αμερικανού ναυάρχου του έκτου στόλου.

Απόλλων~ Καμίνια~ Ρέντης~ 
Πειραιάς Παπανδρέου Γεώργιος~ Φραγκούλης Γιάννης

1964 25/10 6 Η "Ημέρα της Κύπρου" Συγκέντρωση οργανώνει αύριο η ΕΦΕΕ

Συνεχίζεται η εκστρατεία συγκέντρωσης 
υπογραφών στην κάρτα που κυκλοφόρησε η 

Ν.Λ. για την Κύπρο. ~ Η Ν.Λ Πειραιά 
διοργάνωσε γιορτή για την Κύπρο. Κύπρος~ Πειραιάς

1964 27/10 1 Οι νέοι χτίζουν τις λέσχες τους
Φωτογραφία με λεζάντα από τη Ν.Λ. 

Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη

1964 27/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Χιλιάδες Αθηναίοι υπογράφουν τις κάρτες 
για την Κύπρο. Η ασφάλεια τις κατάσχει!

Μαζική υπογραφή των καρτών που 
κυκλοφόρησε η Ν.Λ. Σύλληψη δύο μελών και 
κατάσχεση των καρτών από την ασφάλεια. Αθήνα 

1964 27/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Πολύπλευρη η δραστηριότητα της "Νεολαίας 
Λαμπράκη". Σταυροφορία για την Κύπρο~ 

Κοινωνική δραστηριότητα~ Για την 
απελευθέρωση~ Εξόρμηση~ Εγκαίνια 

Λεσχών

Στη Μακεδονία και στο Αγρίνιο συνεχίζεται η 
συγκέντρωση υπογραφών.~  Στην Καβάλα, 
Λαμπράκηδες διαμορφώνουν τον χώρο σε 
δημοτικό σχολείο της πόλης. ~ Η Ν.Λ. 

Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί προσκύνημα στη 
Νέα Σάντα όπου έγινε μεγάλη μάχη κατά των 

Γερμανών. Ομιλία του Στ. Στεφάνου. ~ 
Εξόρμηση της Ν.Λ. Θεσσαλονίκης στη Νάουσα 
και τη Νέα Ζωή. Στη Νέα Ζωή χορός στη λέσχη. 

~ Εγκαίνια της λέσχης Αγίου Γεωργίου στην 
Αθήνα. Χαιρετισμός του Μπ. Θεοδωρίδη. ~ 
Εγκαίνια λέσχης στο Μπραχάμι. Χαιρετισμός 
του Γρ. Γιάνναρου. ~ Εγκαίνια στο  Χαλάνδρι.~ 
Λέσχη στο χωριό Σφακιώτες στη Λευκάδα. ~ 

Εγκαίνια λέσχης στην Πολίχνη. ~ Στην Κεντρική 
Λέσχη προγραμματίζεται ομιλία του Α. Μπαρή 
για την Κύπρο. Προγραμματισμός εγκαινίων 

Κεντρικής Λέσχης για την 1.11.   

Μακεδονία~ Αγρίνιο~ Νέα 
Σάντα (Κιλκίς)~ Νάουσα~ Νέα 
Ζωή Σκύδρας (Θεσσαλονίκη)~ 

Μπραχάμι~ Χαλάνδρι~ 
Σφακιώτες (Λευκάδα)~ 
Πολίχνη (Θεσσαλονίκη)~ 

Θεσσαλονίκη 
Στεφάνου Στέφανος~ Θεοδωρίδης Μπάμπης~ Γιάνναρος 

Γρηγόρης~ Μπαρής Αργύρης

1964 29/10 2
Για τις συναυλίες του Μ. 

Θεοδωράκη Λαϊκός συναγερμός στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Θεοδωράκης Μίκης

1964 29/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η Ν.Λ γιορτάζει την 28η Οκτωβρίου

Η Ν.Λ Πειραιά γιορτάζει την 28η Οκτωβρίου. ~ 
Η Ν.Λ. Χολαργού γιορτάζει την 28η 

Οκτωβρίου. Πειραιάς~ Χολαργός

1964 29/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Δείγμα αγάπης

Στη διάρκεια μαθητικής παρέλασης που την 
παρακολουθούν ο Μ. Θεοδωράκης και άλλα 
στελέχη της  "Ν. Λ." από την Κεντρική Λέσχη 
της Τσιμισκή (Θεσσαλονίκη), οι μαθητές που 
παρελαύνουν ξεσπούν σε χειροκροτήματα, όταν 

τους αντιλαμβάνονται Θεσσαλονίκη Θεοδωράκης Μίκης 

1964 29/10 8

Γιορτασμός της επετείου της 
απελευθερώσεως στην Πυλαία 

Θεσσαλονίκης Κατάθεση στεφανιού από τη Ν.Λ. Πυλαία (Θεσσαλονίκη)

1964 30/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η Ν.Λ. για την 28η Οκτωβρίου 

Εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου από τη Ν.Λ. 
Χανίων με ομιλία του Γ. Κοντουδάκη. 

Αστυνόμευση Χανιά Κοντουδάκης Γ. 

1964 31/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Νεολαία Λαμπράκη

Χορό διοργανώνει η Ν.Λ. Πετρούπολης. ~ Χορό 
διοργανώνει η Ν.Λ. Πατησίων. ~ Η Ν.Λ. 
Καβάλας γιορτάζει 28η Οκτωβρίου. 

Πετρούπολη~ Πατήσια~ 
Καβάλα
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1964 3/11 3 Στο Βόλο

Μεγάλη συγκέντρωση για τη δημοκρατία. Μ. 
Θεοδωράκης: Η στρατιά των Λαμπράκηδων 
θα σταθεί στις επάλξεις του αγώνα για τη 

δημοκρατία.

Χαιρετισμός του Μ. Θεοδωράκη και των 
Λαμπράκηδων σε συγκέντρωση της ΕΔΑ στο 

Βόλο. Βόλος Θεοδωράκης Μίκης

1964 4/11 2
Προσκλήθηκαν να 
εμφανισθούν

Έλληνες καλλιτέχνες στη βουλγαρική 
πρωτεύουσα. Πρόταση στο Μίκη 

Θεοδωράκη και στο θίασο Καλουτά

Αναφορά στην επιτυχημένη συναυλία Μ. 
Θεοδωράκη στη Λάρισα. Η τοπική Ν.Λ. έκανε 

δεξίωση προς τιμή του. Σόφια~ Λάρισα Θεοδωράκης Μίκης~ Καλουτά Άννα

1964 4/11 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Εκατοντάδες νέοι στα εγκαίνια της λέσχης 
Ν.Λ. Θεσσαλονίκης

Εγκαίνια της κεντρική λέσχης στη Θεσσαλονίκη. 
Ομιλίες των Τ. Μπενά και Μιχ. Σεπετίδη. 

Ποδοσφαιρικός αγώνας. Θεσσαλονίκη Μπενάς Τάκης~ Σεπετίδης Μιχάλης

1964 5/11 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Και η Ν.Λ. Θήβας για την Αντίσταση~ 
Διαμαρτυρία

Ανάγνωση εκθέσεων από το διαγωνισμό με θέμα 
"Αντίσταση" στη Θήβα. ~ Στην Πάτρα 

αντιπροσωπεία της Ν.Λ. επισκέπτεται τον 
διοικητή της Ασφαλείας και τον εισαγγελέα και 
διαμαρτύρεται για παρακολούθηση της λέσχης 

τους. Θήβα~ Πάτρα

1964 5/11 7 Η φωνή της Αλήθειας "Διείσδυσις" και… καμουφλάζ

Σχόλιο για την "αναταραχή" που προκαλείται 
στην κυβέρνηση "λόγω της διείσδυσης του 
κομμουνισμού στην Βόρειο Ελλάδα", 

υπονοώντας τη Ν.Λ. και τη ΔΑΝ. Ο υφυπουργός 
ασφαλείας Έξαρχος έχει προγραμματίσει ειδική 

σύσκεψη. Βόρεια Ελλάδα Έξαρχος Νικόλαος

1964 5/11 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Φωτογραφία με λεζάντα από τιμητική εκδήλωση 
των Λαμπράκηδων Θεσσαλονίκης στον τάφο 
του Βελδεμίρη που δολοφονήθηκε στις εκλογές 

του 1961. Θεσσαλονίκη Βελδεμίρης Στέφανος~ Δόβας Κωνσταντίνος

1964 5/11 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας  Η "Ν.Λ." Αθήνας για το Φόρουμ

Ανακοίνωση για τη διοργάνωση γιορτής της ΝΛ 
Αθήνας στη Λέσχη, στην οδό Θεμιστοκλέους. 
Θα μιλήσουν Λαμπράκηδες που πήραν μέρος 
στο Παγκόσμιο Φόρουμ Νεολαίας στη Μόσχα. Μόσχα~ Αθήνα

1964 5/11 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Τρισάγιο στη μνήμη του Κερπινιώτη

Τρισάγιο στη μνήμη του Κερπινιώτη 
διοργανώνει η ΝΛ Πατρών. Πάτρα Κερπινιώτης Διονύσης

1964 6/11 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Νεολαία Λαμπράκη

Εκδηλώσεις της Ν.Λ. Αθήνας με ομιλητές τους 
Α. Λεντάκη και Χρ. Ρεκλείτη που πήραν μέρος 

στο Παγκόσμιο Φόρουμ Νεολαίας. 
Συμπαράσταση στην Κύπρο. Απαγγελία 

κυπριακών ποιημάτων. ~ Στη ΝΛ Θεσσαλονίκης 
αρχίζει κύκλος ομιλιών με θέμα "Προοδευτικό 
κίνημα και νεολαία". Πρώτη εισήγηση  του Στ. 
Στεφάνου. ~ Εγκαίνια λέσχης στη Σεκλίτσα.~ Η 
Ν.Λ. ζητά από το κράτος και το δήμο Αθηναίων  
λέσχες εκπολιτισμού και όχι σφαιριστήρια και 

φλίππερς. 

Αθήνα~ Μόσχα~ Κύπρος~ 
Θεσσαλονίκη~ Σεκλίτσα 

(Καρδίτσα)
Λεντάκης Αντρέας~ Ρεκλείτης Χρήστος~ Στεφάνου 

Στέφανος

1964 6/11 5 Η φωνή της Αλήθειας "Διεισδύσεως" συνέχεια!

[Συνέχεια σχόλιου από το φύλλο της 5/11.] 
Οπαδοί της ΕΡΕ κρεμούν σημαίες με 

σφυροδρέπανα και στη συνέχεια κατηγορούν τη 
Ν.Λ. επικαλούμενοι την κομμουνιστική 
διείσδυση. Οι Μανιαδάκης, Μπουρνιάς, 

Κεφαλογιάννης, Κιτσίδης, Φροντιστής κ.ά. σε 
επερώτησή τους θεωρούν τη Ν.Λ. 

κομμουνιστική οργάνωση. Αθήνα

Μανιαδάκης Κωνσταντίνος~ Μπουρνιάς Λεωνίδας~ 
Κεφαλογιάννης Γιάννης~ Κιτσίδης Χρήστος~ Φροντιστής 

Αθανάσιος

1964 7/11 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Την απόλυση των τριών βιετναμέζων 
πατριωτών ζητάει η Δημοκρατική Νεολαία. 
Η "Ν.Λ." Καισαριανής για τις τιμωρίες των 

δημάρχων. Για την "Οκτωβριανή 
Επανάσταση"

Διαμαρτυρία για τη σχεδιαζόμενη εκτέλεση 
τριών φοιτητών στη Σαϊγκόν. Η Ν.Λ. στέλνει 
τηλεγράφημα στον πρωθυπουργό του Ν. 
Βιετνάμ. ~ Διαμαρτυρία για τις διώξεις 

προοδευτικών δημάρχων και την τιμωρία του 
δημάρχου Καισαριανής, Μακρή. ~ Η Ν.Λ. 

Πειραιά διοργανώνει έκθεση φωτογραφίας για 
τη σοβιετική νεολαία.

Αθήνα~ Καισαριανή~ 
Πειραιάς~ Βιετνάμ Μακρής Παναγιώτης

1964 7/11
1 και 

5

Η φασιστική Δεξιά βάλλει κατά της ησυχίας 
του λαού και των οργανώσεων του. Η 

κυβέρνηση δείχνει τάσεις υποχώρησης. Η 
Δημοκρατία στόχος της ΕΡΕ

Επερώτηση του Κ. Μανιαδάκη και ομιλίες 
δεξιών βουλευτών στην Επιτροπή 

Εξουσιοδοτήσεως, περί κομμουνιστικού 
κινδύνου. Η προσπάθεια διάλυσης 

δημοκρατικών οργανώσεων έχει ως κύριο στόχο 
τη Ν.Λ. Αθήνα Μανιαδάκης Κωνσταντίνος
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1964 7/11
1 και 

5

Θεοδωράκης Μίκης: "Πιστεύω μου" τα 
ιδανικά της Αριστεράς. Απάντηση στον κ. 

Παπανδρέου

Ο πρόεδρος της Ν.Λ. απαντά στον Γ. 
Παπανδρέου μετά από τη δήλωσή του στην 

Παγκρήτια Ένωση ότι: "Η Αριστερά εσκύλευσε 
το Λαμπράκη νεκρό και το Θεοδωράκη 

ζωντανό". Αθήνα
Θεοδωράκης Μίκης~ Παπανδρέου Γεώργιος~ Λαμπράκης 

Γρηγόρης

1964 10/11
1 και 

7

Φραγμός στην ΕΡΕ ο 
λαός. Δημοψήφισμα για 
την υπεράσπιση της 
Δημοκρατίας οι 

εκδηλώσεις κατά την 
περιοδεία του 

πρωθυπουργού να 
καταλύσει τον 
Καραμανλισμό.

 Στο κενό η επίθεση κατά της ομαλότητας. 
Αποτυγχάνει και η εκστρατεία της 

φασιστικής Δεξιάς κατά της "Νεολαίας 
Λαμπράκη"

Αποτυχημένη η προσπάθεια της Δεξιάς κατά της 
Ν.Λ. Αντιπροσωπεία της Ν.Λ. επισκέπτεται τους 
υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών καθώς 
και τον Ηλ.Τσιριμώκο, υπουργό Δημοσίας 

Τάξεως. Αθήνα
Θεοδωράκης Μίκης~ Γιάνναρος Γρηγόρης~ Τρίκκας Τάσος~ 

Τσιριμώκος Ηλίας

1964 10/11 1 20η Φεβρουαρίου 

Το Α΄ Εθνικό Συνέδριο της Νεολαίας 
Λαμπράκη. Φλογερή προκήρυξη του Κ. 

Συμβουλίου προς τους νέους Η προκήρυξη του Κεντρικού Συμβουλίου Αθήνα
1964 10/11 7   Η "Ν.Λ." Περιστερίου για το Μπετόβεν Μουσική βραδιά. Περιστέρι Μπετόβεν Λούντβιχ βαν

1964 10/11 7 Τη "Βαβυλωνία" ανέβασε η "Ν.Λ." Αγρινίου Αγρίνιο Βυζάντιος Δημήτριος

1964 10/11 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Εξόρμηση της "Ν.Λ." στο εξωτερικό για τη 
διαφώτιση και κινητοποίηση των νέων υπέρ 
της Κύπρου. (Επιστολή της "Νεολαίας 

Λαμπράκη" στο Μακάριο)   Αθήνα Μακάριος (αρχιεπίσκοπος) 

1964 10/11
3 και 

6

Περιοδεία κλιμακίου της 
Ε.Ε. της ΕΔΑ στην 

Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη

Συγκέντρωσις στην Κομοτηνή και στην 
Αλεξανδρούπολη. Η ΕΔΑ καλεί το λαό να 

δυναμώσει την πάλη του για να 
αποκατασταθή και σταθεροποιηθή η 

Δημοκρατία        

Ανατολική Μακεδονία~ 
Θράκη~ Κομοτηνή~ 
Αλεξανδρούπολη

1964 10/11
3 και 

6

Στην Αλεξανδρούπολη  Π. 
Παρασκευόπουλος: "Είναι μικροί όσοι 

νομίζουν ότι γυρίσανε τη χώρα πίσω στον 
Καραμανλισμό"

Αναφορά στο "θόρυβο της δεξιάς για τη 
Νεολαία Λαμπράκη". Αλεξανδρούπολη  Παρασκευόπουλος Πότης

1964 10/11
3 και 

6
Στην Κομοτηνή Λ. Κύρκος: "Ο λαός 
απορρίπτει το κήρυγμα της αναμονής"       

Αναφορά στη Ν.Λ. που "κέρδισε" το μίσος της 
δεξιάς γιατί πρωτοστάτησε στην ανατροπή της. Κομοτηνή Κύρκος Λεωνίδας

1964 11/11 1 Η "Εξόρμηση"…
Αναφορά στη Ν.Λ. με αφορμή την προσήλωση 

του λαού στην έννοια της Δημοκρατίας. Αθήνα

1964 11/11 1
Πικετοφορία της "Ν.Λ." σήμερα στη 

Θεσσαλονίκη Υποστήριξη στον Κυπριακό λαό. Θεσσαλονίκη

1964 12/11 1 Οι… κίνδυνοι
Για την "κομμουνιστική" δραστηριότητα της 

Ν.Λ. Αθήνα

1964 12/11 1 Για την Κύπρο
Συγκέντρωση της Ν. Λαμπράκη, συλλήψεις 
και παραπομπή για "περιύβρισιν αρχής"

΄Υστερα από την απαγόρευση της πικετοφορίας 
στη Θεσσαλονίκη, η Ν.Λ. διοργανώνει 

συγκέντρωση στα γραφεία της με ομιλία του Μ. 
Σεπετίδη. Διαμαρτυρία στον Εισαγγελέα. Η 
αστυνομία προσπαθεί να διαλύσει τον κόσμο 
από την οδό Τσιμισκή. Συλλήψεις των Χρ. 

Μίσιο, Θ. Καζέλη και Μ. Σεπετίδη. Θεσσαλονίκη Σεπετίδης Μιχάλης~ Μίσσιος Χρόνης~ Καζέλης Θόδωρος
1964 12/11 5 Για ένα Εθνικό Συμβούλιο της Νεολαίας Διακήρυξη. Αθήνα

1964 12/11 5 Οι πρώτες επαφές

Επαφές με προσωπικότητες που θα μετάσχουν 
στο Εθνικό Συμβούλιο. Αναφορά στους Κ. 
Κοτζιά, Ν. Περγιάλη, Α. Αλεξανδράκη, Λ. 
Τριβιζά, Τ. Βανδή, Ντ. Γιαννακοπούλου. ~ 
Επίσης πρόκειται να επισκεφθούν λέσχες. Αθήνα

Κοτζιάς Κώστας~ Περγιάλης Νότης~ Αλεξανδράκης 
Αλέκος~ Τριβιζάς Λεωνίδας~ Βανδής Τίτος~ 

Γιαννακοπούλου Ντόρα

1964 12/11 5

Με το πάθος της ειρήνης. Επιστολή - 
πρόσκληση σε 200 προσωπικότητες των 

γραμμάτων και της τέχνης
Η επιστολή της Ν.Λ. υπογράφεται από τον Μ. 

Θεοδωράκη. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης

1964 12/11 5 Ο Μ. Μποσταντζόγλου στην Αυστραλία
Ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Συνέδριο 

Ειρήνης και Αφοπλισμού. Αυστραλία Μποσταντζόγλου Μέντης

1964 12/11 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Περιοδείες στην ύπαιθρο εγκαινιάζει η 
"Ν.Λ."

Ο Μ. Θεοδωράκης και ο Εθνικός Σύμβουλος 
Νεολαίας, Κ. Κοτζιάς, θα κάνουν περιοδεία με 

αφορμή το Α΄ Ιδρυτικό Συνέδριο. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης~ Κοτζιάς Κώστας

1964 12/11 7 Συνεδριακή σύσκεψη της "Ν.Λ." στον Έβρο

Στην Αλεξανδρούπολη ο Λ. Κύρκος 
διαμαρτύρεται στο νομάρχη για την 
παρακολούθηση της τοπικής λέσχης. Αλεξανδρούπολη Κύρκος Λεωνίδας
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1964 13/11 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εγκαίνια Λέσχης "ΔΝΛ" στη Σαφράμπολη

Αθήνα~ Σαφράμπολη (Νέα 
Ιωνία)

1964 13/11 6 Κουκάς Γ[ιώργος]
Διαμαρτυρία για τα μέτρα της Ν.Λ. στη 

Θεσσαλονίκη

Εκπρόσωπος της Ν.Λ. και ο βουλευτής της 
ΕΔΑ, Πανάγος, επισκέπτονται τον υπουργό Βορ. 
Ελλάδος, Ταλιαδούρη, και διαμαρτύρονται για 
τα γεγονότα στη συγκέντρωση για την Κύπρο. Θεσσαλονίκη~ Κύπρος Πανάγος Γιώργος~ Ταλιαδούρης Κωνσταντίνος

1964 14/11 6
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η Σοβιετική Νεολαία αληθινός φίλος της 
Ελληνικής Νεολαίας.(Χαιρετίζει την ίδρυση 

"Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη") Μόσχα

1964 15/11 9 Το περιβόλι του τύπου Τα σχολιανά των σχολίων

Σχόλιο σε άρθρο της εφημ. "Εθνικός Κήρυξ" 
σχετικά "με τον κομμουνιστικό χαρακτήρα της 

Ν. Λαμπράκη". Αθήνα

1964 15/11 12
Αρχίζουν οι συζητήσεις των εθνικών 

συμβούλων της Νεολαίας με τους νέους
Προγραμματισμός των συναντήσεων σε 

διάφορες λέσχες της Ν.Λ. Αθήνα

1964 17/11 3

Με πρωτοβουλία της 
Δημοκρατικής Νεολαίας 

Λαμπράκη

Συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη για τη 
Δημοκρατία. Ομιλητής ο πρόεδρος της 

"ΔΝΛ" βουλευτής κ. Μίκης Θεοδωράκης. 
Στελέχη της "ΔΝΛ" στη Δ. Μακεδονία

Ο Μ. Θεοδωράκης αναχωρεί μετά την ομιλία 
του για να παρεβρεθεί σε εγκαίνια των λεσχών 

Αλεξανδρείας, Βέροιας και Νάουσας.
Θεσσαλονίκη~ Βέροια~ 
Νάουσα~ Αλεξάνδρεια Θεοδωράκης Μίκης

1964 17/11 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Οι Εθνικοί Σύμβουλοι συζητούν με τους 
νέους

Εθνικοί σύμβουλοι επισκέπτονται λέσχες της 
ΔΝΛ στην Αθήνα. Στην κεντρική λέσχη μιλούν 
οι Αλ. Αλεξανδράκης, Μπ. Θεοδωρίδης, Ν. 
Περγιάλης. Στο Δουργούτι ο Τίτος Βανδής. Αθήνα~ Δουργούτι

Αλεξανδράκης Αλέκος~ Θεοδωρίδης Μπάμπης~ Περγιάλης 
Νότης~ Βανδής Τίτος

1964 17/11 8

Διάβημα διαμαρτυρίας της ΕΔΑ για την 
αναζωπύρωση της τρομοκρατίας. 

Αστυνομικές ενέργειες κατά της "Ν.Λ."

Οι βουλευτές της ΕΔΑ Μ. Θεοδωράκης, Λ. 
Κύρκος και Ευαγ. Σακελάρης θέτουν υπ' όψιν 
του υπουργού Δημ.Τάξεως, Πολυχρονίδη, το 

θέμα της αναζωπύρωσης αστυνομικών 
ενεργειών κατά της δημοκρατίας και της Ν.Λ.. 
Καταγγέλλουν παρακολουθήσεις, συλλήψεις, 

αστυνόμευση. ~ Στη Λάρισα, 2 νέοι 
παραπέμπονται γιατί φορούσαν το σήμα της 

Ν.Λ. Συλλήψεις και στη Κατερίνη. Αθήνα~ Λάρισα~ Κατερίνη
Θεοδωράκης Μίκης~ Κύρκος Λεωνίδας~ Σακελλάρης 

Βαγγέλης~ Πολυχρονίδης Πολυχρόνης

1964 18/11 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Νεολαία Λαμπράκη Θεσσαλονίκης

Το "Άξιον Εστί" στη λέσχη της Θεσσαλονίκης. 
Ομιλία του Μ. Σεπετίδη με θέμα "Το 
προοδευτικό κίνημα και η νεολαία". Θεσσαλονίκη Σεπετίδης Μιχάλης~ Ελύτης Οδυσσέας~ Θεοδωράκης Μίκης

1964 18/11 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η Δ.Ν. Λαμπράκη στο πλευρό των 
καπνεργατών "Κεράνη"

Η ΔΝΛ Πειραιά επισκέφθηκε την 
Καπνοβιομηχανία Κεράνη και διαμαρτυρήθηκε 

για τα άδικα μέτρα εναντίον απολυμένων 
συνδικαλιστών και εργατών. Επίσκεψη και στο 
σωματείο. Χρηματική προσφορά στα παιδιά των 
εργατών. ~ Ο Β. Ανδρεόπουλος συναντήθηκε με 
τη ΔΝΛ Νίκαιας με σκοπό την ενίσχυση των 

απολυμένων. Πειραιάς Ανδρεόπoυλος Β.

1964 19/11 5
Δημοκρατική Νεολαία 

Λαμπράκη

Οι νέοι πιασμένοι χέρι χέρι θα πράξουν το 
εθνικό και πατριωτικό τους καθήκον. Η 

ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη στη 
συγκέντρωση της Κυριακής στη 

Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Θεοδωράκης Μίκης

1964 19/11 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Συνάντηση νέων με τον Τάσο Λειβαδίτη

Ο εθνικός σύμβουλος, Τ. Λειβαδίτης, συζητά με 
νέους στη ΔΝΛ Ηλιούπολης. Αθήνα~ Ηλιούπολη Λειβαδίτης Τάσος

1964 20/11 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Αρχίζει η περιοδεία κλιμακίου της "Δ.Ν. 
Λαμπράκη" στην ύπαιθρο

Κλιμάκιο με επικεφαλής τον Μ. Θεοδωράκη και 
τον Κ. Κοτζιά κάνει περιοδεία στο πλαίσιο 
προετοιμασίας του Συνεδρίου της ΔΝΛ. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης~ Κοτζιάς Κώστας

1964 20/11
1 και 

7 Από σήμερα το πρωί
Απεργούν 3.500 εργάτες στα έργα της 

ΠΕΣΙΝΕ

Επίσης, καταγγελία της αντεργατικής τακτικής 
της καπνοβιομηχανίας "Σαντέ" από τη Ν.Λ. 

Περιστερίου. Αθήνα~ Περιστέρι

1964 20/11 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Αθώωση μελών της "Νεολαίας Λαμπράκη"

Το Αυτόφωρο Πλημμελειδικείο Βέροιας 
αθώωσε 6 μέλη της ΔΝΛ που δικάστηκαν επειδή 

φορούσαν το σήμα της οργάνωσης. Βέροια (Ημαθία)

1964 20/11 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Και Βέροιας

Σχόλιο για τα αστυνομικά μέτρα που πάρθηκαν 
στη διάρκεια εγκαινίων της λέσχης. Βέροια (Ημαθία)
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1964 20/11 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Διαμαρτυρία "Δ.Ν.Λ. Λάρισας"

Η ΔΝΛ Γόννων καταγγέλλει στην κυβέρνηση 
και σε άλλους φορείς τη σύλληψη 2 μελών της 
επειδή φορούσαν το σήμα της οργάνωσης. Γόννοι (Λάρισα)

1964 20/11 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ο Κώστας Κοτζιάς για την τέχνη Ομιλία στη ΔΝΛ Πετρούπολης. Αθήνα Κοτζιάς Κώστας

1964 21/11 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Αίγιο - Πάτρα πρώτος σταθμός του 
κλιμακίου της "Δ.Ν.Λ."

Περιοδείες των Μ. Θεοδωράκη, Τ. Μπενά, Γ. 
Χριστοφιλόπουλου, Γ. Γιωτόπουλου, Κ. Κοτζιά 

στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Α΄ 
Συνεδρίου της Νεολαίας.

Αίγιο~ Πάτρα~ Αγρίνιο~ 
Λευκάδα

Θεοδωράκης Μίκης~ Μπενάς Τάκης~ Χριστοφιλόπουλος 
Γιώργης~ Γιωτόπουλος Γιώργος~ Κοτζιάς Κώστας 

1964 21/11 7 Αφέθηκαν ελεύθεροι νέοι της Δ.Ν.Λ.

Σύλληψη νέων στις Αρχάνες Ηρακλείου γιατί 
έγραφαν στους τοίχους το σύνθημα "Ο 

Λαμπράκης ζει". Αρχάνες (Ηράκλειο)

1964 24/11 7 Θεοδωράκης Γ[ιάννης]
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Με πρωτοφανείς εκδηλώσεις υποδέχεται η 
ελληνική νεολαία το κλιμάκιο του Κ.Σ. της 

"Νεολαίας Λαμπράκη"

Ανταπόκριση από τις επισκέψεις των μελών του 
Κ.Σ. στη Λευκάδα, Αίγιο, Πάτρα, 

Αιτωλοακαρνανία, Αγρίνιο, Ξηρόμερο, Βόνιτσα. 
Ένθερμη υποδοχή.

Λευκάδα~ Αίγιο~ Πάτρα~ 
Αγρίνιο~ Ξηρόμερο 

(Αιτωλοακαρνανία)~ Βόνιτσα 
(Αιτωλοακαρνανία).

Θεοδωράκης Μίκης~ Μπενάς Τάκης~ Χριστοφιλόπουλος 
Γιώργης~ Γιωτόπουλος Γιώργος~ Κοτζιάς Κώστας 

1964 25/11 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Δηλώσεις του Γραμματέα της "Νεολαίας 
Λαμπράκη" για την περιοδεία του κλιμακίου 

της Δ.Ν.Λ. Δηλώσεις του Τ. Μπενά. Αθήνα Μπενάς Τάκης

1964 25/11
1 και 

2 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Το παραμύθι της Αυστραλίας

Εντυπώσεις Μποστ από την Αυστραλία. Ομιλία 
του σε 300 άτομα για το κίνημα Ειρήνης και 

τους Λαμπράκηδες. Αυστραλία

1964 26/11 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Τη Δευτέρα 8 μ.μ. στο 
θέατρο "Διάνα" 
συγκέντρωση της 

Δημοκρατικής Νεολαίας 
Λαμπράκη Αρχίζει η προσυνεδριακή περίοδος Αθήνα

1964 26/11 8

Με εκδηλώσεις ενθουσιασμού γίνεται δεκτό 
το κλιμάκιο της Δημ. Νεολαίας Λαμπράκη 

στη Δ. Ελλάδα και την Ήπειρο

Οι Μ. Θεοδωράκης, Κ. Κοτζιάς, Γ. 
Χριστοφιλόπουλος, Γ. Γιωτόπουλος στα 

Γιάννενα συνομιλούν με Λαμπράκηδες των 
χωριών και της πόλης. Μετάβαση στην Πρέβεζα 

και Λευκάδα. Επίσκεψη και ομιλία στην 
Εγκλουβή. 

Ιωάννινα~ Πρέβεζα~ Ήπειρος~ 
Εγκλουβή (Λευκάδα)

Θεοδωράκης Μίκης~ Χριστοφιλόπουλος Γιώργης~ 
Γιωτόπουλος Γιώργος~ Κοτζιάς Κώστας 

1964 28/11 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Με ενθουσιώδεις εκδηλώσεις συνεχίζεται η 
περιοδεία

Επίσκεψη στην Άρτα και σε χωριά του νομού. 
Ομιλία του Μ. Θεοδωράκη στη λέσχη της ΔΝΛ 

΄Αρτας. Άρτα Θεοδωράκης Μίκης

1964 28/11 5

Ενεργητική η συμπαράσταση της ΠΟΔΝ 
στον αγώνα των Κυπρίων. (Συνέντευξη - 

αστραπή στο αεροδρόμιο με δύο 
αντιπροέδρους της).

Χαιρετισμός της ΠΟΔΝ στα μέλη της ΔΝΛ. 
Ευχές για επιτυχία στη δράση και στην 

προετοιμασία του Α΄ Συνεδρίου της ΔΝΛ. Αθήνα

1964 28/11
1 και 

5 Η Αφρική εξεγείρεται κατά των αποικιστών
Διαμαρτυρία της ΔΝΛ για την επέμβαση των 

Βέλγων στο Κονγκό. Αφρική~ Κονγκό

1964 29/11 1 Συγκεντρώσεις
Δ. Ν. Λαμπράκη:  Αύριο 8 μ.μ. στο θέατρο 

"Διάνα" Αθήνα
Βάρναλης Κώστας~ Ρίτσος Γιάννης~ Αλεξίου Έλλη~ 

Αλεξανδράκης Αλέκος~ Περγιάλης Νότης 

1964 29/11 11 Τα Νιάτα του Κόσμου

Με εισήγηση της 
"Δημοκρατικής Νεολαίας 

Λαμπράκη"
Η ΠΟΔΝ κινητοποιεί την Παγκόσμια 

Νεολαία για την υποστήριξη της Κύπρου 

Επιστροφή του Γρ. Γιάνναρου από τη 
Βουδαπέστη και τη συνάντηση της ΠΟΔΝ. 
Δηλώσεις Γιάνναρου και ανακοίνωση της 
ΠΟΔΝ για τις συνομιλίες και το Κυπριακό. Αθήνα~ Βουδαπέστη~ Κύπρος Γιάνναρος Γρηγόρης

1964 29/11 12
Τα επεισόδια στη καπνοβιομηχανία Κεράνη 
προκαλούν διαμαρτυρίες των οργανώσεων

Η ΔΝΛ Δραπετσώνας συγκέντρωσε 70 κιλά 
τρόφιμα για ενίσχυση στους απολυθέντες. Αθήνα

1964 1/12 3 Λουλούδια στους νεκρούς

Ομάδα από μέλη της ΕΔΑ και νέους 
Λαμπράκηδες εξετάζουν το σημείο της έκρηξης 

στο Γοργοπόταμο, μετά τον έλεγχο του 
στρατού. Γοργοπόταμος

1964 1/12
3 και 

7
Γοργοπόταμος 

Συγκλονίστηκε η Ελλάδα

Η Δ.Ν. Λαμπράκη ζητεί να χυθεί φως και να 
τιμωρηθούν τυχόν ένοχοι. Η χθεσινή 

συγκέντρωση στο "Διάνα"

Αισθήματα οργής στη συγκέντρωση στο 
"Διάνα". Ομιλία του γραμματέα της ΔΝΛ 
Αθήνας, Μπ. Θεοδωρίδη, και καταδίκη της 

Δεξιάς. Δηλώσεις του Τ. Μπενά για την ανάγκη 
διαρκούς επιφυλακής. Καταδικαστικό ψήφισμα 
της ΔΝΛ. Από τον Γοργοπόταμο επιστρέφει και 

η αντιπροσωπεία της ΔΝΛ. Αθήνα~ Γοργοπόταμος Θεοδωρίδης Μπάμπης~ Μπενάς Τάκης

1964 1/12
3 και 

7
Ανακοινώσεις 

οργανώσεων - δήμων

"Οι συνθήκες ενισχύουν την εκδοχή του 
εγκλήματος". Να εκκαθαρισθεί ο κρατικός 
μηχανισμός από τα φασιστικά στοιχεία

Διάβημα διαμαρτυρίας στην Ε.Κ. και στον Α. 
Παπανδρέου. Ο Α. Παπανδρέου απαντά στην 
αντιπροσωπεία ΔΝΛ ότι θα επικοινωνήσει με 

τον πρωθυπουργό και ότι θα υπάρξει 
κεραυνοβόλα αντίδραση. Αθήνα Παπανδρέου Αντρέας



Έτος Ημερομην. σελ. Συντάκτης Ρουμπρίκες Υπέρτιτλος Τίτλος Περίληψη Τόποι Πρόσωπα

1964 2/12 3
Το Αιγίνιο κήδεψε χθες τους Κεσκίνη και 

Τσεντικίδη
Κηδεία θυμάτων της νάρκης στο Αιγίνιο 

Κατερίνης. Αντιπροσωπεία της ΔΝΛ Κατερίνης. Κατερίνη~ Αιγίνιο (Πιερία) Κεσκίνης Χρήστος~ Τσεντικίδης Δημήτρης

1964 2/12 3

Ο λαός του Περάματος κήδεψε χθες τον Κ. 
Λεμπέση. Το τραγικό θύμα του 

Γοργοποτάμου σκεπάστηκε με λουλούδια. 
Έπεσε στη μάχη για την αναγνώριση της 

Εθνικής Αντίστασης

Κηδεία του Κ. Λεμπέση, μέλους της ΕΔΑ 
Πειραιώς. Η ΔΝΛ οδηγεί την κηδεία με 

στεφάνια. Αποχαιρετισμός  και από τον Μ. 
Θεοδωράκη. Συμμετείχαν μέλη του Κ.Σ. της 

ΝΛ. Πέραμα

Θεοδωράκης Μίκης~ Μπανιάς Γιάννης~ Μανωλάκος 
Αριστείδης~ Χριστοφιλόπουλος Γιώργης~ Γιωτόπουλος 

Γιώργος~ Λεμπέσης Κώστας 

1964 2/12 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Διαμαρτυρία Λαμπράκηδων για τον νέο 
Κολινδρό

Η ΔΝΛ Αγ. Δημητρίου, Δάφνης, Υμηττού, 
Ηλιούπολης και Ν. Σμύρνης καταθέτουν 

διαμαρτυρία στον πρόεδρο της κυβέρνησης και 
τους υπουργούς Εθν. Άμυνας και Εσωτερικών 
για τις "ενοχλήσεις" δημοκρατικών στρατιωτών 

στο 10ο Τ.Ο.Μ. Θερμών Νιγρίτας.

Αθήνα~  Άγιος Δημήτριος 
[Μπραχάμι]~ Δάφνη~ Νέα 
Σμύρνη~ Ηλιούπολη~ 

Υμηττός~ Θερμά Νιγρίτας 
(Σέρρες)~ Κολυνδρός (Πιερία) 

1964 2/12 8

Ψηφίσματα και τηλεγραφήματα οργανώσεων 
και σωματείων για την τραγωδία του 

Γοργοπόταμου
Μεταξύ άλλων η ΔΝΛ Δουργουτίου-Αγίου 

Σώστη και η ΔΝΛ Πατρών.
Αθήνα~ Δουργούτι~ Άγιος 

Σώστης~ Πάτρα 

1964 3/12 1
Θύμα της φονικής 

νάρκης στο Γοργοπόταμο Χιλιάδες στη κηδεία της Ασημούλας Ραχιώτη
Συμμετοχή αντιπροσωπείας του Κεντρικού 

Συμβουλίου της ΔΝΛ. Αθήνα Ραχιώτη Ασημούλα

1964 3/12 7 Νεολαία Λαμπράκη

ΔΝΛ Σερρών: ομιλία για τους σκοπούς της 
κίνησης και γλέντι στη Θεσσαλονίκη. Σύσκεψη 

στελεχών ΔΝΛ Κεντρικής και Δυτικής 
Μακεδονίας Θεσσαλονίκη~ Σέρρες

1964 3/12 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Ο Μίκης Θεοδωράκης σε εγκαίνια λέσχης 
στα Χανιά Χανιά Θεοδωράκης Μίκης

1964 3/12 8 Παλλαϊκή αξίωση
Να διαλευκανθεί πλήρως η τραγωδία του 

Γοργοποτάμου

Η ΔΝΛ Ιωαννίνων με ανακοίνωσή της 
συμπαραστέκεται στα θύματα του 

Γοργοπόταμου και ζητά την τιμωρία των 
ενόχων. Ιωάννινα

1964 4/12 1
Γιορταστική συγκέντρωση της 

Δ.Ν.Λαμπράκη

Η ΔΝΛ Πειραιά προετοιμάζει για τις 6.12 γιορτή 
αφιερωμένη στο Α΄ Συνέδριο της Νεολαίας. Θα 

μιλήσει ο Μ. Θεοδωράκης. Απαγγελία 
ποιημάτων οι Μ. Κατράκης και Γ. Ρίτσος. 
Χαιρετισμοί από τους Κ. Βάρναλη, Ι. 

Φραγκούλη, Τ. Βουλοδήμο. Πειραιάς

Θεοδωράκης Μίκης~ Κατράκης Μάνος~ Ρίτσος Γιάννης~ 
Βάρναλης Κώστας~ Φραγκούλης Γιάννης~ Βουλοδήμος 

Τάσος

1964 4/12 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Δ.Ν.Λ. Θεσσαλονίκης

Ομιλία στα κεντρικά γραφεία με θέμα "Οι 
κινητήριες δυνάμεις της Εθνικής Δημοκρατίας 

Αλλαγής". Εισηγητής μέλος του Κ.Σ. Θεσσαλονίκη

1964 4/12
1 και 

5

Αχαλίνωτη εκστρατεία 
μίσους της φασιστικής 
Δεξιάς. Ο λαός θα 

συντρίψει κάθε απόπειρα 
της για δημιουργία 

ανωμαλίας 
Ωθεί την κυβέρνηση σε ενέργειες 

αντιδημοκρατικές η ΕΡΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός 
Εσωτερικών Τούμπας έχει υποσχεθεί στον 
Κανελλόπουλο τη διάλυση της ΔΝΛ. 

Κατατέθηκε στο πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση 
για τη διάλυση της ΔΝΛ και της ΔΑΝ. Αθήνα Τούμπας Ιωάννης~ Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1964 4/12
1 και 

5
Η τραγωδία του 
Γοργοπόταμου

Τα κενά του πορίσματος ενισχύουν την 
εκδοχή του εγκλήματος

Ψήφισμα διαμαρτυρίας για τα γεγονότα στον 
Γοργοπόταμο από τους Λαμπράκηδες της 

Χαλκίδας. Χαλκίδα~ Γοργοπόταμος

1964 5/12 1

Πολυχρονίδης:  Η Δ.Ν.Λαμπράκη 
προστατεύεται από το Σύνταγμα και τον 
Αστικό Κώδικα. Δεν παρανομεί η ΔΑΝ

Απόσπασμα από πρακτικά της Βουλής με την 
απάντηση του Υπουργού Δημ. Τάξεως, 

Πολυχρονίδη, σε ερώτηση του βουλευτή της 
ΕΡΕ, Γραφάκου. Αθήνα Πολυχρονίδης Πολυχρόνης~ Γραφάκος Γεώργιος

1964 5/12 1
Συγκέντρωση της Δ.Ν.Λαμπράκη στον 

Πειραιά

Κάλεσμα για την αφιερωμένη στο Α΄ Συνέδριο 
της ΔΝΛ συγκέντρωση στον κινηματογράφο 

"Απόλλων", στις 6.12. Πειραιάς

1964 5/12 5 Στο Αίγιο
Εγκαίνια λέσχης της ΔΝΛ Αιγίου με ομιλητή τον 

Γ. Γιωτόπουλο. Αίγιο Γιωτόπουλος Γιώργος

1964 6/12 9 Γυναικεία Θέματα Το τραυματισμένο όνειρο

Αναφορά στο "θυμό' του Κανελλόπουλου γιατί 
οι νέοι γίνονται Λαμπράκηδες και όχι 

"παρακρατικοί". Αθήνα Κανελλόπουλος Παναγιώτης
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1964 6/12
1 και 

11
Η κυβέρνηση υποχωρεί 
στην πίεση της Δεξιάς

Οι Δημοκρατικές οργανώσεις στόχος των 
κύκλων της ανωμαλίας

Δήλωση του Γ. Παπανδρέου ότι η κυβέρνηση 
δεν αναμιγνύεται στη δραστηριότητα των 

διαφόρων οργανώσεων. Απάντηση στο ερώτημα 
σχετικά με δημοσίευμα εφημερίδας της ΕΡΕ 
σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση μελετά 

σχέδιο διάλυσης των Λαμπράκηδων. 
Συμπληρώνει ότι η δραστηριότητα νεολαίων 

υπόκειται στην Δικαιοσύνη. Αθήνα Παπανδρέου Γεώργιος

1964 6/12
9 και 

10 Θεοδωράκης Γιάννης

Περιοδεία με το κλιμάκιο 
της Ν.Δ.Λαμπράκη στη 

Δ. Ελλάδα
Πλασιέ ονείρων. Για μια νεολαία με σχολεία, 

γήπεδα, σπίτια πολιτισμού

Αφήγημα από την περιοδεία του κλιμακίου του 
Κ.Σ. (21-29.11) στη Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, 

Κέρκυρα, Θεσπρωτία.
Δυτική Ελλάδα~ Ήπειρος~ 
Κέρκυρα~ Θεσπρωτία

Θεοδωράκης Μίκης~ Χριστοφιλόπουλος Γιώργης~ 
Γιωτόπουλος Γιώργος~ Κοτζιάς Κώστας~ Μπενάς Τάκης

1964 8/12 3 Σαββίδης Γ[ιώργος] Χ.

Η προχθεσινή μεγάλη 
συγκέντρωση στον 

Πειραιά
Λαμπράκηδες  χελιδόνια της μεγάλης 

άνοιξης

Περιγραφή της συγκεντρώσης. Ομιλία του Μ. 
Θεοδωράκη εναντίον όσων ζητούν διάλυση της 
Νεολαίας. Αποσπάσματα από τις ομιλίες των Κ. 
Τσουράκη, Ι. Φραγκούλη, Τ. Βουλοδήμου, Γ. 
Ρίτσου.~ Ανταπόκριση και για τα εγκαίνια της 

λέσχης ΔΝΛ στο Αίγιο. Αθήνα~ Αίγιο
Θεοδωράκης Μίκης~ Τσουράκης Κώστας~ Φραγκούλης 

Γιάννης~ Βουλοδήμος Τάσος~ Ρίτσος Γιάννης

1964 8/12 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι ψευδολογίες του αντιδραστικού τύπου

Η ΔΝΛ Αθήνας με ανακοίνωσή της αποκρούει 
τις ψευδολογίες του δεξιού τύπου "περί απειλών 

και βίας των νέων της Πλάκας". Αθήνα~ Πλάκα

1964 8/12 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Άρχισε η άμιλλα των οργανώσεων της 
Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη

"Ενθουσιασμός σε όλη τη χώρα με την 
προκήρυξη του Α΄ Ιδρυτικού Συνεδρίου". 

Άμιλλα μεταξύ των οργανώσεων της ΔΝΛ για 
την οργανωτική ανάπτυξη, την κεντρική 

εκδήλωση και την καλύτερη λέσχη. Η ΔΝΛ 
Αιτωλοακαρνανίας καλεί με επιστολή της σε 
άμιλλα τη ΔΝΛ Σερρών. Διαιτητής ορίζεται το 

Κ.Σ. της ΔΝΛ. Αιτωλοακαρνανία~ Σέρρες

1964 8/12 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Απολύθηκε από τη δουλειά του επειδή ήταν 
μέλος της ΔΝΛ

Τηλεγράφημα καταγγελίας στο προεδρείο της 
Βουλής από τους Μ. Θεοδωράκη και Ξ. 

Γρηγόρη. Ο ενωμοτάρχης Πρέβεζας απέλυσε 
τον οικοδόμο Ν. Μπαΐλη από τα έργα στο Ακτίο 
επειδή ήταν Λαμπράκης. Ερωτήσεις στη Βουλή. Πρέβεζα

Θεοδωράκης Μίκης~ Γρηγόρης Ξενοφών~ Μπαΐλης Νίκος~ 
Τζανετής Ηλίας (ενωμοτάρχης)

1964 8/12 8

Ψηφίσματα για την τραγωδία του 
Γοργοποτάμου και την ανάγκη του 

εκδημοκρατισμού
Μεταξύ άλλων και το Ψήφισμα της ΔΝΛ 

Λαμίας. Λαμία~ Γοργοπόταμος

1964 8/12
1 και 

7 Η φωνή της Αλήθειας Η κυβέρνηση έχει την ευθήνη

Σχόλιο σχετικό με δημοσίευμα της εφημ. 
"Καθημερινή" που αναφέρει ότι ο εισαγγελέας 
Αθηνών Χατζίκος διαπίστωσε ότι οι νεολαίες 
ΔΑΝ και ΔΝΛ έχουν συσταθεί κατά τρόπο 

παράνομο και ότι συνωμοτούν. Αθήνα Χατζίκος Αθανάσιος 

1964 8/12
1 και 

7
Οργανωμένο σχέδιο της φασιστικής δεξιάς 

κατά του λαού

Ένταση της αρθρογραφίας σε έντυπα της ΕΡΕ 
κατά της ΔΑΝ και της ΔΝΛ. Επιθετική η 

πολιτική και του Κανελλόπουλου. Δηλώσεις 
Παπανδρέου που προσομοιάζει τους 

Λαμπράκηδες με παρακρατικές ομάδες. 
Αναφορά στη συγκέντρωση της ΔΝΛ Πειραιά. Αθήνα Παπανδρέου Γεώργιος~ Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1964 9/12 1 Συγκέντρωση της Δ.Ν.Λαμπράκη

Στις 14.12 προγραμματίζεται συγκέντρωση στο 
θέατρο "Γκλόρια" για την προσυνεδριακή 

δουλειά και για την υπεράσπιση της 
Δημοκρατίας. Αθήνα

1964 9/12 5
Δημητρίου Γ. [Γκαγκούλιας 

Γιώργος]
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η ΕΦΕΕ μέλος της Διεθνούς Ένωσης 
Φοιτητών (I.U.S.) - (Συνάντηση ελληνικής 
και κυπριακής αντιπροσωπείας με τους 

φοιτητές πολιτικούς πρόσφυγες στη Σόφια)

Η ένταξη της ΕΦΕΕ στην I.U.S. αποφασίστηκε 
στο 8ο Συνέδριο Παγκόσμιας Ένωσης Φοιτητών 

στη Σόφια. Στο συνέδριο πήρε μέρος ο 
Ευαγγελίδης, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου 
Ειρήνης Ελλάδας. Στην ομιλία του έδοσε μια 

εικόνα για το κίνημα Λαμπράκηδων. Σόφια Ευαγγελίδης Γιάννης

1964 9/12
1 και 

5 Η φωνή της Αλήθειας Ο θόρυβος

Σχόλια για την προσπάθεια της ΕΡΕ να 
υπάρχουν "συμμορίες της καρφίτσας" και όχι 
δημοκρατικά ιδεώδη, όπως αυτά της ΔΝΛ. Αθήνα
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1964 9/12
1 και 

6

Η ΕΔΑ απαντά στις 
κακοήθειες του Τύπου 

της Δεξιάς

Ψεύδος και συκοφαντία τροφοδοτούν την 
επίθεση κατά του λαού. Στόχος οι 

Δημοκρατικές Οργανώσεις

Επερώτηση των βουλευτών της ΕΡΕ, 
Βαρβιτσιώτη, Φροντιστή, Παπαγεωργίου, που 
ζητούν να μάθουν "πόθεν κατευθύνεται και ποια 
η σημερινή δραστηριότης" της ΔΝΛ αλλά και 

τους σκοπούς της ΕΦΕΕ. Αθήνα
Βαρβιτσιώτης Ιωάννης~ Φροντιστής Αθανάσιος~ 

Παπαγεωργίου Νικόλαος

1964 10/12 1 Συγκέντρωση της Δ.Ν.Λαμπράκη
Αναγγελία της συγκέντρωση στις 14.12 στο 

θέατρο "Γκλόρια". Αθήνα
Θεοδωράκης Μίκης~ Θεοδωρίδης Μπάμπης~ Κατράκης 
Μάνος~ Κοτζιάς Κώστας~ Μποσταντζόγλου Μέντης

1964 10/12 8

Η "Δ.Ν.Λ." Θεσσαλονίκης καλεί την 
κυβέρνηση να προχωρήσει σε ουσιαστικό 

εκδημοκρατισμό

Ανησυχία, μετά τα γεγονότα στο Γοργοπόταμο, 
για την επίθεση της Δεξιάς κατά των 

δημοκρατικών ελευθεριών και οργανώσεων. Θεσσαλονίκη~ Γοργοπόταμος

1964 11/12 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ο χορός των Λαμπράκηδων στο Αιγάλεω Χορός στις 12.12. Αιγάλεω

1964 11/12 6 Ανακοίνωση της ΔΝΛ
Μεγάλη συγκέντρωση της Νεολαίας τη 

Δευτέρα
Για τη συγκέντρωση στο θέατρο "Γκλόρια" στις 

14.12. Αθήνα

1964 11/12
1 και 

5

Σκοπός της να ματαιωθεί 
ο εκδημοκρατισμός και 
να υποκύψει η Κύπρος

Η Ουάσιγκτον κινεί την επίθεση των 
γραικύλων της ΕΡΕ κατά του λαού

Σχετικά με πίεση που ασκείται από 
κυβερνητικούς παράγοντες και από ΕΡΕ να 

διαλυθεί η ΔΝΛ. Τεχνητό κλίμα ανησυχίας για 
τις δημοκρατικές νεολαίες και συγκάλυψη των 

παρακρατικών. Κατατέθηκαν στη Βουλή 
σχετικές επερωτήσεις βουλευτών της ΕΔΑ. Αθήνα

Θεοδωράκης Μίκης~ Κύρκος Λεωνίδας~ Ηλιού Ηλίας~ 
Ηλιόπουλος Σταύρος~ Εφραιμίδης Βασίλης

1964 12/12 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Λαμπράκηδες Ιωαννίνων: να σώσουμε τα 
δάση

Επίσκεψη στελεχών της ΔΝΛ Ιωαννίνων στη 
Δασική Υπηρεσία του νομού για το "πρόβλημα 
των δασών και την κάμπια". Εθελοντική εργασία 
για την εξόντωσή της. Μουσική εκδήλωση. Ιωάννινα

1964 12/12 8
Αυθαιρεσίες Σταθμάρχη χωροφυλακής στη 

Μυτιλήνη

Καταγγελία του βουλευτή της ΕΔΑ, Ν. Γανίτη, 
στον υπουργό Δημοσίας Τάξεως για τον 

σταθμάρχη χωροφυλακής Μανδαμάδου που 
ασκεί τρομοκρατία. Εισέβαλε στη λέσχη της 
ΔΝΛ Μανδαμάδου, έκανε παρατηρήσεις και 

σημείωσε ονόματα.
Μυτιλήνη~ Μανταμάδος 

(Λέσβος) Γανίτης Νίκος

1964 12/12
1 και 

6

Ανακοίνωση της 
Δημοκρατικής Νεολαίας 
Λαμπράκη - Σχέδιο 

καταστατικού
Προς το πρώτο Συνέδριο της Δημοκρατικής 

Νεολαίας Λαμπράκη

Δημοσίευση του σχεδίου του Καταστατικού της 
Οργάνωσης. Κάλεσμα των μελών και γενικά των 

νέων για κριτική και παρατηρήσεις επί του 
κειμένου. Αθήνα

1964 13/12 1 Δ.Ν.Λαμπράκη

Σημαία: η ενότητα. Για την υπεράσπιση της 
δημοκρατίας. Για την πρόοδο της ελληνικής 

νεολαίας

Ανακοίνωση της ΔΝΛ μετά από τη δήλωση 
πρωθυπουργού ότι θα εξαγγείλει την 1.1.65 την 
ίδρυση νέας οργάνωσης με τίτλο "Ελληνική 

Δημοκρατική Νεολαία". Η ΔΝΛ υποδέχεται με 
χαρά κάθε προσπάθεια συσπείρωσης της 

νεολαίας με βάση τα ιδανικά της δημοκρατίας. Αθήνα

1964 13/12 1 Μποστ[αντζόγλου Μέντης]

Γελοιογραφία: Ο "Πειναλέων" προς τη "μαμά 
Ελλάδα" για τα σχέδια της Αυλής και τη διάλυση 

των Λαμπράκηδων. Αθήνα

1964 13/12 9 Το περιβόλι του Τύπου Τα σχολιανά των σχολίων

Απόσπασμα από την εφημ. "Εθνικός Κήρυξ" για 
τη συγκέντρωση της ΔΝΛ Πειραιά και το 
χαρακτηρισμό ότι οι Λαμπράκηδες είναι 

κομμουνιστές. Πειραιάς

1964 13/12 11
Τα κεντρικά γραφεία της Δημοκρατικής 

Νεολαίας Λαμπράκη
Μεταφορά κεντρικών γραφείων της ΔΝΛ από 
την οδό Πειραιώς 16 στην οδό Κλεισόβης 2. Αθήνα

1964 13/12 11 Τα Νιάτα του Κόσμου

Παγκυπριακή συνδιάσκεψη της ΕΔΟΝ στην 
Λευκωσία με θέμα την ενότητα της νεολαίας για 
το Κυπριακό. Στη συνδιάσκεψη θα πάρει μέρος 

ο πρόεδρος της ΔΝΛ. Λευκωσία~ Κύπρος Θεοδωράκης Μίκης

1964 13/12 11 Αθώωση μελών της ΕΔΑ

Το τριμελές Πλημμελειοδικείο απήλλαξε 44 
μέλη της ΕΔΑ και της ΔΝΛ στη Λάρισα που 
κατηγορήθηκαν στις παραμονές των εκλογών 

της 3.11.1963. Λάρισα

1964 13/12 12

Αύριο συγκέντρωση της Δημοκρατικής 
Νεολαίας Λαμπράκη. Έναρξη 
προσυνεδριακής περιόδου Θέατρο "Γκλόρια". Αθήνα
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1964 13/12 12
Νομάρχης διαψεύδει δημοσιεύματα τύπου 

της Δεξιάς

Ο νομάρχης Θεσσαλονίκης διευκρινίζει ότι δεν 
γνωρίζει τίποτα "περί διεισδύσεως του 

κομμουνισμού" στα σχολεία. Αφορμή έδοσαν 
δημοσιεύματα του δεξιού τύπου στη 

Θεσσαλονίκη ότι έχουν συγκροτηθεί πυρήνες 
της "κομμουνιστικής οργάνωσης" Γρηγ. 

Λαμπράκη και έχουν τοποθετηθεί 
"ινστρούκτορες" στα σχολεία. Θεσσαλονίκη

1964 13/12
1 και 

11

Η ΕΡΕ με τα στηρίγματά 
της στην Αυλή και τον 
κρατικό μηχανισμό 

Αποκαλύφθηκαν οι εμπρηστές της 
ομαλότητας

Για την προσπάθεια της Δεξιάς να εμφανιστεί η 
ΕΔΑ και οι οργανώσεις της νεολαίας ότι 

προκαλούν καθεστώς εσωτερικής ανωμαλίας. Αθήνα

1964 15/12 1
Η Δ.Ν.Λαμπράκη (προσυνεδριακή στο 

Γκλόρια) Φωτογραφία με λεζάντα από τη συγκέντρωση. Αθήνα

1964 15/12 3

Βουλευτές της ΕΔΑ 
φέρνουν τα προβλήματα 
του λαού στη Βουλή

"Απολύθηκε γιατί ανήκε στη Νεολαία 
Λαμπράκη"

Για τον Ν. Μπαΐλη που απολύθηκε από έργο στο 
Άκτιο από τον ενωμοτάρχη Τζανετή. Ερώτηση 
στους Υπουργούς Προεδρίας και Δημ.Τάξεως 
από τους Μ. Θεοδωράκη, Λ. Κύρκο και Ξ. 

Γρηγόρη. Αθήνα~ Άκτιο

Μπαΐλης Νίκος~ Τζανετής Ηλίας (ενωμοτάρχης)~ 
Θεοδωράκης Μίκης~ Κύρκος Λεωνίδας~ Γρηγόρης 

Ξενοφών 

1964 15/12 7 Η φωνή της Αλήθειας Ο κ. Παπανδρέου και η νεολαία

Κριτική σε σχόλιο του Γ. Παπανδρέου που αν 
και δηλώνει ότι δεν δέχεται να υπάρχουν 

οργανώσεις, σκοπεύει να ιδρύσει νέα Νεολαία 
του Κέντρου. Αναφορά και στην επίθεση της 

Δεξιάς στη ΔΝΛ. Αθήνα Παπανδρέου Γεώργιος

1964 15/12
1 και 

7

Η χθεσινή συγκέντρωση 
απάντηση στις 

συκοφαντίες της Δεξιάς

Νέα εκπολιτιστική εκστρατεία της 
Δ.Ν.Λαμπράκη. Αθλητισμός - Αναδάσωση - 

Εργασία - Μόρφωση

Ανταπόκριση από τη συγκέντρωση στο 
"Γκλόρια". Εξαγγελία της εκπολιτιστικής 
εκστρατείας από τον Μ. Θεοδωράκη. 

Παρέστησαν οι Μ. Αυγέρης, Έλ. Αλεξίου, Ρ. 
Μπούμη-Πάπα, Κ. Κοτζιάς, Μποστ, Α. 

Παπαθανασίου, Τ. Βουρνάς, Ν. Παπαπερικλής, 
Ν. Γιαννακοπούλου, Β. Σακελλάρης. Παράθεση 
ομιλίας του Μ. Θεοδωράκη. Αποσπάσματα από 

τις αναφορές του Μπ. Θεοδωρίδη στο Α΄ 
Ιδρυτικό Συνέδριο. Αθήνα

Θεοδωράκης Μίκης~ Αυγέρης Μάρκος~ Αλεξίου Έλλη~ 
Μπούμη-Παπά Ρίτα~ Κοτζιάς Κώστας~ Μποσταντζόγλου 
Μέντης~ Παπαθανασίου Ασπασία~ Βουρνάς Τάσος~ 

Παπαπερικλής Νίκος~ Γιαννακοπούλου Ντόρα~ Σακελλάρης 
Βαγγέλης~ Θεοδωρίδης Μπάμπης

1964 15/12
1 και 

7 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Το παραμύθι της Αυστραλίας

Οι Έλληνες της Αυστραλίας ζητούν να μάθουν 
για την κατάσταση στην Ελλάδα, στην Κύπρο, 

τους Λαμπράκηδες, τη δημοκρατία. Αυστραλία

1964 16/12 2 Παπαπερικλής Ν[ίκος]
Το ημερολόγιο ενός απλού 

ανθρώπου Προς "σκληρούς"

Σχόλια για τη νεοφασιστική εξόρμηση και για τη 
ΔΝΛ που βάλλεται ως δύναμη της δημοκρατικής 

νεολαίας. Αθήνα

1964 16/12 2 Λόγοι- Αντίλογοι Ο φασισμός και οι ψυχές των νέων

Σχόλιο με αφορμή τη καταδίκη του γιου 
υπουργού του Φράνκο για αντιστασιακή δράση. 

Αναφορά στη νεολαία και στη ΔΝΛ. Ισπανία Φράνκο

1964 16/12 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η Δ.Ν.Λ. Σερρών αποδέχεται την 
πρόσκληση της Δ.Ν.Λ. Αιτωλοακαρνανίας

Για άμιλλα ως προς την οργανωτική ανάπτυξη, 
την πολιτιστική δραστηριότητα, την οικονομική 

ενίσχυση κ.ά. Σέρρες~ Αιτωλοακαρνανία

1964 16/12 5 Προσυνεδριακή σύσκεψη στην Καλαμάτα

Εγκαίνια λέσχης ΔΝΛ και σύσκεψη για τον 
καθορισμό των στόχων. Αντίστοιχες συσκέψεις 

σε Γαργαλιάνους και στο Χανδρινού.

Καλαμάτα~ Γαργαλιάνοι 
(Μεσσηνία)~ Χανδρινού [το] 

(Μεσσηνία)

1964 16/12 5 Η φωνή της Αλήθειας Οι δηλώσεις του κ. Ακρίτα

Ο Υφυπουργός Παιδείας απαντά σε ερωτήματα 
της Δεξιάς για τη "διείσδυση" της ΔΝΛ σε 

σχολεία. Αθήνα Ακρίτας Λουκής

1964 16/12
1 και 

5 Οι Λαμπράκηδες

Για την πολιτική και πολιτιστική εξόρμηση της 
ΔΝΛ και για τις επιθέσεις που δέχεται από τη 

Δεξιά και τον Γ. Παπανδρέου. Αθήνα Παπανδρέου Γεώργιος

1964 18/12 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η Νεολαία Λαμπράκη και η αναδάσωση

Αντιπροσωπεία Κ.Σ. της ΔΝΛ υπό τους  Μ. 
Θεοδωράκη και Τ. Μπενά επισκέπτεται τον 
υπουργό Γεωργίας. Καταθέτουν αίτηση για 

εθελοντική προσφορά εργασίας στην 
αναδάσωση. ~ Η ΔΝΛ Πειραιά επισκέπτεται τον 
δήμαρχο Πειραιά και δηλώνει τη συμπαράστασή 
της για την καθιέρωση "Έτους Πρασίνου" στην 
πόλη και τους δήμους Κερατσινίου, Νίκαιας, 

Κορυδαλλού και Δραπετσώνας.

Αθήνα~ Πειραιάς~ Νίκαια~ 
Κορυδαλλός~ Κερατσίνι~ 

Δραπετσώνα Θεοδωράκης Μίκης~ Μπενάς Τάκης
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1964 18/12 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η Δ.Ν. Λαμπράκη 

Η ΔΝΛ Αιγάλεω οργάνωσε χορό για την 
προσυνεδριακή περίοδο. Χαιρετισμοί του Κ. 
Κοτζιά κ.ά. ~ Η ΔΝΛ Θεσσαλονίκης καλεί σε 

διάλεξη με θέμα: "Το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης στην Αντίσταση". ~ Στη ΔΝΛ 
Σερρών πραγματοποιείται προσυνεδριακή 

σύσκεψη στελεχών. Αθήνα~ Θεσσαλονίκη~ Σέρρες Κοτζιάς Κώστας

1964 19/12 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Εγκαίνια λέσχης Δ.Ν.Λ. στην 
Αλεξανδρούπολη

Ομιλητής ο Μ. Θεοδωράκης. Ακολουθεί 
συνεστίαση. Επίσκεψη σε χωριά του νομού . Αλεξανδρούπολη Θεοδωράκης Μίκης

1964 19/12 5 Θέατρο στη Ν.Λ. Περιστερίου
Στη λέσχη Περιστερίου, η "Νέα Ελεύθερη 

Σκηνή" ανεβάζει σκετς για τους Λαμπράκηδες. Αθήνα
1964 19/12 5 Το "Άξιον Εστί" στη λέσχη Ν.Λ. Χανίων Συναυλία, τουρνουά πιγκ-πογκ και σκακιού. Χανιά Ελύτης Οδυσσέας~ Θεοδωράκης Μίκης

1964 19/12 6 Συγκέντρωση αύριο της Δ.Ν.Λ. στη Ν. Ιωνία

Για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και για το 
Α΄ Συνέδριο. Χαιρετισμός από Κ. Κοτζιά. 

Τραγουδά η Μ. Φαραντούρη. Αθήνα Κοτζιάς Κώστας~ Φαραντούρη Μαρία

1964 20/12 1

Διακήρυξη της Δ.Ν. Λαμπράκη. Στην "Αυγή" 
της Τετάρτης η προσυνεδριακή Διακήρυξη 
της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη Προαναγγελία δημοσίευσης. Αθήνα

1964 20/12 2
Ερώτηση - καταγγελία 

της ΕΔΑ Σειρά αυθαιρεσιών αστυνομικών οργάνων

Οι βουλευτές της ΕΔΑ, Α. Μπριλλάκης, Β. 
Εφραιμίδης, Λ. Κύρκος, καταθέτουν επερώτηση. 
Μεταξύ άλλων αυθαιρεσιών, χωροφύλακας στη 
Νάουσα απειλεί οικογένεια γιατί εξακολουθούν 
να πηγαίνουν στη Λέσχη της ΔΝΛ και δεν 

γίνονται μέλη της ΕΡΕ. Αθήνα~ Νάουσα
Μπριλλάκης Αντώνης~ Εφραιμίδης Βασίλης~ Κύρκος 

Λεωνίδας

1964 20/12 9 Το περιβόλι του Τύπου Τα σχολιανά των σχολίων

Σχόλια στις κατηγορίες της εφημερίδας "Ημέρα" 
(16.12) από τον Ανδρ. Καραντώνη εναντίον της 
ΔΝΛ Θεσσαλονίκης και του σπουδαστικού 

κόσμου. Θεσσαλονίκη Καραντώνης Ανδρέας

1964 20/12 11 Εκδηλώσεις Λαμπράκηδων

Με την ευκαιρία επίσκεψης του Μ. Θεοδωράκη 
στο Σουφλί, η ΔΝΛ πραγματοποιεί 

συγκέντρωση. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης 
περιοδείας του προέδρου της ΔΝΛ, εγκαίνια 
λέσχης ΔΝΛ Κουρνοφωλιάς και συγκέντρωση 
Λαμπράκηδων στις Φέρρες. Σχόλια για τα 

επιτυχή, την προηγούμενη ημέρα, εγκαίνια στη 
ΔΝΛ Αλεξανδρούπολης.

Σουφλί~ Κουρνοφωλιά 
(Έβρος)~ Φέρρες (Έβρος)~ 

Αλεξανδρούπολη Θεοδωράκης Μίκης

1964 20/12 11 Τα Νιάτα του Κόσμου

Ολόκληρη  η οργάνωση και τα μέλη της 
ΕΔΟΝ στην υπηρεσία του Εθνικού 

Κυπριακού Αγώνα

Αναφορά στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της 
ΕΔΟΝ, στη Λευκωσία, για την ενότητα της 

Κυπριακής νεολαίας και τον 
εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα. Ο Μ. 

Θεοδωράκης πρόεδρος ΔΝΛ μετέφερε την 
απόφαση της ΔΝΛ να σταθεί δίπλα στον αγώνα 

των Κυπρίων. Κύπρος Θεοδωράκης Μίκης

1964 20/12 12
Συγκέντρωση σήμερα της Δ.Ν.Λ. στη Ν. 

Ιωνία Στον κινηματογράφο "Άλφα". Αθήνα~ Νέα Ιωνία

1964 22/12 3
Ενώ προετοιμάζεται το 

Α΄ Συνέδριο
Συγκεντρώσεις της Δ.Ν. Λαμπράκη στην Ν. 

Ιωνία και την Αλεξανδρούπολη

Επιτυχής η συγκέντρωση στη Ν. Ιωνία. 
Παρευρέθη ο δήμαρχος.  Ομιλίες των T. Mπενά 
και Μπ. Θεοδωρίδη. Εξαγγελία στόχων. ~ 

Ανταπόκριση από την Αλεξανδρούπολη και την 
Κουρνοφωλιά Έβρου για τη συμμετοχή της 

νεολαίας και την ομιλία του Μ. Θεοδωράκη για 
τον εκπολιτισμό, την εξάπλωση του βιβλίου και 

την αναδάσωση. 
Νέα Ιωνία~ Αλεξανδρούπολη~ 

Κουρνοφωλιά (Έβρος) Μπενάς Τάκης~ Θεοδωρίδης Μπάμπης~ Θεοδωράκης Μίκης
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1964 22/12 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Δραστηριότητα Λαμπράκηδων

[Σύνοψη των προσυνεδριακών συγκεντρώσεων]. 
Η ΔΝΛ Μεσσηνίας πραγματοποίησε συσκέψεις 
στο Χανδρινού και Γαργαλιάνους. ~ Η ΔΝΛ 
Κέρκυρας συγκρότησε Εργατικό Γραφείο που 
κατήγγειλε τις παραβιάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας στο ΙΚΑ και στον επιθεωρητή 

εργασίας. ~ 2 νέες λέσχες σττην Κέρκυρα στους 
Ριγγλάδες και στη συνοικία Μαντούκι της 

πόλης. Διοργανώθηκε επίσης διάλεξη για την 
Εθνική Αντίσταση από τον γραμματέα της ΔΝΛ 
Κέρκυρας, Γ. Βαρότση. ~ Η ΔΝΛ Άρτας κήρυξε 
την έναρξη των προσυνεδριακών διαδικασιών.

Χανδρινού [το] (Μεσσηνία)~ 
Γαργαλιάνοι (Μεσσηνία)~ 
Ριγγλάδες Λευκίμμης 

(Κέρκυρα)~ Άρτα Βαρότσης Γ.

1964 22/12 7 Εξαχρείωση Κονδυλοφόρων της Δεξιάς

Σχετικά με επίθεση των δημοσιογράφων Ελ. 
Βλάχου και Σ. Κωσταντόπουλου για την 

περιουσιακή κατάσταση του Μ. Θεοδωράκη. Η 
προσπάθειά τους αποσκοπεί στην αντιστροφή 

του ρεύματος των νέων προς τη ΔΝΛ. Αθήνα
Θεοδωράκης Μίκης~ Βλάχου Ελένη~ Κωνσταντόπουλος 

Σάββας

1964 23/12 1 Καθαρή θέση

Άρθρο που απαιτεί από την κυβέρνηση και τον 
πρωθυπουργό να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους 

απέναντι στις φήμες που φέρουν τον Γ. 
Παπανδρέου να δίνει υπόσχεση στα ανάκτορα 

για τη διάλυση της ΔΝΛ. Αθήνα Παπανδρέου Γεώργιος

1964 23/12
5 και 

7

Προσυνεδριακή 
Διακήρυξη της 

Δημοκρατικής Νεολαίας 
Λαμπράκη

Η Γενιά μας, Γενιά της Αλλαγής. "Εμπρός 
για ένα μέλλον ελεύθερο, φωτεινό, 

ευτυχισμένο" Το κείμενο της διακήρυξης. Αθήνα

1964 24/12 1
Αυγερινός [Ασημάκης 

Γιαλαμάς] Έμμετρο ξύπνημα Είν΄ αλήθεια;
Για τις φήμες που κυκλοφορούν ότι η Ε.Κ. θα 

διαλύσει τη ΔΝΛ. Αθήνα

1964 25/12 15
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Κυκλοφόρησαν τα "Τετράδια Δημοκρατίας"

Το τεύχος είναι αφιερωμένο στο Α΄ Συνέδριο 
της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη Αθήνα

1964 25/12 15
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λαμπράκηδες Αμβούργου και Αννόβερου

Οι Λαμπράκηδες του Αμβούργου και του 
Αννόβερου ζητούν διαλεύκανση της τραγωδίας 

στο Γοργοπόταμο και καταδικάζουν την 
εξύβριση της Εθνικής Αντίστασης από τον Π. 

Κανελλόπουλο.
Αμβούργο~ Αννόβερο~ Δυτική 

Γερμανία Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1964 25/12 15
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Πρόγραμμα προσυνεδριακής εξόρμησης της 
ΔΝΛ Νοτιοανατολικού τομέα Αθήνας

Σε συνεδριάσή της η Ν.Λ. Αθήνας αποφάσισε τη 
συγκρότηση εκπολιτιστικής ομάδος και 

προγράμματος. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων 
περιλαμβάνει: ΔΝΛ Υμηττού χορός και 

καθαρισμός της παιδικής χαράς. Σε συνεργασία 
με τον δήμο γιορτή για τα παιδιά. ~ Ν.Λ. 

Ν.Σμύρνης εκδρομή στο Λουτράκι, χορός και 
κόψιμο πίττας. ~ ΔΝΛ Ηλιούπολης έκθεση 

βιβλίου και κόψιμο πίττας. ~ ΔΝΛ Μπραχαμίου 
χορός και κόψιμο πίττας. ~ ΔΝΛ Δάφνης 

εκδήλωση με θέμα "Ιστορία της Κύπρου". Ο 
τομέας θα οργανώσει μεγάλη καμπάνια για την 
απόλυση των πολιτικών κρατουμένων στις 

γιορτές. Καταβάλλεται επίσης προσπάθεια για 
την εγγραφή των εργατών στα σωματεία τους.

Αθήνα~ Δάφνη~ Νέα Σμύρνη 
~Υμηττός~ Ηλιούπολη~  Άγιος 

Δημήτριος [Μπραχάμι]

1964 25/12 15
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εγκαίνια Λέσχης Δ.Ν.Λ. στην επαρχία

Συσκέψεις ΔΝΛ σε Σπάρτη, Γύθειο, Μάνη. 
Απόφαση για το χτίσιμο λέσχης στη Μάνη, την 

αύξηση των μελών και τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων για την Κύπρο. ~ Η ΔΝΛ 

Καστροσυκιάς έκανε τα εγκαίνια της λέσχης της 
με εκπροσώπους της ΔΝΛ Πρέβεζας. 

Χαιρετισμός Ξ. Γρηγόρη. ~ Εγκαίνια λέσχης στο 
χωριό Μητρόπολη Καρδίτσας. ~ Ποδοσφαιρικός 

αγώνας της ΔΝΛ Περιστερίου.

Σπάρτη~ Γύθειο~ Μάνη~ 
Μητρόπολη (Καρδίτσα)~ 
Καστροσυκιά Πρεβέζης 
(Ήπειρος)~ Περιστέρι Γρηγόρης Ξενοφών
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1964 25/12
5 και 

14 Θεοδωράκης Γ[ιάννης]
Πως θα γιορτάσει η 

νεολαία Τσοντάρουμε;

Αναφορά στους Λαμπράκηδες, πώς θα 
γιορτάσουν με χορό, εκδρομή κ.ά. σε πείσμα του 
Κανελλόπουλου που τους θέλει να υποσκάπτουν 

το καθεστώς. Στολισμοί λεσχών κ.ά. Αθήνα Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1964 27/12 1 Η φωνή της Αλήθειας Δυνάμεις της προόδου

Σχόλιο σε άρθρο του "Βήματος" για τις δυνάμεις 
ανατροπής που επιδιώκουν τη διάλυση των 

Λαμπράκηδων. Αθήνα

1964 29/12 4 Αθηναϊκές Αυγές

Οι δήμοι της Αθήνας γίνονται Άι-Βασίληδες 
για τα παιδιά. "Λαμπράκηδες και οδηγοί" 

βοήθησαν στον Υμηττό Αθήνα

1964 29/12 7 Εκδηλώσεις Λαμπράκηδων

Η ΔΝΛ Καισαριανής οργάνωσε συνεστίαση.~ 
Στη συνεστίαση της ΔΝΛ Καλλιθέας παρευρέθη 
ο δήμαρχος της πόλης και ο βουλευτής της ΕΔΑ, 

Στ. Ηλιόπουλος. Καισαριανή~ Καλλιθέα Γάλλος Γιάννης~ Ηλιόπουλος Σταύρος

1964 29/12 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Και το όνομα αυτού Γρηγόρης…

Ο απολυθείς αναπληρωτής δήμαρχος Πειραιά, Ι. 
Φραγκούλης, βάφτισε, συνοδεία Λαμπράκηδων 
από τον Πειραιά, στο Ξηρόμερο ένα παιδάκι και 

του έδοσε το όνομα Γρηγόρης. Χορωδία 
Λαμπράκηδων. Πειραιάς Φραγκούλης Γιάννης

1964 29/12 8
Σύλληψη μελών της Δ.Ν.Λ. γιατί έφεραν το 

σήμα της!
Παραπομπή σε δίκη μελών της ΔΝΛ στη 

Ραψάνη. Ραψάνη (Λάρισα)

1964 30/12 1 Βιβλιοθήκες της Νεολαίας

Πανελλήνια εξόρμηση της ΔΝΛ για τη 
συγκρότηση βιβλιοθηκών της νεολαίας. Το 

κείμενο της πρόσκλησης. Αθήνα

1964 30/12 8 Βρωμερότητες "Αγνώστων"
Στο χωριό Παπαδάτου Ξηρομέρου "άγνωστοι" 
λέρωσαν την επιγραφή των γραφείων της ΔΝΛ.

Παπαδάτου [η] Ξηρομέρου 
(Αιτωλοακαρνανία)

1964 30/12
1 και 

7

Οι κραυγές περί 
"κομμουνιστικού 

κινδύνου" μέρος σχεδίου 
για ανατροπή της Ε.Κ.

 "Δηλώσεις υποταγής" ζητεί η δεξιά από την 
κυβέρνηση. Πρώτος στόχος η Δ.Ν. 

Λαμπράκη

Σχετικά με άρθρο του Ηλ. Τσιριμώκου στο 
"Βήμα" που αναφέρεται στην έμμεση 

προσπάθεια διάλυσης ΔΝΛ από την κυβέρνηση 
και στον περιορισμό της Αριστεράς. Αθήνα Τσιριμώκος Ηλίας

1964 31/12 8
Η ΕΔΑ καταγγέλλει την προκλητική 
θρασύτητα των ταραξιών της Δεξιάς

Επερώτηση των Α. Μπριλλάκη, Δ. 
Παπανικολάου, Β. Εφραιμίδη. Καταγγέλλουν τη 

"δράση των τραμπούκων της ΕΡΕ" και τις 
επιθέσεις του δεξιού τύπου εναντίον της ΔΝΛ. Αθήνα

Μπριλλάκης Αντώνης~ Εφραιμίδης Βασίλης~ 
Παπανικολάου Τάκης

1964 31/12
1 και 

7 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Το παραμύθι της Αυστραλίας

Ευθυμογράφημα για καταστροφή δέντρων στην 
Πάρνηθα. Αναφορά στους Λαμπράκηδες που 
είναι 30.000 και θα φυτέψουν δενδρίλια. 

Καταλήγει στο ότι δεν πρέπει να διαλυθούν οι 
Λαμπράκηδες γιατί θα μείνουν γυμνά τα 

βουνά… Αθήνα

1965 1/1 1 Η φωνή της Αλήθειας Το μήνυμα των Λαμπράκηδων
Εξόρμηση για τη διάδοση του βιβλίου. "Mήνας 

βιβλίου - βιβλιοθήκες παντού". Αθήνα

1965 1/1 1
Το μόνο πολιτικό 

πρόγραμμα της Δεξιάς
Αχαλίνωτη εκστρατεία του τύπου της ΕΡΕ. 
Έγκλημα κατά της ησυχίας του τόπου

Σχόλιο από το γραφείο τύπου της ΕΔΑ που 
θεωρεί υπεύθυνη την ΕΡΕ για την επίθεση 

εναντίον της Αριστεράς και των Λαμπράκηδων. Αθήνα
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1965 1/1 9
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Δραστηριότητα και εκδηλώσεις των 
Λαμπράκηδων

Η ΔΝΛ Ηλιούπολης καλεί σε άμιλλα την ΔΝΛ 
Πετρούπολης για βιβλιοθήκη, οικονομικά, 

οργανωτικά, αλλά και τη συγκρότηση καλύτερης 
βιβλιοθήκης σε κάποιο χωριό. ~ Το τμήμα 

κοριτιών της ΔΝΛ Ηλιούπολης συγκεντρώνει 
δώρα για τις γυναίκες πολιτικές κρατούμενες. ~ 
Η ΔΝΛ Ηλιούπολης καλεί τη μόνιμη ομάδα πιγκ-
πογκ σε τουρνουά. ~ Η ΔΝΛ Θεσ/κης εξορμά 
στον Άγ. Νικόλαο Νάουσας για τη συνάντηση 
των οργανώσεων Βόρ. Ελλάδας. ~ Η ΔΝΛ 
Χανίων σε παιδική γιορτή μοιράζει δώρα σε 
άπορα παιδιά. ~ Η ΔΝΛ Αγ. Αναργύρων 

επιχείρησε επίσκεψη στις φυλακές Αίγινας αλλά 
τους απαγορεύτηκε η είσοδος. ~ Η ΔΝΛ Ν. 
Ιωνίας οργάνωσε πρωτοχρονιάτικο χορό. ~ Η 

ΔΝΛ Χαλανδρίου και Αγ. Παρασκευής 
οργανώνουν εκδρομή στην Επίδαυρο. ~ Η ΔΝΛ 

Σέκλιζας Καρδίτσας οργάνωσε 
χριστουγεννιάτικη γιορτή.

Ηλιούπολη~ Πετρούπολη~ 
Θεσσαλονίκη~ Χανιά~ Άγιοι 
Ανάργυροι~ Νέα Ιωνία~ 

Χαλάνδρι~ Αγία Παρασκευή~ 
Σέκλιζα (Καρδίτσα)~ Άγιος 

Νικόλαος Νάουσας (Ημαθία)~ 
Αίγινα~ Επίδαυρος

1965 1/1 9
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Το 1965 χρόνος επιστροφής των προσφύγων 
στην Πατρίδα. (Μήνυμα προς τους 
Λαμπράκηδες των νέων πολιτικών 

προσφύγων στη Ρουμανία)

Χαιρετιστήριο μήνυμα στο Κ.Σ. της ΔΝΛ 
απευθύνει το Κ.Σ. του συλλόγου νέων πολιτικών 

προσφύγων από την Ελλάδα στη Λ.Δ. 
Ρουμανίας. Αθήνα~ Ρουμανία

1965 3/1 11 Τα Νιάτα του Κόσμου

Με την ευκαιρία της 
επετείου της 
Κουβανέζικης 
Επανάστασης

Χαιρετιστήριο μήνυμα της  Δ.Ν. Λαμπράκη 
στη νεολαία της Κούβας Το κείμενο του μηνύματος. Αθήνα

1965 3/1 11 Τα Νιάτα του Κόσμου Μήνυμα της ΕΔΟΝ στη Δ.Ν. Λαμπράκη
Χαιρετιστήριο μήνυμα της Παγκύπριας 
συνδιάσκεψης της ΕΔΟΝ προς τη ΔΝΛ Αθήνα

1965 3/1 11
Λαμπράκηδες (οι μικροί οικοδόμοι ενός 

μεγάλου μέλλοντος)  
Διαφήμιση για τα άρθρο στην εφημ. 

"Δημοκρατική Αλλαγή". Αθήνα

1965 3/1 12 Παιδική Γιορτή της Δ.Ν.Λ. στα Χανιά
Ανταπόκριση από τη γιορτή στα Χανιά, το 

μοίρασμα δώρων και το πολιτιστικό πρόγραμμα. Χανιά

1965 3/1
1 και 

11 Αδιάκοπη πάλη-ενότητα
Κοινά ιδανικά κοινοί αγώνες. Μήνυμα της 

Δ.Ν. Λαμπράκη Το κείμενο του μηνύματος. Αθήνα

1965 5/1 4 Κόψιμο πίττας στο Μπραχάμι
Εξωραϊστικός Σύλλογος "Μεταμόρφωσις". 

Παρίστανται Λαμπράκηδες. Μπραχάμι

1965 5/1 4
Οι δήμοι μοίρασαν δώρα σε δέκα χιλ. 

Πειραιωτόπουλα

Κεντρική λέσχη Λαμπράκηδων Πειραιά. Παιδική 
γιορτή. Παιδική ταινία, κουκλοθέατρο, 500 

δώρα Πειραιάς

1965 5/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ευχές

Η ΔΝΛ Ελασσόνας αποστέλλει ευχές για νέους 
αγώνες, δημοκρατία κ.ά. Ελασσόνα (Λάρισα)

1965 5/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εγκαίνια Λέσχης

Εγκαίνια Λέσχης στον Άγ. Σπυρίδωνα Άρτας. 
Ομιλίες ιδιαίτερα για τα προβλήματα της 

αγροτικής νεολαίας. Ακολούθησε γλέντι. Ισχυρή 
δύναμη χωροφυλακής έξω από το χωριό. Άγιος Σπυρίδωνας (Άρτα)

1965 5/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Ενθουσιασμό προκάλεσε η εξόρμηση της 
Δ.Ν.Λ. για το βιβλίο. Οι πρώτες προσφορές 
φθάνουν στα γραφεία της Δ.Ν.Λ. Γράμμα 
της κοινοτικής συμβούλου Καλαμακίου Ε. 
Καρανικόλα στο Κ.Σ. της Δ.Ν. Λαμπράκη

Η επιστολή της Ε. Καρανικόλα αναφέρεται με 
ενθουσιασμό στην εξόρμηση και στα 
ενθουσιώδη σχόλια που απέσπασε από 

ανθρώπους του πνεύματος. Καλαμάκι Καρανικόλα Ε.

1965 5/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Αστυνομική αυθαιρεσία σε βάρος στελέχους 
της Δ.Ν. Λαμπράκη

Καταγγελία του δικηγόρου και πρώην βουλευτή 
της ΕΔΑ, Β. Μπρακατσούλια, στον εισαγγελέα 
γιατί ο σταθμάρχης Κέδρου συνέλαβε τον 

γραμματέα της Ν.Ε. της ΔΝΛ, Γκανά, επειδή 
χόρεψε αντιστασιακό τραγούδι. Τηλεγράφημα 
διαμαρτυρίας της ΔΝΛ. Τελικά ο Γκανάς 

αφέθηκε ελεύθερος. Κέδρος (Καρδίτσα) Μπρακατσούλιας Βασίλης~ Γκανάς (;)

1965 5/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Στη λέσχη τους

Στη λέσχη της ΔΝΛ Αγρινίου μοιράστηκαν 250 
δέματα σε άπορα παιδιά. Ακολούθησε προβολή 

ταινίας. Αγρίνιο
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1965 5/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Εγκαίνια στη νέα λέσχη της οργάνωσης 
Καλλιθέας. Χαιρετισμός των Μ. Θεοδωράκη και 

Τ. Μπενά. Παρευρέθηκαν οι δήμαρχοι 
Καλλιθέας και Δάφνης. Καλλιθέα~ Δάφνη

Θεοδωράκης Μίκης~ Μπενάς Τάκης~ Γάλλος Γιάννης~ 
Μιχαλόπουλος Χρήστος

1965 5/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις

Στη ΔΝΛ Δραπετσώνας το φλουρί της πίτας 
πέφτει στους πολιτικούς κρατούμενους. 

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Στην εκδήλωση που 
έγινε στη λέσχη Ποντίων παρίστανται οι Μ. 

Θεοδωράκης και Τ. Μπενάς. Δραπετσώνα Θεοδωράκης Μίκης~ Μπενάς Τάκης

1965 5/1 17 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Το παραμύθι της Αυστραλίας
Ευθυμογράφημα για τον τυχερό του λαχείου και 

αναφορά στους Λαμπράκηδες. Αθήνα Ευταξίας Λάμπρος

1965 6/1 1

Έκκληση του Εθνικού 
Συμβουλίου της Δ.Ν. 

Λαμπράκη Όλοι στην εξόρμηση για το βιβλίο των νέων

Το κείμενο της έκκλησης. Συνδρομή στην 
εκστρατεία για τον "Μήνα του Βιβλίου" που 
οργανώνουν οι Λαμπράκηδες (1-30.1). Το 
Εθνικό Συμβούλιο τίθεται επικεφαλής. Αθήνα

1965 6/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Αξιόλογη η δραστηριότητα των 
Λαμπράκηδων Λειβαδιάς

Στη ΔΝΛ Λειβαδιάς προχωρούν οι 
προσυνεδριακές διεργασίες. Σε σύσκεψη 

παρουσιάστηκε το "πλάνο στρατολογίας" και ο 
απολογισμός της δραστηριότητας. Απόφαση για 

τη δημιουργία ποδοσφαιρικής ομάδας και 
χορωδίας. ~ Στη ΔΝΛ Λαμίας ορίζονται οι 

ημερομηνίες των προσυνεδριακών συνελεύσεων 
βάσης. Απόφαση για τη δημιουργία λέσχης στο 

Ν. Μοναστήρι και τη συγκρότηση ΔΝΛ 
Καμμένων Βούρλων. Προετοιμασία Αγροτικού 

Σεμιναρίου. 

Λειβαδιά~ Λαμία~ Νέο 
Μοναστήρι Δομοκού 

(Φθιώτιδα)~ Καμμένα Βούρλα 
(Φθιώτιδα)

1965 6/1 7 Λαμπράκηδες Περιστερίου

Επιτυχής η πρωτοχρονιάτικη γιορτή της ΔΝΛ 
Περιστερίου. Μετείχαν ο δήμαρχος και 

δημοτικοί σύμβουλοι της Αριστεράς και του 
Κέντρου. Χορός και γλέντι. ~ Η ΔΝΛ Πατησίων 

έκοψε την πίττα της. Περιστέρι~ Πατήσια Φωλόπουλος Δημήτρης

1965 6/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Και μη χειρότερα!

Η εφημ. "Νέα Πολιτική" της Λάρισας αναφέρει 
ότι τα εγκαίνια Λέσχης ΔΝΛ Λάρισας, στα 
οποία παρέστη και ο Μ. Θεοδωράκης, 

συνέπεσαν με τα Δεκεμβριανά. Θεωρεί ότι οι 
κομμουνιστές αποζητούν την αναβίωση τους 

μέσα από άλλα σχήματα. Τελικά τα εγκαίνια της 
ΔΝΛ είχαν αναβληθεί και αυτό είχε 
γνωστοποιηθεί στον τοπικό τύπο. Λάρισα Θεοδωράκης Μίκης

1965 6/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Δώρα στις πολιτικές κρατούμενες

Τα τμήματα κοριτσιών της ΔΝΛ Ηλιούπολης και 
Υμηττού πραγματοποίησαν επίσκεψη στις 

φυλακές Αβέρωφ. Αθήνα

1965 6/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Φωτογραφία με λεζάντα από την επίσκεψη της 
ΔΝΛ Θεσσαλονίκης, την Πρωτοχρονιά, στο 
σανατόριο Ασβεστοχωρίου και το μοίρασμα 

δώρων. Ασβεστοχώρι (Θεσσαλονίκη)

1965 7/1 5
Θεσσαλονίκη. Το νέο βιομηχανικό κέντρο 

της χώρας

Για την πνευματική άνθηση της πόλης. Στους 
πρωτοπόρους της πνευματικής ζωής 

κατατάσσεται και η ΔΝΛ. Θεσσαλονίκη

1965 7/1 7 Διαμαρτυρία της Δ.Ν.Λ. Πρώτης Σερρών
Απόρριψη από τη Νομαρχία Σερρών αίτησης 
λαχειοφόρου αγοράς σε χορό της ΔΝΛ. Πρώτη (Σέρρες)

1965 7/1 7 Ευχές της ΔΝΛ στον πρόεδρο της ΕΔΑ Στην ονομαστική γιορτή του Ι. Πασαλίδη. Αθήνα Πασαλίδης Γιάννης

1965 7/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Τα ελληνόπουλα της Τσεχοσλοβακίας

Χαιρετισμό στους Λαμπράκηδες και σ' όλους 
τους νέους της Ελλάδας στέλνουν τα 
προσφυγόπουλα της Οστράβα. Ζητούν 

αλληλογραφία.
Οστράβα (Τσεχοσλοβακία)~ 

Αθήνα



Έτος Ημερομην. σελ. Συντάκτης Ρουμπρίκες Υπέρτιτλος Τίτλος Περίληψη Τόποι Πρόσωπα

1965 9/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδηλώσεις Λαμπράκηδων

Πρωτοχρονιάτικος χορός στη Νέα Ιωνία. ~ Η 
ΔΝΛ Αγ. Αναργύρων κόβει την πίττα της. ~ Τα 
Θεοφάνεια, Λαμπράκηδες βούτηξαν και βρήκαν 
το σταυρό στη Νέα Ζωή. ~ Νέα Λέσχη στη Νέα 

Μαγνησία. ~ Στη Χωριστή Δράμας, στην 
προσυνεδριακή συνέλευση, αποφασίστηκε το 
πλάνο διπλασιασμού των μελών. ~ Μέλη της 
ΔΝΛ Καβάλας επισκέφτηκαν το σανατόριο της 
πόλης, μοίρασαν δώρα και φρόντισαν για τη 
ψυχαγωγία των ασθενών. ~ Στην Άρτα, στα 
εγκαίνια λέσχης, μίλησε ο Τ. Μπενάς. ~ Στα 
Γιάννενα, το κόψιμο της πίττας στη λέσχη 
μετατράπηκε σε γλέντι με τραγούδια.

Αθήνα~ Νέα Ιωνία~ Άγιοι 
Ανάργυροι~ Θεσσαλονίκη~ 

Νέα Ζωή Σκύδρας 
(Θεσσαλονίκη)~ Νέα 

Μαγνησία (Θεσσαλονίκη)~ 
Δράμα~ Καβάλα~ Άρτα~ 

Ιωάννινα Μπενάς Τάκης

1965 9/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η Πετρούπολη αποδέχεται

Αποδοχή πρόσκλησης για άμιλλα από τη ΔΝΛ 
Ηλιούπολης. Ηλιούπολη~ Πετρούπολη

1965 9/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Άρχισε η προσυνεδριακή εξόρμηση των 
Λαμπράκηδων Μακεδονίας

Η ΔΝΛ Γάβρας κτίζει γεφύρι και οργανώνει 
δενδροφύτευση. ~ Στο Παλιό Γυναικόκαστρο 
επισκευάζουν τον κεντρικό δρόμο. ~ Στη 
Νάουσα, οι Λαμπράκηδες οργάνωσαν 
καθαρισμό του νεκροταφείου και 

δενδροφύτευση. ~Ν. Χαλκηδόνα, Κατερίνη, 
Κουφάλια, Πρώτη Σερρών: οι Λαμπράκηδες 

κόβουν βασιλόπιττες και οργανώνουν χορούς. ~ 
Στον Αη Νικόλα Νάουσας πραγματοποιήθηκε 

συνάντηση των Λαμπράκηδων με 
αντιπροσωπείες απ' όλα τα μέρη της Βόρειας 
Ελλάδας. Συζητήθηκαν ζητήματα για το Α' 
Συνέδριο μετά από την εισήγηση του Θ. 

Καζέλη.~ Στη Ν. Ζωή μίλησε ο γραμματέας της 
ΔΝΛ Θεσσσαλονίκης, Μ. Σεπετίδης.

Μακεδονία~ Γάβρα (Κιλκίς)~ 
Νάουσα~ Νέα Χαλκηδόνα~ 
Κατερίνη~ Κουφάλια~ Πρώτη 
(Σέρρες)~ Νέα Ζωή Σκύδρας 

(Θεσσαλονίκη)~ Άγιος 
Νικόλαος (Νάουσα)~ Παλαιό 
Γυναικόκαστρο (Κιλκίς) Καζέλης Θόδωρος~ Σεπετίδης Μιχάλης

1965 9/1 6
Νέες αυθαιρεσίες αστυνομικών σε βάρος 

μελών της Δ.Ν.Λ.

Ο τέως βουλευτής της ΕΔΑ, Β. 
Μπρακατσούλιας, διαμαρτύρεται στον 

εισαγγελέα γιατί χωροφύλακες της Ανάβρας 
συνέλαβαν μέλη της ΔΝΛ που φορούσαν το 
σήμα "Ράσσελ" και τους παρέπεμψαν σε δίκη.

Καρδίτσα~ Ανάβρα Μώλου 
(Μαγνησία) Μπρακατσούλιας Βασίλης

1965 10/1 2 Βουρνάς Τάσος
200 Βιβλιοθήκες - 50.000 

τόμοι

Να συμβάλουμε στην εξόρμηση για το 
βιβλίο των Λαμπράκηδων. Το βιβλίο όργανο 
πολιτισμού και δημιουργίας υπεύθυνων 

δημοκρατικών συνειδήσεων

 Άρθρο για την έκκληση του Εθνικού 
Συμβουλίου της ΔΝΛ και την "δύναμη" του 

βιβλίου. Αθήνα

1965 10/1 8 Σωτηρίου Διδώ Οργισμένα ή προδομένα νιάτα;

Για τα νιάτα της Ευρώπης, της Αμερικής, για την 
"μπητ τζενερέσιον", για τον αγώνα της νεολαίας, 
για την ελληνική νεολαία και τους Λαμπράκηδες Αθήνα

1965 10/1 11 Τα Νιάτα του Κόσμου

Η Κυπριακή Νεολαία χαιρετίζει την 
πατριωτική δράση της Δημοκρατικής 

Νεολαίας Λαμπράκη

Επίσκεψη του γραμματέα της ΕΔΟΝ, Δ. 
Χριστοφίνη, στα κεντρικά της ΔΝΛ και 
συζήτηση με μέλη του Κ.Σ. για θέματα 
συνεργασίας των δύο οργανώσεων. Αθήνα Χριστοφίνης Δώνης

1965 10/1
1 και 

11

Επιδιώξεις της, η 
κατάλυση της 

Δημοκρατίας, το 
ξεπούλημα της Κύπρου

Νέα αντιλαϊκή εκστρατεία της ΕΡΕ. Ο κ. 
Τούμπας στα Ανάκτορα

Αναφορά στις εφημερίδες της Δεξιάς που 
θεωρούν ότι ένας από τους λόγους παραίτησης 
του Τούμπα είναι η μη διάλυση της ΔΝΛ. Αθήνα Τούμπας Ιωάννης~ Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1965 12/1 1 Τα ταμπούρλα της ΕΡΕ

Για τη συνέχιση της πολιτικής τρομοκρατίας της 
ΕΡΕ και του δεξιού τύπου. Αναφορά σε 

δημοσίευμα που κατηγορεί τη ΔΝΛ Χανίων για 
"αναρχία" και "εθνικό κίνδυνο" επειδή στη 

λέσχη της υπάρχουν βιβλία, ραδιόφωνα, πιγκ-
πογκ κ.ά. Αθήνα~ Χανιά

1965 12/1 1 Προκλήσεις φασιστών στον Κορυδαλλό

Μέλη της φασιστικής "Οργανώσεως Αοράτων 
Αγωνιστών Ελληνικού Έθνους" έβαψαν με 
μαύρο χρώμα την επιγραφή λέσχης της ΔΝΛ 
Κορυδαλλού και έγραψαν τ' αρχικά τους. 
Επίθεση και στο σπίτι του βουλευτή 

Παπαδημητρίου. Καταγγελίες. Κορυδαλλός Παπαδημητρίου Γιάννης

1965 12/1 1
Αυγερινός [Ασημάκης 

Γιαλαμάς] Έμμετρο ξύπνημα Ο οργισμένος Ναύαρχος
Έμμετρη σάτυρα για τον Τούμπα που δεν 

κατάφερε να διαλύσει τη ΔΝΛ. Τούμπας Ιωάννης
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1965 12/1 2 Παπαπερικλής Ν[ίκος]
Το ημερολόγιο ενός απλού 

ανθρώπου Κομποτάδες…

Σχόλια για τη "δημοκρατία" της Δεξιάς, για 
διάφορα επεισόδια τρομοκρατίας, για τον 

"κίνδυνο" των Λαμπράκηδων, για τη 
συγκέντρωση της ΔΝΛ στη Νάουσα που 

παρακολουθείτο από αστυνομία.
Κομποτάδες Λαμίας 
(Φθιώτιδα)~ Νάουσα

1965 12/1 2
Παρέστη και ο 
Πρωθυπουργός

Επιτυχής η χθεσινή συναυλία του Σ. 
Ξαρχάκου στο "Κεντρικό" Αναφορά στη ΔΝΛ. Αθήνα

Παπανδρέου Γεώργιος~ Ξαρχάκος Σταύρος~ Θεοδωράκης 
Μίκης

1965 12/1 3

Η εξόρμηση των Λαμπράκηδων για το 
"Βιβλίο των Νέων". Ο πρώτος κατάλογος 

προσφορών
Λίστα με προσφορές βιβλίων επώνυμων και 
ανώνυμων δωρητών και εκδοτικών οίκων. Αθήνα

1965 12/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Πλούσια δραστηριότητα των Λαμπράκηδων 
σ' όλη τη χώρα

Η ΔΝΛ Αθηνών πραγματοποιεί εκδηλώσεις στο 
πλαίσιο της προσυνεδριακής περιόδου. Σε 

εγκαίνια λέσχης ΔΝΛ στην Καλλιθέας δόθηκε 
συναυλία του Μ. Θεοδωράκη με το έργο 

"Πρώτη συμφωνία". ~ Στα εγκαίνια λέσχης της 
ΔΝΛ Αγ. Φανουρίου-Λιόσια μίλησε ο Μπ. 
Θεοδωρίδης. ~ Η ΔΝΛ Πατησίων οργάνωσε 
συνεστίαση και κοπή πίττας σε συνδυασμό με 
την "εξόρμηση για το βιβλίο". ~ Η ΔΝΛ Αγ. 

Αναργύρων οργάνωσε χορό στα τοπικά γραφεία 
της ΕΔΑ. ~ Εγκαίνια λέσχης στο χωριό Μεγάλη 
Βρύση, έρανος για 4 άπορες οικογένειες και 
καθαρισμός βρύσης του χωριού. ~ Στην Άρτα, 
στα εγκαίνια λέσχης, μίλησε για το συνέδριο ο  
Τ. Μπενάς. Μετά τα εγκαίνια σύλληψη 5 νέων 

που φορούσαν το σήμα του "Ράσσελ".

Αθήνα~ Καλλιθέα~ Λιόσια~ 
Πατήσια~ Άγιοι Ανάργυροι~ 

Κιλκίς~Μεγάλη Βρύση 
(Κιλκίς)~ Άρτα

Θεοδωράκης Μίκης~ Ηλιόπουλος Σταύρος~ Θεοδωρίδης 
Μπάμπης~ Μπενάς Τάκης

1965 12/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Πλούσια Δραστηριότητα των Λαμπράκηδων 
σ'όλη τη χώρα.[συνέχεια]

Στη Λάρισα έγινε σύσκεψη στελεχών της 
περιοχής για το συνέδριο. ~ Στη Καρδίτσα και 
στα Τρίκαλα πραγματοποιήθηκαν οργανωτικές 

συσκέψεις για το πρόγραμμα των 
προσυνεδριακών συνελεύσεων με τη συμμετοχή 
του Γ. Χριστοφιλόπουλου εκ μέρους του Κ.Σ. ~  

Στο Αγρίνιο, η θεατρική ομάδα της ΔΝΛ 
παρουσιίασε το έργο "Βαβυλωνία" ενώ 

οργανώθηκε  ρεβεγιόν και παιδική γιορτή. ~ Στο 
Γραμματικού οργανώνουν ομάδα προβολής 
φωτεινών εικόνων (σλάϊτς;) στο καφενείο με 
θέμα παιδικά παραμύθια, ενώ στο χωριό 

Μαχαιρά Αγρινίου έγινε γλέντι με ευκαιρία την 
εκδρομή της ΔΝΛ Πειραιά. ~ Στην Πάτρα, κοπή 

πίττας στη λέσχη και μοίρασμα δώρων σε 
παιδιά. ~ Στα Χανιά, στο πλαίσιο της 
πρωτοχρονιάτικης πίττας, οργανώθηκε 

πολιστικό πρόγραμμα. Μουσικό πρωινό με το 
έργο "Ερωτόκριτος" του Ν. Μαμαγκάκη.

Λάρισα~ Καρδίτσα~ Τρίκαλα~ 
Γραμματικού [το] 
Μεσολογγίου( 

Αιτωλοακαρνανία)~ Αγρίνιο~ 
Μαχαιρά [το] Ξηρομέρου 

(Αιτωλοακαρνανία)~ 
Πειραιάς~ Πάτρα~ Χανιά

Χριστοφιλόπουλος Γιώργης~ Μαμαγκάκης Νίκος~ 
Βυζάντιος Δημήτριος

1965 12/1
1 και 

7 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις

Ευθυμογράφημα με βάση δημοσιεύματα της εφ. 
"Ακρόπολις": Κατελήφθη ο Νομός Χανίων από 

Λαμπράκηδες, καθώς 1500 Λαμπράκηδες 
τρομοκρατούν τους Χανιώτες. Επίσης, για τις 
Λαμπράκισες Λαρίσης που "πενθούν" τον 

Λαμπράκη με μαύρες κάλτσες. Χανιά~ Λάρισα Μπενάς Τάκης~ Τούμπας Ιωάννης

1965 13/1 4
Με συμμετοχή πολλών 

εργαζομένων

Κόψιμο πίττας εργατικών οργανώσεων. Η 
πίττα Ελαιουργοσαπωνοποιών και 

υποδηματεργατών Αθήνας Τραγούδησε η χορωδία της ΔΝΛ Πειραιά. Αθήνα~ Πειραιάς

1965 13/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Διάλεξη για το Δημήτρη Γληνό

Αναγγελία διάλεξης της Ρόζας Ιμβριώτη στα 
κεντρικά γραφεία της ΔΝΛ (15.1). Αθήνα Γληνός Δημήτρης~ Ιμβριώτη Ρόζα
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1965 13/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Οι Λαμπράκηδες σ' όλη την Ελλάδα 
υπερδιπλασιάζουν τα πλάνα τους

Οργανωτική οικοδόμηση σ' όλη την Ελλάδα 
λόγω συνεδρίου. Στη ΔΝΛ Αιτωλ/νίας 
υπερκαλύπτουν κατά 275% το πλάνο 

στρατολόγησης. Νέα τμήματα σε χωριά, 6 νέες 
λέσχες. ~ Στο νομό Καρδίτσας το πλάνο 
στρατολόγησης καλύφθηκε κατά 90% και 
ανανεώνεται με νέο μεγαλύτερο κατά 75%. 

Λέσχες: 4. ~ Ο νομός Ημαθίας κάλυψε το πλάνο 
και υιοθετεί νέο κατά 75% μεγαλύτερο. ~ Οι 
οργανώσεις της Λάρισας κάλυψαν το πλάνο 
κατά 60%. ~ Στη ΔΝΛ Μυτιλήνης άνοιξαν 4 
λέσχες και το νέο πλάνο φιλοδοξεί 12 λέσχες 
συνολικά. ~ Η πόλη και ο νομός Θεσ/κης 
καλύπτουν ήδη το πλάνο ενώ η ύπαιθρος 
προχωρεί για 15 λέσχες μέχρι το συνέδριο.

Αιτωλοακαρνανία~ Καρδίτσα~ 
Ημαθία~ Λάρισα~ Μυτιλήνη~ 

Θεσσαλονίκη

1965 13/1
1 και 

5 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις

Ευθυμογράφημα για την προπαγάνδα της 
Δεξιάς: Στο Λιτόχωρο 3 Λαμπράκηδες "έδειραν" 
μέχρι αιμοπτύσεως αστυνομικό επειδή τους 

συνέστησε να μην τραγουδούν την Γ΄ Διεθνή. Οι 
Λαμπράκηδες Άρτας ζητούν με πρόσχημα των 
βιβλιοθηκών έργα των Λένιν και Μαρξ. Εκτός 
από μαύρες κάλτσες, οι Λαμπράκισες φορούν 

και μαύρη κιλότα σε ένδειξη πένθους. Άρτα~ Λιτόχωρο (Πιερία) 
1965 13/1 5 Συνεστίαση της ΔΝΛ Κυψέλης Κυψέλη

1965 14/1 6
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Διάλεξη για το Δημήτρη Γληνό

Διάλεξη της Ρ. Ιμβριώτη στα κεντρικά γραφεία 
ΔΝΛ στις 15.1. Αθήνα Γληνός Δημήτρης~ Ιμβριώτη Ρόζα

1965 14/1 6
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Αθρόες προσφορές βιβλίων στην εξόρμηση 
της ΔΝΛ (Νέος κατάλογος προσφορών) Καταστάσεις ονομάτων και αριθμών βιβλίων. Αθήνα

1965 15/1 5

 Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Λαμπράκηδες Σερρών

Η ΔΝΛ επισκέπτεται τον δήμαρχο και ζητά 
παραχώρηση τοποθεσίας για δενδροφύτευση. 

Τελικά οι Λαμπράκηδες βοηθούν στο καθάρισμα 
των πεύκων από τις κάμπιες. Σέρρες

1965 15/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Συνεστίαση της ΔΝΛ Ηλιούπολης

Ο Μ. Θεοδωράκης κόβει την πίτα και δίνει το 
έπαθλο του πρωταθλήματος πιγκ-πογκ. Ηλιούπολη Θεοδωράκης Μίκης

1965 15/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Δεν είναι μέλος της ΔΝΛ

Διάψευση: Ο Ν. Σαπουναδέλης δεν είναι μέλος 
της ΔΝΛ Νίκαιας. Νίκαια~ Πειραιάς Σαπουναδέλης Ν.

1965 15/1 1 Ο πραγματικός κίνδυνος
Η ΔΝΛ κερδίζει έδαφος ενώ η αντιδραστική 
Δεξιά "τρέμει" τη δημοκρατική ομαλότητα. Αθήνα

1965 15/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η χωροφυλακή απαιτεί άδεια για το… πιγκ-
πογκ!!

Στη ΔΝΛ Αγ. Σύλλα Ηρακλείου μοίρασαν δώρα 
την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Επίσκεψη του 
υποδιοικητή χωροφυλακής Ηρακλείου που ζητά 

άδεια λειτουργίας για το πιγκ-πογκ. Άγιος Σύλλας (Ηράκλειο)

1965 15/1 6
Όλος ο δημοκρατικός 

κόσμος αξιώνει

Εκκαθάριση του κρατικού μηχανισμού από 
τους εγκαθέτους της ΕΡΕ. Καταγγέλλεται ότι 
οι κύκλοι της ανωμαλίας έχουν καταστρώσει 

σχέδιο ταραχής σε ολόκληρη τη χώρα

Αναφέρεται και σε δημοσίευμα του τύπου της 
ΕΡΕ περί προώθησης στελεχών της ΔΝΛ στη Δ. 

Γερμανία "προς διάβρωσιν των Ελλήνων 
εργατών". Αθήνα~ Δυτική Γερμανία

1965 15/1 6 Εγκαίνια λέσχης ΔΝΛ στον Κορυδαλλό Θα μιλήσει ο πρόεδρος του Κ.Σ. της ΔΝΛ. Κορυδαλλός Θεοδωράκης Μίκης
1965 15/1 6 Χορός της ΔΝΛ Αγ. Ιωάννου Ρέντη Άγιος Ιωάννης Ρέντης

1965 15/1
1 και 

5

Άρχισε χθες και 
συνεχίζεται στο 
Πρωτοδικείο

Η Δίκη της ΔΑΝ. "Τυχόν διάλυσή της θα 
σκότωνε την πίστη στη Δημοκρατία" τόνισαν 

οι συνήγοροι.

 Σκοπιμότητα των αστυνομικών ταύτισε τα 
γραφεία της ΔΑΝ με εκείνα της ΔΝΛ, στην οδό 

Κλεισθένους 2. Προσπάθεια μάρτυρα 
κατηγορίας να ταυτίσει την ΔΑΝ με τη ΔΝΛ. Αθήνα

1965 15/1
1 και 

5 Η φωνή της Αλήθειας Εντυπώσεις…

Σχόλιο σε έγγραφο της Γενικής Διευθύνσεως 
Εθνικής Ασφαλείας που αναφέρει ότι στους 
μετανάστες της Δ. Γερμανίας "παρεισφρύουν" 

κομμουνιστές Λαμπράκηδες. Αθήνα~ Δυτική Γερμανία

1965 17/1 2
Μέρες ειρηνικής 

εξόρμησης πολιτισμού

Συναγερμός για το βιβλίο των 
Λαμπράκηδων. 200 βιβλιοθήκες = 200 

πολιτιστικές εστίες
Επιτυχία του στόχου της ΔΝΛ. Τελικός στόχος 

150.000 βιβλία. Αφηγήσεις δωρητών. Αθήνα

1965 17/1 4 Σαββίδης Γ[ιώργος] Χ.
Πρώτοι στην εξόρμηση 

για το βιβλίο

Οι Λαμπράκηδες του Πειραιά ασχολούνται 
με ενθουσιασμό…"με την μεγαλύτερη 

εφεύρεση"

Συγκέντρωση στην κεντρική λέσχη Πειραιά για 
να συζητηθεί η πορεία της εκστρατείας για τον 

"μήνα του βιβλίου". Πειραιάς



Έτος Ημερομην. σελ. Συντάκτης Ρουμπρίκες Υπέρτιτλος Τίτλος Περίληψη Τόποι Πρόσωπα

1965 17/1 9 Γυναικεία Θέματα Μια κατηγορία και μια διάψευση

Σχόλια σε δημοσιεύματα δεξιού τύπου ότι τα 
παιδιά δυο αξιωματικών έγιναν Λαμπράκηδες 
και στη διάψευση από τον υπουργό Εθνικής 

Αμύνης, Γαρουφαλιά. Αθήνα Γαρουφαλιάς Πέτρος

1965 17/1 11 Τα Νιάτα του Κόσμου
Ευχετήρια τηλεγραφήματα στη ΔΝΛ απ' όλο 

τον κόσμο

Ευχές για το νέο χρόνο από την Ηνωμένη 
Αραβική Δημοκρατία, τη Διεθνή Ένωση 

Φοιτητών, την Επιτροπή Οργανώσεων Νεολαίας 
της Ε.Σ.Σ.Δ, την Ένωση Γιουγκοσλαβικής 

Νεολαίας, την Ένωση Ρουμανικής Νεολαίας, 
την Κομμουνιστική Νεολαία Νορβηγίας, τη 

Δημοκρατική Νεολαία Ιαπωνίας.

Ηνωμένη Αραβική 
Δημοκρατία~ Ε.Σ.Σ.Δ~ 

Γιουγκοσλαβία~ Ρουμανία~ 
Νορβηγία~ Ιαπωνία

1965 17/1 12
Απολογούμενος πάλι στη 

Δεξιά

Ο Πρωθυπουργός υιοθετεί την 
παρακολούθηση νόμιμων πολιτικών 
κομμάτων και οργανώσεων. Ορισμένα 
έγγραφα καραμανλικής εμπνεύσεως

Μεταξύ άλλων και παρακολουθήσεις 
Λαμπράκηδων.

Αθήνα~ Πελοπόννησος~ 
Κρήτη~ Δυτική Ελλάδα~ 
Στερεά Ελλάδα~ Θεσσαλία Παπανδρέου Γεώργιος

1965 17/1 12

Τιμητικές εκδηλώσεις της Δ.Ν.Λ. σε όλη τη 
χώρα για την επέτειο της δολοφονίας του 

Λουμούμπα

4 χρόνια από τη δολοφονία. Η ΔΝΛ εκφράζει 
την αλληλεγγύη της στο λαό του Κογκό. 

Τιμητικές εκδηλώσεις στις λέσχες. Αθήνα~ Κογκό Λουμούμπα Πατρίς

1965 17/1 12 Εξόρμηση και εγκαίνια λέσχης της "Δ.Ν.Λ."

Η ΔΝΛ Αγίων Αναργύρων προγραμματίζει 
δενδροφύτευση. ~ Εγκαίνια λέσχης ΔΝΛ στον 

Άνω Λόφο Αξιωματικών.
Άγιοι Ανάργυροι~ Λόφος 
Αξιωματικών (Αθήνα)

1965 17/1
1 και 

11 Η φωνή της Αλήθειας Χωρίς ντροπή!

Παρακολούθηση της δραστηριότητας της ΕΔΑ 
και της ΔΝΛ. Αποσπάσματα από αναφορές της 
Ανώτερης Διοίκησης Χωροφυλακής στην ΕΚ 

και την κυβέρνηση. Αθήνα

1965 19/1 4 Αθηναϊκές Αυγές
Ένα δάσος γεννιέται στον Υμηττό. Οι 

Λαμπράκηδες πρωτοπόροι
Εθελοντές κάτοικοι του Υμηττού και η ΔΝΛ 

αναδασώνουν την περιοχή. Υμηττός

1965 19/1 5 Το περιβόλι του Τύπου Τα σχολιανά των σχολίων

Σχόλια  σε δημοσιεύματα της "Ακρόπολης" ότι 
οι πολιτευόμενοι με την ΕΔΑ στρατολογούν από 

τους Λαμπράκηδες, νέους κομμουνιστές. Αθήνα

1965 19/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η εβδομάδα Λουμούμπα

Με ανακοίνωσή του το Κ.Σ. της ΔΝΛ ορίζει την 
"Εβδομάδα Λουμούμπα" (18-25.1). ~ Εκδήλωση 

στη μνήμη του Λουμούμπα από τη ΔΝΛ 
Καβάλας. Αθήνα~ Καβάλα Λουμούμπα Πατρίς

1965 19/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Εντατική προσυνεδριακή κινητοποίηση της 
Δ.Ν.Λ.

Αύξηση του πλάνου 15 νομαρχιακών 
οργανώσεων. ~ Η ΔΝΛ Τρικάλων σε άμιλλα με 
τη ΔΝΛ Χανίων. ~ Η ΔΝΛ Αγ. Αναργύρων σε 
άμιλλα με τη ΔΝΛ Καλογρέζας. ~ Η ΔΝΛ 

Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποιεί 
προσυνεδριακή συνέλευση και εξορμά για το 

μπόλιασμα της αγριελιάς. ~ Σύσκεψη 
γραμματέων των οργανώσεων Κεντρικής 

Μακεδονίας. ~ Επίσκεψη στελέχους της ΔΝΛ 
Σερρών στο Σιδηρόκαστρο, ομιλία για την 
αγροτική νεολαία και την "εξόρμηση για το 
βιβλίο". ~  Ομιλίες για τη νεολαία και τους 

γεωργικούς συνεταιρισμούς στο Κιλκίς. ~ Στο 
Λεβεντοχώρι, κορίτσια φτιάχνουν κέντημα και 
το χαρίζουν στην τοπική ΔΝΛ. ~ Στη Θήβα, 
επίσκεψη αντιπροσωπείας της ΔΝΛ σε 

παράγοντες της αυτοδιοίκησης και κάλεσμα για 
εκπολιτιστική δραστηριότητα.

Τρίκαλα~ Χανιά~ Άγιοι 
Ανάργυροι~ Καλογρέζα~ 

Αιτωλοακαρνανία~ Κεντρική 
Μακεδονία~ Σέρρες~ 

Σιδηρόκαστρο (Σέρρες)~ 
Κιλκίς~ Λεβεντοχώρι Πύγου 

(Ηλεία) ~ Θήβα

1965 19/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Εντατική προσυνεδριακή κινητοποίηση της 
Δ.Ν.Λ. [συνέχεια]

Εγκαίνια λέσχης στη ΔΝΛ Λειβαδιάς. ~ 
Εγκαίνια λέσχης στο Μικρό Κεφαλόβρυσο 
Τρικάλων. ~ Η ΔΝΛ Βέρροιας συγκροτεί 

40μελή χορωδία. ~ Στα Κουφάλια δημιουργείται 
θίασος της ΔΝΛ. ~ Η ΔΝΛ Αγ. Αναργύρων 
οργανώνει εκδρομή στους Δελφούς. ~ Η ΔΝΛ 
Κυψέλης και η ΔΝΛ Ηλιούπολης οργάνωσαν 
συνεστιάσεις. ~ Κοπή πίτας από τη ΔΝΛ 

Κερατσινίου, Κορυδαλλού και Απόλλωνα. Ο Μ. 
Θεοδωράκης παρίσταται και στις 3.

Λειβαδιά~ Μικρό 
Κεφαλόβρυσο (Τρίκαλα)~ 

Βέροια~ Κουφάλια 
(Θεσσαλονίκη)~ Άγιοι 

Ανάργυροι~ Δελφοί~ Κυψέλη~ 
Ηλιούπολη~ Κερατσίνι~ 
Κορυδαλλός~ Απόλλων 
Καμινίων (Πειραιάς) Θεοδωράκης Μίκης
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1965 20/1 5 Η φωνή της Αλήθειας Το άκρον άωτον της Γελοιότητας

Εγκύκλιος του Α2 του ΓΕΣ συστήνει στους 
αξιωματικούς να παρακολουθούν τις υπηρέτριες 
τους γιατί οι Λαμπράκηδες συνάπτουν σχέσεις 
μαζί τους για να μαθαίνουν τις κινήσεις του 

στρατεύματος. Αθήνα

1965 20/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Και άλλες λέσχες

Η Τομεακή Επιτροπή του ανατολικού τομέα της 
ΔΝΛ Αθηνών καθορίζει την προσυνεδριακή 

δραστηριότητα: άνοιγμα λεσχών, αύξηση μελών, 
οικονομικό πλάνο, άμιλλα, βιβλιοθήκες κ.ά. ~ 

Εγκαίνια λέσχης ΔΝΛ στον Άνω Λόφο 
Αξιωματικών. Χαιρετισμός του Αρ. 

Μανωλάκου. ~ Η ΔΝΛ Αγ. Αναργύρων 
πραγματοποίησε δενδροφύτευση. ~ Εκδρομή 
στο Ναύπλιο της ΔΝΛ Βύρωνα. ~ Η ΔΝΛ 
Κέρκυρας μοίρασε δώρα σε παιδιά και έκανε 
εκδήλωση για τον Λουμούμπα. ~ Η ΔΝΛ 

Αιτωλοακαρνανία έβαλε πλάνο στρατολογίας 
κοριτσιών και προετοιμάζει έκθεση 

χειροτεχνημάτων στο Αγρίνιο. ~ Στα Χανιά 
πλάνα διπλασιασμού των μελών και των λεσχών 
καθώς και συγκέντρωσης 2.500 βιβλίων στην 

Κρήτη.

Αθήνα~ Λόφος Αξιωματικών 
(Αθήνα)~ Άγιοι Ανάργυροι~ 

Ναύπλιο~ Βύρωνας~ 
Κέρκυρα~ Αιτωλοακαρνανία~ 

Αγρίνιο~ Χανιά~ Κρήτη Μανωλάκος Αριστείδης~ Λουμούμπα Πατρίς

1965 20/1
1 και 

5

Η κυβέρνηση 
ρυμουλκείται από τη 

Δεξιά. Η ΕΔΑ 
καταγγέλλει και ο 

πρωθυπουργός ομολογεί

Υιοθετείται η αστυνόμευση των κομμάτων. 
Ο κ. Παπανδρέου θέτει θέμα εξέτασης από 

τη Δικαιοσύνη της Δ.Ν. Λαμπράκη

Μεταξύ άλλων, σχόλια στο δίλημμα του Γ. 
Παπανδρέου αν η Νεολαία Λαμπράκη είναι 
νεολαία της ΕΔΑ ή αυτόνομη οργάνωση με 

μυστική εξάρτηση από το ΚΚΕ. Αθήνα Παπανδρέου Γεώργιος

1965 21/1 1
[δίπλα στον τίτλο της 

εφημερίδας]
Οι "Λαμπράκηδες" ενσαρκώνουν τα ιδανικά 

των νέων

1965 21/1 5
Εγκαίνια λέσχης στον 

Κορυδαλλό

Οι λέσχες πολιτισμού ξεφυτρώνουν σαν τα 
μανιτάρια. Η ελληνική νεολαία ούτε 

φοβήθηκε, ούτε φοβάται ούτε θα φοβηθεί 
ποτέ τις απειλές. Ομιλία του προέδρου της 

Δ.Ν.Λ. Μίκη Θεοδωράκη Κορυδαλλός Θεοδωράκης Μίκης

1965 21/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Ο σύλλογος οικογενειών πολιτικών 
κρατουμένων προσφέρει τη βιβλιοθήκη του

Επιστολή της γραμματέα του Δ.Σ. του 
"Αθηναϊκού Συλλόγου Οικογενειών Πολιτικών 
Εξορίστων και Φυλακισμένων", Θ. Κωτσάκη, 

στη Δ.Ν.Λ. Αθήνα Κωτσάκη Θέτις

1965 21/1
1 και 

7

Στα πλαίσια της 
λυσσώδους εκστρατείας 

της Δεξιάς

Συμμορία της δεξιάς διαδηλώνει στο Γαλάτσι 
υπέρ του… ΕΑΜ και 4ου γύρου. Τα μέλη 

της -τρόφιμοι των σφαιριστηρίων- 
συνελήφθησαν και παραπέμπονται σήμερα 

στο Αυτόφωρο.

Αναφορά και σε δημοσιεύματα εφημερίδας της 
ΕΡΕ ότι στην επαρχία σημειώνονται ξυλοδαρμοί 
από Λαμπράκηδες και τηλεφωνικές απειλές 

εναντίον οπαδών της ΕΡΕ. Γαλάτσι

1965 21/1
1 και 

7
Ανακοίνωση του Κ. 

Συμβουλίου

Η Δ.Ν. Λαμπράκη πρωτοπορία της προόδου 
της Δημοκρατίας. Γι' αυτό την τρέμει η 
φασιστική Δεξιά. Η δημοκρατική κοινή 
γνώμη δε θα συγχωρήσει κανένα διωγμό 

εναντίον της. Η ανακοίνωση του Κ.Σ. Αθήνα

1965 21/1
1 και 

7
Η υστερία της ΕΡΕ και η στάση του 

Πρωθυπουργού

Μετά τη δήλωση Παπανδρέου, απάντηση της 
ΕΔΑ για την αντιδημοκρατική τακτική του 

εναντίον της ΔΝΛ. Αθήνα Παπανδρέου Γεώργιος

1965 21/1
1 και 

8

Οι κύκλοι της ανωμαλίας 
προσπαθούν με όλα τα 
μέσα να δημιουργήσουν 

κλίμα αναταραχής

Αποκαλύπτονται οι χιτλερικοί τύπου 
προβοκάτορες της Δεξιάς. Ο κ. Παπανδρέου -

υποχωρώντας στην πίεση της Δεξιάς- 
ανέθεσε στον κ. Μπακόπουλο να μελετήσει 
"νομότυπο" τρόπο για τη διάλυση της Δ.Ν. 

Λαμπράκη Αθήνα Παπανδρέου Γεώργιος~ Μπακόπουλος Νικόλαος

1965 22/1 1 Συγκέντρωση Λαμπράκηδων
Πρόσκληση για συμμετοχή στην 4η επέτειο από 

τη δολοφονία του Λουμούμπα στις 25.1. Λουμούμπα Πατρίς

1965 22/1 1

Έκκληση της Δ.Ν. Λαμπράκη στους 
πνευματικούς ανθρώπους. Οι Λαμπράκηδες 

υπερασπιστές του πολιτισμού.

Το κείμενο της έκκλησης υπογράφουν ο 
πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου, Κ. 
Βάρναλης και ο πρόεδρος της ΔΝΛ, Μ. 

Θεοδωράκης. Αθήνα Βάρναλης Κώστας~ Θεοδωράκης Μίκης

1965 22/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδηλώσεις της Δ.Ν.Λ. για τον Λουμούμπα

Εκδηλώσεις στη ΔΝΛ Καισαριανής. Ομιλία και 
έκθεση φωτογραφίας από τη ΔΝΛ Βοτανικού. Καισαριανή~ Βοτανικός Λουμούμπα Πατρίς

1965 23/1 1 Συγκέντρωση Λαμπράκηδων
Πρόσκληση για τις 25.1 στο θέατρο 

"Ακάδημος". Αθήνα Λουμούμπα Πατρίς
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1965 23/1 1 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις

Ευθυμογράφημα για τον αμερικανό δολοφόνο 
του Λουμούμπα. Ο Μποστ τον καλεί να δώσει 
τα χρήματα που πήρε από τη δολοφονία, ν' 
αγοράσει βιβλία και να στήσει βιβλιοθήκη. 

["Μήνας βιβλίου" της ΔΝΛ]. Αθήνα Λουμούμπα Πατρίς

1965 23/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Πολλαπλασιάζονται οι προσφορές βιβλίων

Αθρόες προσφορές βιβλίων από πρόσωπα και 
εκδοτικούς οίκους. ~ Η ΔΝΛ Λάρισας 
πραγματοποιεί "Χορό του Βιβλίου". ~ 

Παράθεση αποτελεσμάτων της εξόρμησης των 
οργανώσεων στις επαρχίες, στον Πειραιά και 
στην Αθήνας. ~ Ευχαριστήρια επιστολή της 
ΔΝΛ Αθήνας προς τον κ. Καραγιώργη 
(Εκδόσεις 20ός αιώνας) για τη μεγάλη 

προσφορά του σε βιβλία. Αθήνα~ Λάρισα~ Πειραιάς Καραγιώργης Νίκος

1965 24/1 11
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Συνεστίαση της ΔΝΛ Ηρακλείου Κρήτης

Κόψιμο πίτας. Παρευρέθη ο Στ. 
Παπαδομιχελάκης. Ηράκλειο Παπαδομιχελάκης Στέλιος

1965 24/1 1 Συγκέντρωση Δ.Ν. Λαμπράκη

Πρόσκληση στη συγκέντρωση για τον 
Λουμούμπα. Ομιλητές θα είναι η Ρ. Μπούμη-
Παπά, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου και ο 
Αντρέας Λεντάκης, μέλος του Κ.Σ. της Δ.Ν.Λ. Αθήνα

Λουμούμπα Πατρίς~ Μπούμη-Παπά Ρίτα~ Λεντάκης 
Αντρέας

1965 24/1 1
Φθάνει αύριο ο Γ. Γραμματέας της ΠΟΔΝ. 

Φιλοξενούμενος της Δ.Ν. Λαμπράκη

Ανακοίνωση της ΔΝΛ χαιρετίζει στο πρόσωπο 
του γ.γρ. της ΠΟΔΝ, Γκατινιόν, τους νέους του 

κόσμου για τη συμπαράστασή τους στο 
Κυπριακό. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο 
της ενίσχυσης του δημοκρατικού κινήματος της 

νεολαίας πριν το Α΄ Συνέδριο. Αθήνα Γκατινιόν Κλωντ

1965 24/1 5 Μπούμη-Παπά Ρίτα
Ύστερα από υπερδεκαετή 

τυφώνα Η αποφασιστική στροφή της νεολαίας

Κείμενο για τις βιβλιοθήκες και για το διάβασμα, 
για τη μεταστροφή της δυτικοευρωπαϊκής 

νεολαίας και της ελληνικής και για τη συμβολή 
των Λαμπράκηδων στον εκπολιτισμό και στη 

σχέση με τα βιβλία. Αθήνα

1965 24/1 11
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εγκαίνια στον Πειραιά

Εγκαίνια λέσχης της ΔΝΛ στον Πειραιά. Θα 
παρευρεθούν τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου 

Τ. Βουρνάς, Κ. Κοτζιάς και Γ. Σαράντης. Πειραιάς Βουρνάς Τάσος~ Κοτζιάς Κώστας~ Σαράντης Γιώργος

1965 26/1 1
Υπό διωγμόν το πολιτιστικό έργο των 

Λαμπράκηδων

Το Κ.Σ. της Δ.Ν.Λ. εκδίδει ανακοίνωση για την 
ανταπόκριση στην "εξόρμηση για το βιβλίο". 
Καταγγελία για συλλήψεις, από την αστυνομία 
με την κατηγορία του παράνομου εράνου, μελών 

της ΔΝΛ στον Βοτανικό και στους Αγ. 
Αναργύρους που παρελάμβαναν προσφορές 

πολιτών. Βοτανικός~ Άγιοι Ανάργυροι

1965 26/1 2 Παπαπερικλής Ν[ίκος]
Το ημερολόγιο ενός απλού 

ανθρώπου Βρέχει…

Σχόλιο για τις αντιδράσεις της Δεξιάς και τους 
παρακρατικούς που φωνάζουν: "Η ΕΔΑ στη 
Βουλγαρία. Να διαλυθούν οι Λαμπράκηδες". Βουλγαρία~ Αθήνα

1965 26/1 4 Οι Λαμπράκηδες εξωραΐζουν την Καλλιθέα
Στην Καλλιθέα, 5 συνεργεία της ΔΝΛ 
καθάρισαν οικόπεδα σκουπιδότοπους. Καλλιθέα

1965 26/1 5 Το περιβόλι του Τύπου Τα σχολιανά των σχολίων

Σχόλιο σε άρθρο της εφημ. "Ελευθερία" ότι η 
δικαισύνη θα αποφασίσει για τους Λαμπράκηδες 

και ότι οι νεολαίες της ΕΡΕ και των 
Προοδευτικών είναι νόμιμες. ~ Σχόλιο και σε 
δημοσίευμα της εφημ. "Εστία" που αναφέρεται 
στην καταγγελία "ευηπόληπτου" πολίτη ότι ο 
γιος του έγινε Λαμπράκης και ότι μελετά 

κομμουνιστικά έντυπα. Αθήνα

1965 26/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Συγκέντρωση της Δ.Ν.Λ. για τον 
Λουμούμπα

Επιτυχής η συγκέντρωση. Ομιλία της Ρ. Μπούμη-
Παπά για το Αφρικανικό Απελευθερωτικό 
Κίνημα. Χαιρετισμός του γ.γρ. της ΠΟΔΝ, 

Κλωντ Γκατινιόν, και δήλωση συμπαράστασης 
σ' όλους τους αγωνιζόμενους λαούς και στην 
Κύπρο. Ομιλία του Α. Λεντάκη για τον αγώνα 

στο Κογκό. Ποιήματα και κείμενα του 
Λουμούμπα διάβασε ο Στ. Ληναίος. Αθήνα

Λουμούμπα Πατρίς~ Γκατινιόν Κλωντ~ Μπούμη-Παπά 
Ρίτα~ Λεντάκης Αντρέας~ Ληναίος Στέφανος
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1965 26/1
1 και 

7

Δεξιά, Αυλή, ξένοι 
ενισχυμένοι και από 
μερίδα του Τύπου της 

Ε.Κ.
Συνωμοτούν με στόχο την Κύπρο και τη 

Δημοκρατία

Αναφέρεται στην επίσκεψη Κανελλόπουλου στη 
Θεσσαλονίκη και στην πορεία ΕΚΟΦιτών στα 
γραφεία της ΕΡΕ που φώναζαν μέσα στ' άλλα 

"Κάτω οι Λαμπράκηδες". Θεσσαλονίκη Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1965 26/1 7

Οι ομιλίες των κ.κ. Β. 
Εφραιμίδη και Μ. 

Θεοδωράκη. Σταθμός η 
συγκέντρωση χθες για 
τον αθλητισμό. Η ΕΔΑ 
θα καταθέσει σχέδιο 
νόμου στη Βουλή.

Συγκέντρωση για τον αθλητισμό στο θέατρο 
"Διάνα". Ομιλία των Β. Εφραιμίδη και Μ. 

Θεοδωράκη και προσφορά 300 τόμων βιβλίων 
από τη ΔΝΛ στη βιβλιοθήκη της Ε.Δ.Ε.Α.Σ. Αθήνα Εφραιμίδης Βασίλης~ Θεοδωράκης Μίκης

1965 26/1 8

Πρώην χωροφύλακας αφαίρεσε για τρίτη 
φορά την επιγραφή των Γραφείων της ΕΔΑ 

στη Δράμα

Παράλληλα, στο Δοξάτο Δράμας, πρώην 
χωροφύλακας έσκισε το ημερολόγιο που είχε 
εκδόσει η τοπική ΔΝΛ. Διαμαρτυρία στη 

Χωροφυλακή. Δράμα~ Δοξάτο (Δράμα)

1965 27/1
1 και 

5
Η εκπολιτιστική δράση 
της Δ.Ν. Λαμπράκη

Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της 
ΠΟΔΝ

Συνέντευξη του Κλ. Γκατινιόν για το κίνημα των 
νέων, την ελληνική νεολαία και τη δράση της 

ΔΝΛ στην Κύπρο. Αθήνα~ Κύπρος Γκατινιόν Κλωντ

1965 27/1
1 και 

5

Κατέρευσε με πάταγο η 
άθλια εκστρατεία της 
Ε.Ρ.Ε. κατά της 

ομαλότητας. Η ΕΔΑ 
εκάλεσε την κυβέρνηση 
να προχωρήσει στον 
εκδημοκρατισμό. Θέμα νομιμοποίησης του ΚΚΕ στη Βουλή

Στη αγόρευσή του, ο Αντ. Μπριλλάκης 
κατήγγειλε τα δημοσιεύματα για τις μαύρες 
κάλτσες των κοριτσιών, για το πένθος στον 

Λαμπράκη, για τις υπηρέτριες αξιωματικών και 
γενικά τα "περί δράσεων των θηλυκών 

Λαμπράκηδων". Ο Αθ. Φροντιστής αναφέρθηκε 
στη δραστηριότητα της ΔΝΛ και σε 650 
εκδηλώσεις "αμφιβόλου σκοπιμότητος". Αθήνα

Μπριλλάκης Αντώνης~ Κανελλόπουλος Παναγιώτης~ 
Φροντιστής Αθανάσιος~ Λαμπράκης Γρηγόρης

1965 28/1 1
Πρες κόνφερανς του Γενικού Γραμματέα της 

ΠΟΔΝ
Διοργανώνεται από τη ΔΝΛ στο ξενοδοχείο 

Κινγκ Μίνως. Αθήνα Γκατινιόν Κλωντ

1965 28/1 5 Λαμπράκηδες Συζήτηση για το βιβλίο του Κ. Κοτζιά

Στις 29.1 στα κεντρικά γραφεία της ΔΝΛ θα 
γίνει συζήτηση για το μυθιστόρημα του Κ. 

Κοτζιά "Επί εσχάτη προδοσία". Τις ομιλίες θα 
ακολουθήσει συζήτηση για την εξελίξη του 

ελληνικού προοδευτικού κινήματος. Αθήνα Κοτζιάς Κώστας

1965 28/1 5 Λαμπράκηδες
Η Δ.Ν.Λ. προκυρήσσει διαγωνισμό γι 

θεατρικά μονόπρακτα με θέμα τη νεολαία

Διαγωνισμός. Κάλεσμα δοκίμων συγγραφέων να 
παρουσιάσουν μονόπρακτα. Τα 5 πρώτα, που θα 

επιλεχθούν από το Εθνικό Συμβούλιο, θα 
τυπωθούν, θα μοιραστούν στις ΔΝΛ και θα 

παρουσιαστούν σε παραστάσεις. Αθήνα

1965 28/1 5 Λαμπράκηδες Στα χωριά της Μεσσηνίας

Επίσκεψη κλιμακίου της οργάνωσης Καλαμάτας 
στην Πυλία και Τριφυλία. ~ Εγκαίνια λέσχης στο 
Χανδρινού Πύλου και σε άλλα χωριά. ~ Στις 
24.1 η ΔΝΛ Καλαμάτας οργάνωσε εκδήλωση 

για τον Λουμούμπα.

Μεσσηνία~ Καλαμάτα~ 
Τριφυλία (Μεσσηνία)~ 
Χανδρινού [το] Πυλίας 

(Μεσσηνία) Λουμούμπα Πατρίς

1965 28/1 5 Λαμπράκηδες Οι Λαμπράκηδες Θεσσαλονίκης

Πλούσια δραστηριότητα στο πλαίσιο 
προετοιμασίας του Συνεδρίου. Σε 9 λέσχες 

σημειώθηκε υπέρβαση κατά 50% του πλάνου. ~ 
Η ΔΝΛ Επταλόφου διεκδικεί το βραβείο 

καλύτερης συνοικιακής λέσχης και καλεί σε 
άμιλλα τις ΔΝΛ Ευόσμου και Πυλαίας. ~ Στις 

13.1 έγινε η δίκη στελεχών ΔΝΛ 
κατηγορούμενων για παραβάσεις στη 
συγκέντρωση για την Κύπρο. Μάρτυρες 

υπεράσπισης ήταν ο Μ. Θεοδωράκης και ο τέως 
εισαγγελέας Εφετών, Λ. Ρακόπουλος. Η δίκη 
ανεβλήθη. Σε ομιλία του, ο Μ. Θεοδωράκης 
πρότεινε να γίνει ο Ρακόπουλος μέλος του 

Εθνικού Συμβουλίου. ~ Στις 14.1 στην κεντρική 
λέσχη της Θεσσαλονίκης έγινε φιλολογική  

βραδυά για τον Κ. Βάρναλη.
Θεσσαλονίκη~ Επτάλοφος~ 

Εύοσμος~ Πυλαία Ρακόπουλος Λ.~ Θεοδωράκης Μίκης~ Βάρναλης Κώστας
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1965 28/1 5 Λαμπράκηδες Η εξόρμηση για το βιβλίο

Σημαντική προσφορά βιβλίων από απλούς 
πολίτες στα κεντρικά της ΔΝΛ Θεσσαλονίκης. 
Υπέρβαση του πλάνου για 5.000 βιβλία. ~ Στις 
13.2 προγραμματίζεται "χορός του βιβλίου". 

Αντί για εισιτήριο, θα καταθέτονται βιβλία. ~ Σε 
δύο χωριά της Μακεδονίας στήνονται οι πρώτες 
βιβλιοθήκες. ~ Προσφορές βιβλίων από τους Γ. 
Πανάγο και Μ. Αναγνωστάκη. Επιστολή του Μ. 

Αναγνωστάκη. Θεσσαλονίκη~ Μακεδονία Πανάγος Γιώργος~ Αναγνωστάκης Μανώλης

1965 28/1 7 Η φωνή της Αλήθειας Αδύνατον!

Σχόλια στα στοιχεία του κ. Φροντιστή και της 
ΕΡΕ για τον εκπολιτιστικό ρόλο της ΔΝΛ. 

Πρόταση Μπριλλάκη να πάρει η Νεολαία της 
ΕΡΕ μέρος σε άμιλλα με τη ΔΝΛ. Αθήνα Φροντιστής Αθανάσιος~ Μπριλλάκης Αντώνης

1965 28/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Συνελήφθη γιατι φορούσε σήμα της 
Ειρήνης!! Σύλληψη μέλους της ΔΝΛ Λαμίας. Λαμία

1965 28/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Καθολική η αναγνώριση του έργου της Δ.Ν. 
Λαμπράκη (νέος κατάλογος προσφορών 

βιβλίων)

Προσφορές από τους Ρ. Μπούμη-Παπά, Μ. 
Αυγέρη, Έ. Αλεξίου, Η. Ηλιού, Κ. Βάρναλη, Σ. 

Δούκα κ.ά. Σε διάφορες συνοικίες έχουν 
συγκεντρωθεί 2.000 βιβλία. ~ Διάλεξη του Κ. 

Πορφύρη  με θέμα "Δ. Σολωμός" Αθήνα

Μπούμη-Παπά Ρίτα~ Αυγέρης Μάρκος~ Αλεξίου Έλλη~ 
Ηλιού Ηλίας~ Βάρναλης Κώστας~ Δούκας Στρατής~ 

Πορφύρης Κονίδης~ Σολωμός Διονύσιος

1965 28/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδηλώσεις Δ.Ν. Λαμπράκη

Συνεδριάσεις στο Δοξάτο και στην Καβάλα για 
την ανάλυση της διακήρυξης του Κ.Σ. και 
εκδηλώσεις για τον Λουμούμπα. ~ Στο 

Μυλοχώρι, νέα εγκαίνια της λέσχης, μετά από 
τις τρεις καταστροφές της από "αγνώστους", 
παρουσία της χωροφυλακής. ~ Η ΔΝΛ στις 

Σέρρες διαψεύδει με τηλεγράφημα 
δημοσιεύματα της εφημ. "Ελληνικός Βορράς" 
ότι στις 20.1 Λαμπράκηδες κύκλωσαν το σπίτι 
του προέδρου του χωριού, ότι τον έβρισαν και 
ότι κατέβασαν τις πινακίδες των οδών Κ. 
Καραμανλή και Α. Ψάρρη. Πρόκειται να 
υποβληθεί μήνυση στην εφημερίδα.

Δοξάτο (Δράμα)~ Καβάλα~ 
Μυλοχώρι (Κιλκίς)~ Σέρρες Λουμούμπα Πατρίς~ Κιοσσές Τάκης

1965 28/1
1 και 

8
Γκατινιόν: Τα ιδανικά της Δ.Ν. Λαμπράκη 

ιδανικά των νέων όλου του κόσμου.

Δηλώσεις του γ.γρ. της ΠΟΔΝ μετά την 
επίσκεψή του στα κεντρικά γραφεία της ΔΝΛ 
Πειραιά. Τον παρουσίασε ο Τ. Μπενάς. Μίλησε 
για την ταύτιση των ιδανικών μεταξύ ΔΝΛ και 
ΠΟΔΝ. Αναφέρθηκε στην πολιτιστική εξόρμηση 
για το βιβλίο και στην εκστρατεία κατά του 
αναγραμματισμού. Μίλησε, επίσης, για το 

προγραμματιζόμενο 9ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ 
Νεολαίας. Πειραιάς~ Λάρισα~ Γκατινιόν Κλωντ~ Μπενάς Τάκης

1965 28/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Αναβολή δίκης

Ανεβλήθη η δίκη 4 μελών της ΔΝΛ στο 
Αυτόφωρο Μονομελές Αθηνών που 

κατηγορήθηκαν για παράνομο έρανο επειδή 
συγκέντρωναν βιβλία. Αθήνα

1965 29/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ο Κ. Κοτζιάς αναλύει το έργο του

Πρόσκληση στην εκδήλωση στα κεντρικά 
γραφεία της ΔΝΛ. Αθήνα Κοτζιάς Κώστας

1965 29/1 2

Σήμερα το βράδυ στη 
Λέσχη των 

Λαμπράκηδων
Συζήτηση για το μυθιστόρημα του Κ. Κοτζιά 

("Επί εσχάτη προδοσία") Αθήνα Κοτζιάς Κώστας

1965 29/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Διευκρίνιση

Διόρθωση σε δημοσίευμα της "Αυγής". Λάθος 
στον αριθμό βιβλίων της δωρεάς της Ρ. Μπούμη-

Παπά. Αθήνα Μπούμη-Παπά Ρίτα

1965 29/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδηλώσεις της ΔΝΛ

Η ομάδα πιγκ-πογκ της ΔΝΛ Ηλιούπολης 
αγωνίζεται με την αντίστοιχη του 

Ελληνοσοβιετικού Συνδέσμου στην λέσχη 
Ηλιούπολης. ~ Η ΔΝΛ Μεταμόρφωσης καλεί σε 
χορό και η ΔΝΛ Παγκρατίου σε συνεστίαση.

Ηλιούπολη~ Μεταμόρφωση~ 
Παγκράτι
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1965 29/1
1 και 

5

Λάρισα. Θερμή υποδοχή στο Γενικό 
Γραμματέα της ΠΟΔΝ και τους ηγέτες των 

Λαμπράκηδων

Θερμή υποδοχή της νεολαίας Λάρισας στον Κλ. 
Γκατινιόν που έφθασε στην πόλη 

συνοδευόμενος από τους Μ. Θεοδωράκη, Τ. 
Μπενά, Α. Λεντάκη, Α. Μανωλάκο. Ομιλία του 

στη λέσχη Λάρισας με αναφορές στον 
Λουμούμπα, στον Λαμπράκη, στον αγώνα κατά 
του ιμπεριαλισμού και στη δημοκρατία. Δήλωσε, 
επίσης, την αλληλεγγύη των 120 εκατομμυρίων 
μελών της ΠΟΔΝ προς τη ΔΝΛ και την Κύπρο. 
Επίσκεψη στο Δημαρχείο και γιορτή σε κέντρο. Λάρισα

Γκατινιόν Κλωντ~ Θεοδωράκης Μίκης~ Μπενάς Τάκης~ 
Λεντάκης Αντρέας~ Μανωλάκος Αριστείδης~ Λουμούμπα 

Πατρίς~ Λαμπράκης Γρηγόρης

1965 30/1 1 Διάλεξη των Λαμπράκηδων

Η διάλεξη του Κ. Πορφύρη για τον  Δ. Σολωμό 
την 1.2 θα γίνει στο θέατρο "Πορεία" και 
εντάσσεται στο πλαίσιο του "Μήνα του 

βιβλίου". Αθήνα Πορφύρης Κονίδης~ Σολωμός Διονύσιος

1965 30/1 1 Πλήθος λαού στην κηδεία του Δ. Σπυρίδη

Σέρρες: Κηδεία του Δημ. Σπυρίδη, στελέχους 
και πρώην βουλευτή ΕΔΑ Σερρών. Στην κηδεία 

μετείχε αντιπροσωπεία της ΔΝΛ. Σέρρες Σπυρίδης Δημήτρης

1965 30/1 2 Παπαπερικλής Ν[ίκος]
Το ημερολόγιο ενός απλού 

ανθρώπου Τρίπτυχο

Σχόλια για την προβοκατόρικη "πορεία" των 
εγκάθετων της Δεξιάς με τραγούδια του ΕΑΜ. 

Αναφορά στη ΔΝΛ. Αθήνα

1965 30/1 2
Χθεσινή συζήτηση για το βιβλίο του Κ. 

Κοτζιά "Επί εσχάτη προδοσία"

Παρουσίαση του έργου και του συγγραφέα από 
τον Δ. Γιάννου. Ομιλία του συγγραφέα για τους 
κινδύνους δογματισμού κ.ά. Ερωτήσεις στον 

συγγραφέα. Αθήνα Κοτζιάς Κώστας~ Γιάννου Δημήτρης

1965 30/1 5 Η φωνή της Αλήθειας Καταπληκτικό!

Σχολιο σε δημοσίευμα βραδυνής εφημερίδας της 
Δεξιάς ότι… υπάρχουν Λαμπράκηδες στην 
Τρίπολη!  Φωτογραφία της λέσχης Τρίπολης. Τρίπολη

1965 30/1 6 Για άλλη μια φορά
Διάψευση συκοφαντιών εφημερίδων της 

Ε.Ρ.Ε. περί Λαμπράκηδων

Διάψευση άρθρου των εφημ. "Ακρόπολη" και 
"Απογευματινή" ότι ομάδα Λαμπράκηδων 

εισέβαλε σε αστυνομικό τμήμα στη Ρόδο και 
έδειρε άσχημα χωροφύλακα. Η Διοίκηση 
Χωροφυλακής διευκρίνησε ότι οι νέοι που 
εισέβαλαν δεν ήταν Λαμπράκηδες αλλά… 

τεντυμπόιδες. Ρόδος

1965 30/1
1 και 

5
Η χθεσινή πρες 

κόνφερανς του Γκατινιόν

Η Δ.Ν. Λαμπράκη μπορεί να στηρίζεται στην 
ενεργητική αλληλεγγύη της Π.Ο.Δ.Ν. 
Πλήρης υποστήριξη στον αγωνιζόμενο 

Κυπριακό λαό. Αθήνα

Γκατινιόν Κλωντ~ Θεοδωράκης Μίκης~ Μπενάς Τάκης~ 
Γιωτόπουλος Γιώργος~ Λεντάκης Αντρέας~ Τρίκκας 

Τάσος~ Χριστοφιλόπουλος Γιώργης

1965 31/1 5 Δίζελος Θαλής Το άλλο έγκλημα είναι η λησμονιά…

Έκθεση στην αίθουσα "Παρνασσός" για τα 
Εβραιόπουλα που χάθηκαν στα γερμανικά 

στρατόπεδα. Ένας "μικρός Λαμπράκης", 9 ετών, 
γράφει στο βιβλίο εντυπώσεων λίγα λόγια για 
την ειρήνη και την ανεξαρτησία των λαών. Αθήνα

1965 31/1 8 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις

Ευθυμογράφημα για τον "στρατηγό" Φροντιστή. 
Αναφορά στον μυστικό κώδικα επικοινωνίας 
που έχουν οι Λαμπράκηδες, στην ανησυχία της 
ΕΡΕ για τη ΔΝΛ και τη κομμουνιστκή της 
δραστηριότητα και στις 650 εκδηλώσεις της 

ΔΝΛ. Αθήνα Φροντιστής Αθανάσιος

1965 2/2 4

Στις 30 του μηνός, δεν θα γίνει τίποτα. Στις 
13 Φεβρουαρίου να δείτε τι έχει να γίνει… 

(στο Χορό του Βιβλίου)

Σχόλιο του Μποστ για τον μήνα του βιβλίου (1-
30.1.1965) και έμμεση αναφορά στον 
προγραμματιζόμενο χορό. Το σχόλιο 

επαναλαμβάνεται στις 5.2. Μποσταντζόγλου Μέντης

1965 2/2 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Άρχισαν διαλέξεις της Δ.Ν.Λ. στα πλαίσια 
της εξόρμησης για το βιβλίο

Στο δημαρχείο Κερατσινίου, ομιλία της Ρίτας 
Μπούμη-Παπά με θέμα "Εισαγωγή στην ποίηση 
των νέγρων". ~ Πραγματοποιήθηκε στο θέατρο 
"Πορεία", η διάλεξη του Κ. Πορφύρη για τον Δ. 

Σολωμό. Κερατσίνι
Μπούμη-Παπά Ρίτα~ Θεοδωράκης Μίκης~ Πορφύρης 

Κονίδης~ Σολωμός Διονύσιος



Έτος Ημερομην. σελ. Συντάκτης Ρουμπρίκες Υπέρτιτλος Τίτλος Περίληψη Τόποι Πρόσωπα

1965 2/2 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Συλλήψεις Λαμπράκηδων

Σύλληψη στην Κέρκυρα και παραπομπή στο 
αυτόφωρο μέλους της ΔΝΛ γιατί φορούσε το 
σήμα της ΠΟΔΝ και είχε και μπλοκ συνδρομών 
της ΔΝΛ. ~ Στην Καβάλα, σύλληψη μέλους της 
ΔΝΛ που φορούσε το "Ζ". ~ Στα Γραφεία της 
ΔΝΛ Κέρκυρας βρέθηκαν προκηρύξεις με την 
υπογραφή "Σπίθα". Παρίσταναν την Ελλάδα 
ζωσμένη από χταπόδι που έγραφε ΚΚΕ. Κέρκυρα~ Καβάλα

1965 2/2 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ο κ. Γκατινιόν

Δηλώσεις του Κλωντ Γκατινιόν πριν την 
αναχώρησή του. Ευχαριστίες στη ΔΝΛ που τον 
προσκάλεσε και σε άλλους εκπροσώπους της 

νεολαίας. Αθήνα Γκατινιόν Κλωντ

1965 2/2 8
Κήρυγμα μίσους και απειλές πολιτευτή της 

Ε.Ρ.Ε. Ερώτηση της ΕΔΑ.

Οι βουλευτές της ΕΔΑ Α. Μπριλλάκης, Β. 
Εφραιμίδης, Μ. Θεοδωράκης, Β. Σακελλάρης 
και Λ. Κύρκος καταγγέλλουν ότι τον Δεκέμβριο 
υποψήφιος της ΕΡΕ στην Αιτωλοακαρνανία 

μπήκε σε καφενείο και ρώτησε αν υπάρχουν στο 
χωριό "Λαμπράκηδες ή άλλοι αριστεροί". Στην 
θετική απάντηση των αγροτών είπε: "Τι τους 

φυλάτε; Γιατί δεν παίρνετε τα παλούκια να τους 
ξεκάνετε;" Αιτωλοακαρνανία

Μπριλλάκης Αντώνης~ Εφραιμίδης Βασίλης~ Θεοδωράκης 
Μίκης~ Σακελλάρης Βαγγέλης~ Κύρκος Λεωνίδας

1965 3/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Αθρόες προσφορές βιβλίων στην εξόρμηση 
της ΔΝΛ

Οι προσφορές βιβλίου που έχουν ξεπεράσει τις 
12.000 σ' όλη τη χώρα. Αθήνα

1965 3/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Αφαίρεσαν επιγραφή Λέσχης Δ.Ν.Λ.

 Η επιγραφή εξαφανίστηκε στα Γιαννιτσά. 
Διαμαρτυρία της ΔΝΛ στον διοικητή και 

υποβολή μήνυσης. Γιαννιτσά

1965 4/2 2 Παπαπερικλής Ν[ίκος]
Το ημερολόγιο ενός απλού 

ανθρώπου Στα ψιλά…

Σχόλιο για τη σύλληψη νέου -μέλους ΔΝΛ- που 
φορούσε το σήμα ΠΟΔΝ, για το φυλλάδιο με το 
χταπόδι με την ερυθρά κεφαλή που γράφει ΚΚΕ 
από τη "Σπίθα" και για τον υποψήφιο της ΕΡΕ 
που ρωτά αν υπάρχουν Λαμπράκηδες στην 

Αιτωλοακαρνανία. Αιτωλοακαρνανία

1965 4/2 3 Λαμπράκηδες
Άμιλλα για το Συνέδριο. Οργανωτική 

ανάπτυξη. Λέσχες πολιτισμού.

Άμιλλα για το Συνέδριο για νέα μέλη, για 
καλύτερη λειτουργία των οργανώσεων, για 
περισσότερες βιβλιοθήκες, για μαζικές 
εκδηλώσεις, για περισσότερες λέσχες 

πολιτισμού. ~ Η Σπουδαστική οργάνωση 
Θεσσαλνίκης σε άμιλλα με τη Σπουδαστική 

οργάνωση Αθήνας. ~ Κατάσταση των 
οργανώσεων που μπαίνουν σε άμιλλα μεταξύ 

τους. Θεσσαλονίκη~ Αθήνα

1965 4/2 7 Γρίβας Γ.
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Με επιστολή από την 
Τσεχοσλοβακία

Οι νέοι πολιτικοί πρόσφυγες χαιρετίζουν τη 
δράση της ΔΝΛ. "Εμπνέεται από τα 
ευγενέστερα ιδανικά του λαού μας"

Μήνυμα του προεδρείου της γενικής συνέλευσης 
των νέων πολιτικών προσφύγων από την Ελλάδα 
στην Τσεχοσλοβακία προς το Κ.Σ. της ΔΝΛ. 

Εύχεται επιτυχία στην προσυνεδριακή δράση και 
εκφράζει την επιθυμία για επιστροφή στην 

πατρίδα. Τσεχοσλοβακία~ Αθήνα

1965 4/2 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδηλώσεις της Δ.Ν.Λ. σε όλη την Ελλάδα

Η ΔΝΛ Πυλαίας σε άμιλλα με τη ΔΝΛ Πρώτης. 
~ Η ΔΝΛ Αννόβερου και Αμβούργου 

συζήτησαν για την αποστολή αντιπροσώπων 
τους στο Α' Συνέδριο. ~  Εγκαίνια λέσχης στη Ν. 

Σμύρνη. ~ Η ΔΝΛ Αγ. Αναργύρων έκανε 
εκδρομή στους Δελφούς και στο Δίστομο. ~ Στη 
Μεταμόρφωση η ΔΝΛ οργάνωσε την πρώτη 
συνεστίασή της. ~ Στα Χανιά η ΔΝΛ έκανε 
εκδήλωση για τον Λουμούμπα και η ΔΝΛ 

Ρουμάτων Κισσάμου προσυνεδριακή σύσκεψη. 
~ Οι Λαμπράκηδες της Καρυάς καθαρίζουν 

πευκώνες από τις κάμπιες. ~ Η ΔΝΛ Κέρκυρας 
έστειλε τηλεγράφημα διαμαρτυρίας εναντίον 
αστυνομικών που συνέλαβαν μέλος της, επειδή 

φορούσε το σήμα της ΠΟΔΝ.

Θεσσαλονίκη~ Πυλαία 
(Θεσαλονίκη)~ Πρώτη 
(Σέρρες)~ Αννόβερο~ 

Αμβούργο~ Νέα Σμύρνη~ 
Άγιοι Ανάργυροι~ Δελφοί~ 

Δίστομο (Βοιωτία)~ 
Μεταμόρφωση (Αττική)~ 
Χανιά~ Παλαιά Ρουμάτα 
Κισάμου (Χανιά)~ Καρυά 

(Λευκάδα)~ Κέρκυρα Θεοδωράκης Μίκης~ Λουμούμπα Πατρίς



Έτος Ημερομην. σελ. Συντάκτης Ρουμπρίκες Υπέρτιτλος Τίτλος Περίληψη Τόποι Πρόσωπα

1965 4/2
1 και 

7 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις

Ευθυμογράφημα. Η Τουρκία κατέλαβε την 
Ελλάδα... Το σχέδιο της ΕΔΑ να εμπλέξει την 
Τουρκία σε πόλεμο πέτυχε και η ολομέλεια του 
Κόμματος έλαβε την απόφαση να διαβρώσει το 

στρατό με Λαμπράκηδες. Τουρκία~ Αθήνα

1965 5/2 1 Μήνυσις κατά της "Απογευματινής"

Ο πρόεδρος της ΔΝΛ κατέθεσε μήνυση για το 
δημοσίευμα της 29.1.1965 όπου αναγράφονταν 
ότι οι Λαμπράκηδες της Ρόδου περικύκλωσαν το 
αστυνομικό τμήμα και έδειραν χωροφύλακα. Αθήνα~ Ρόδος Θεοδωράκης Μίκης

1965 5/2 2 Οργανώνει η Δ.Ν.Λ.

Έκθεση Ελληνικού Μετακατοχικού 
Μυθιστορήματος. Στα πλαίσια της γενικής 

εξόρμησης για το βιβλίο Ανακοίνωση. Αθήνα

1965 5/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας ΔΝΛ Ηρακλείου: Εγκαίνια, εξόρμηση, πλάνα

Εγκαίνια της συνοικιακής λέσχης Ν. 
Αλικαρνασσού. Έκκληση της ΔΝΛ Ηρακλείου 
για συμμετοχή στην εξόρμηση για το βιβλίο που 

άρχισε την 1.2. Πλάνο: 1.000 βιβλία, 5 
βιβλιοθήκες.

Ηράκλειο~ Νέα Αλικαρνασσός 
(Ηράκλειο)

1965 5/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εγκαίνια Λέσχης ΔΝΛ Βοτανικού

Χαιρετισμός του Μ. Θεοδωράκη και του Γ. 
Χριστοφιλόπουλου. Βοτανικός Θεοδωράκης Μίκης~ Χριστοφιλόπουλος Γιώργης

1965 6/2 1
Η Δ.Ν. Λαμπράκη στιγματίζει τις ανήθικες 
μεθόδους μερίδας του Τύπου της Ε.Ρ.Ε.

Ανακοίνωση του Κ.Σ. για τη συκοφαντική 
εκστρατεία εφημερίδων του αστικού τύπου που 
"φορτώνουν" στους Λαμπράκηδες τις ειδήσεις 
του αστυνομικού δελτίου. Ανάθεσε στους 

νομικούς συμβούλους της ΔΝΛ να καταθέσουν 
μηνύσεις. Αναφορά στη μήνυση του Μ. 

Θεοδωράκη κατά της "Απογευματινής". Μήνυση 
σε εφημερίδα που έγραψε ότι διοχετεύονται από 

το εξωτερικό εκατομμύρια δολλάρια στην 
οργάνωση. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης

1965 6/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η ΔΝΛ Χωριστής

Η ΔΝΛ Χωριστής οργάνωσε γιορτή για τον 
Λουμούμπα. Χωριστή (Δράμα) Λουμούμπα Πατρίς

1965 6/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Επιστολή της 
Κομμουνιστικής Ένωσης 
Νεολαίας Βουλγαρίας

Συγχαρητήρια για τη δημιουργική δράση της 
ΔΝΛ. Πρόταση για συνεργασία και 

ανταλλαγή αντιπροσωπειών

Συγχαρητήρια επιστολή της Δημητροβιανής 
Ένωσης Κομμουνιστικής Νεολαίας. Πρόταση 
για τη διεύρυνση της συνεργασίας, για την 

ανταλλαγή αντιπροσωπειών κ.ά. Βουλγαρία~ Αθήνα

1965 6/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας …και η ΔΝΛ Καλαμαριάς Χορός της ΔΝΛ Καλαμαριάς. Καλαμαριά (Θεσσαλονίκη)

1965 6/2
1 και 

5 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις

Ευθυμογράφημα. Σύγκριση με την εποχή του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου. "Με την ποσότητα μιας 
χούφτας Λαμπράκηδων δεν είχαμε γονατίσει το 

Βελουχιστάν;" Αθήνα

1965 7/2 9 Λαμπράκηδες Η "αληθής Δημοκρατία" του Αρχηγού

Σχόλιο για τον κανονισμό της ΕΔΗΝ και για το 
άρθρο 4. Αναφορά στον Γ. Παπανδρέου που 
θεωρεί τους Λαμπράκηδες "καπήλους της 

δημοκρατίας". Αθήνα Παπανδρέου Γεώργιος

1965 7/2 11 Τα Νιάτα του Κόσμου
Οι νέοι της Ουγγαρίας χαιρετίζουν τη Δ.Ν. 

Λαμπράκη

Η Ένωση Κομμουνιστικής Νεολαίας απευθύνει 
επιστολή στο Κ.Σ. της ΔΝΛ με την οποία 
εκφράζει τα συγχατηρήριά της και τη 

συμπαράσταση στους δημοκρατικούς αγώνες 
της.  Αθήνα~ Ουγγαρία Μέχες Λάγιος

1965 7/2 12
Όπως επί 

Καραμανλοκρατίας

Συγκέντρωση χωροφυλάκων και ΤΕΑ 
μπροστά στο χώρο συνέλευσης της "Δ.Ν. 

Λαμπράκη"

Στην Αλεξανδρούπολη, ο γραμματέας της ΔΝΛ 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Τ. 

Γεωργίου, και ο γραμματέας της ΔΝΛ Έβρου, Ι. 
Στεφάνου, παρίστανται στην προσυνεδριακή 
συνέλευση ΔΝΛ Νέας Βύσσας Ορεστιάδας. Ο 

διοικητής της χωροφυλακής τοποθέτησε 
αστυνομική δύναμη και ΤΕΑ έξω από το 
καφενείο που γινόταν η συνέλευση. 

Διαμαρτυρία της ΔΝΛ και σύλληψη του Τ. 
Γεωργίου επειδή έφερε το σήμα της ΔΝΛ.

Αλεξανδρούπολη~ Νέα Βύσσα 
Ορεστιάδας (Έβρος)  Γεωργίου Τάκης~ Στεφάνου Γιάννης



Έτος Ημερομην. σελ. Συντάκτης Ρουμπρίκες Υπέρτιτλος Τίτλος Περίληψη Τόποι Πρόσωπα

1965 7/2 12
Βουλευτές της ΕΔΑ 

καταγγέλλουν
Τρομοκρατικές πράξεις ανδρών των ΤΕΑ. 

Πότε επί τέλους θα διαλυθούν;

Επερωτήσεις των βουλευτών της ΕΔΑ Αν. 
Μπριλλάκη, Β. Εφραιμίδη και Μ. Θεοδωράκη 

κατά της δραστηριότητας των ΤΕΑ. 
Συγκεκριμένα σε συγκέντρωση τμημάτων ΤΕΑ 
σε χωριό της Πτολεμαΐδας ο διοικητής λόχου 

καταφέρθηκε εναντίον της ΔΝΛ 
χαρακτηρίζοντάς την "χειρότερο εχθρό του 

έθνους". Πτολεμαΐδα
Μπριλλάκης Αντώνης~ Εφραιμίδης Βασίλης~ Θεοδωράκης 

Μίκης

1965 9/2 2
Άρχισε ο νέος κύκλος 

των συναυλιών
Κοσμοσυρροή στις συναυλίες του Μ. 

Θεοδωράκη στον Πειραιά

Συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. 
Παρευρέθηκαν οι Τ. Μπενάς, Μποστ, Στ. 

Ξαρχάκος. Πειραιάς
Θεοδωράκης Μίκης~ Μπενάς Τάκης~ Μποσταντζόγλου 

Μέντης~ Ξαρχάκος Σταύρος

1965 9/2 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Διάλεξη του Βασίλη Βασιλικού στη Δ.Ν.Λ.

Στις 12.2, ο Β. Βασιλικός θα παρουσιάσει στην 
Κεντρική Λέσχη (Θεμιστοκλέους και 

Κλεισόβης) το έργο του. Αθήνα Βασιλικός Βασίλης

1965 9/2 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Παραβιάζεται το πνεύμα της Δημοκρατίας

Αγανάκτηση στο Ηράκλειο από την ενέργεια της 
χωροφυλακής να "αποκλείσει" τη Λέσχη της 

ΔΝΛ στα εγκαίνιά της. Τηλεγράφημα 
διαμαρτυρίας προς τον υπουργό Εσωτερικών για 
τον έλεγχο ταυτοτήτων από την αστυνομία, τη 
σημείωση ονομάτων και την παρουσία της 

αστυνομίας παρά τα διαβήματα. Ηράκλειο

1965 9/2 7 Ιωαννίδης Φρίξος
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Προβοκράτορες

Άγνωστοι έγραψαν στα τζάμια του 
Παραρτήματος Ασφάλειας Θεσσαλονίκης το 

σήμα "Ζ" για να ενοχοποιήσουν τους 
Λαμπράκηδες. Θεσσαλονίκη

1965 9/2
1 και 

6 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις

Ευθυμογράφημα. Αναφέρεται στο "Χορό του 
Βιβλίου" που διοργανώνουν οι βιβλιοπώλες την 
ίδια μέρα με τον "Χορό του Βιβλίου της ΔΝΛ". Παρίσι~ Λάρισα

1965 9/2
5 και 

6 Λαμπράκηδες

Τέσσερα χρόνια μετά τη δολοφονία του, η 
Δ.Ν.Λ. τιμά τη μνήμη του Πατρίς 

Λουμούμπα

Η ΔΝΛ Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας και 
Κέρκυρα διοργάνωσαν εκδηλώσεις. Διακήρυξη 

της ΔΝΛ υπέρ του Κογκολέζικου λαού. 
Αποσπάσματα από τις ομιλίες της Ρ. Μπούμη-
Παπά και του Α. Λεντάκη στην εκδήλωση στο 

θέατρο "Ακάδημος".
Αθήνα~ Θεσσαλονίκη~ 
Καβάλα~ Κέρκυρα

Λουμούμπα Πατρίς~ Μπούμη-Παπά Ρίτα~ Λεντάκης 
Αντρέας

1965 10/2 2 Ο χορός των Λαμπράκηδων
Ξενοδοχείο Κιγκ Μίνως, Σάββατο 13.2,  χορός 

της ΔΝΛ. Αναγγελία. Αθήνα

1965 10/2 4 Επιστολές στην Αυγή
Οι Λαμπράκηδες και το πολιτιστικό τους 

έργο

Επιστολή του Γ. Χατζηπαντελή από τις Σέρρες. 
Αναφορά σε σύλληψη Λαμπράκηδων στην 

Αθήνα επειδή μάζευαν βιβλία για τον "Μήνα του 
Βιβλίου". Καταγγελία ιδιώτη, συμπαράσταση 

στη ΔΝΛ. Σέρρες~ Αθήνα Χατζηπαντελής Γ.

1965 10/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Οι εκπολιτιστικές εκδηλώσεις των 
Λαμπράκηδων

Εγκαίνια λέσχης της ΔΝΛ Βοτανικού, ομιλία 
του Μ. Θεοδωράκη. Εξαγγελίες για τη 
συγκρότηση βιβλιοθήκης, τη δημιουργία 

ποδοσφαιρικής ομάδας, κουκλοθέατρου κ.ά. 
Πρόσκληση άμιλλας στη ΔΝΛ Υμηττού. ~ 
Συνεστίαση στα Νέα Λιόσια, ομιλία του Μ. 

Θεοδωράκη και πρόσκληση σε άμιλλα της ΔΝΛ 
Αγίων Αναργύρων. ~ Εγκαίνια λέσχης στον 
Παλαμά. ~ Η ΔΝΛ εμποροϋπαλλήλων 

οργανώνει προσυνεδριακή συνέλευση στη 
κεντρική Λέσχη.

Βοτανικός~ Υμηττός~ Νέα 
Λιόσια~ Άγιοι Ανάργυροι~ 

Παλαμάς (Καρδίτσα) Θεοδωράκης Μίκης

1965 11/2 5 Λαμπράκηδες Όαση στην έρημο
Νέοι στη Μακεδονία χτίζουν μόνοι τους λέσχες 

με εξοπλισμό από τα σπίτια τους. Μακεδονία

1965 11/2 2 Ο χορός των Λαμπράκηδων
Ανακοίνωση για το χορό στο ξενοδοχείο Κιγκ 

Μίνως. Αθήνα
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1965 11/2 5 Λαμπράκηδες
Κάθε λέσχη και μία εγγύηση για το μέλλον. -
Από το συνέδριο ως το δρόμο του χωριού

Οι Λαμπράκηδες Γερακαρίου μπαίνουν στη 
διάθεση της κοινότητας. ~ Στη ΔΝΛ 

Μυλοχωρίου χτίζουν μόνοι τη λέσχη τους. ~ 
Ανοικοδόμηση των ερειπωμένων χωριών 

Κοκκινιά και Μελισσουργιό αποφασίστηκε από 
τη ΔΝΛ.~ Η ΔΝΛ Μεταλλικού πραγματοποίησε 
συγκέντρωση. Ομιλίες  του γραμματέα της Ν.Ε. 
της ΔΝΛ, Μ. Ιωαννίδη και του Χρ. Μίσσιου. ~ 

Εγκαίνια λέσχης και σύσκεψη στη ΔΝΛ 
Γοργόπης. ~ Κλιμάκιο της ΔΝΛ Μακεδονίας, 

αποτελούμενο από τους Χρ. Μίσσιο, Θ. Καζέλη, 
τον γραμματέα της ΔΝΛ Κιλκίς και τον Γρ. 
Θεοδωρίδη, πραγματοποιούν 4μερη περιοδεία 
στον νομό Κιλκίς με τρακτέρ και πεζοπορία. ~ 
Νέες λέσχες ετοιμάζονται σε Ποντοκώμη, 
Μαυροπηγή, Άνω Κώμη, Σειρήνι, Κιβωτό, 

Αιανή.

Μακεδονία~ Γερακάρι 
(Λάρισα)~ Μυλοχώρι 

(Κιλκίς)~ Κοκκινιά (Κιλκίς)~ 
Μελισσουργιό (Κιλκίς)~ 

Μεταλλικό (Κιλκίς)~ Γοργόπη 
Αξιουπόλεως (Κιλκίς)~ 
Ποντοκώμη (Κοζάνη)~ 
Μαυροπηγή Πτολεμαΐδας 

(Κοζάνη)~ Άνω Κώμη 
(Κοζάνη)~ Σειρήνι (Γρεβενά)~ 
Κιβωτός [Κρίφτσι] (Γρεβενά)~ 

Αιανή (Κοζάνη)
Ιωαννίδης Μήτσος~ Μίσσιος Χρόνης~ Καζέλης Θόδωρος~ 

Θεοδωρίδης Γρηγόρης

1965 11/2 5 Λαμπράκηδες
Κάθε λέσχη και μία εγγύηση για το μέλλον. -

Ανταποκρίσεις από την επαρχία

Ανταπόκριση από τη Μακεδονία για τις 
αντιδράσεις της ΕΡΕ λόγω της μαζικότητας των 

εντάξεων στη ΔΝΛ. Μακεδονία

1965 11/2 5 Λαμπράκηδες
Κάθε λέσχη και μία εγγύηση για το μέλλον. -

Πρόκληση της Δεξιάς

Κλιμάκιο της ΔΝΛ από τους Χρ. Μίσσιο, Θ. 
Καζέλη και τον γραμματέα της Ν.Ε. Γιαννιτσών, 
Χρ. Πίπο, παρουσιάστηκε στο νομάρχη Εδέσσης 
και διαμαρτυρήθηκε για την αφαίρεση ταμπέλας 

από τοπική λέσχη. Έδεσσα Μίσσιος Χρόνης~ Καζέλης Θόδωρος~ Πίπος Χρ.

1965 11/2 5 Λαμπράκηδες
Κάθε λέσχη και μία εγγύηση για το μέλλον. -

Από την Αιτωλοακαρνανία

Κορύφωση του ενδιαφέροντος για το συνέδριο. 
Διοργάνωση προσυνεδριακών συνελεύσεων στα 
χωριά Πεντάλοφο, Γουριά, Παλιάμπελα. Στα 

Παλιάμπελα εγκαινιάστηκε και λέσχη. Μίλησε ο 
γραμματέας της ΔΝΛ του χωριού, Χρ. 

Σταμάτης. Χαιρετισμό απηύθυναν εκ μέρους του 
γραφείου Βονίτσης ο Δ. Κοντογιώργος και ο 
γραμματέας της Ν.Ε. της ΔΝΛ, Γ. Κυλάφης.

Αιτωλοακαρνανία~ 
Πεντάλοφος Ξηρομέρου 

(Αιτωλοακαρνανία)~ Γουριά 
Μεσολογγίου 

(Αιτωλοακαρνανία)~ 
Παλιάμπελα Βόνιτσας 

(Αιτωλοακαρνανία) Κυλάφης Γεράσιμος~ Σταμάτης Χρ.~ Κοντογιώργος Δ.

1965 11/2 5 Λαμπράκηδες

Κάθε λέσχη και μία εγγύηση για το μέλλον. -
Απαράδεκτος…κουμπάρος ο κ. Ι. 

Φραγκούλης!

Στο Πταισματοδικείο Ξηρομέρου εκδικάζεται η 
υπόθεση του Στ. Τσίτζου κατοίκου του χωριού 
Μαχαιρά. Κατηγορείται επειδή στα βαφτίσια του 
παιδιού του -με κουμπάρο τον Ι. Φραγκούλη, 
τέως αντιδήμαρχο του Πειραιά- η Χορωδία των 

Λαμπράκηδων Πειραιά τραγούδησε 
αντιστασιακά τραγούδια.

Ξηρόμερο~ Μαχαιράς 
Ξηρομέρου 

(Αιτωλοακαρνανία)~ Πειραιάς Φραγκούλης Γιάννης~ Θεοδωράκης Μίκης~ Τσίτζος Στ.

1965 11/2 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Διάλεξη του Βασίλη Βασιλικού στη Δ.Ν.Λ.

Διάλεξη για το έργο του στις 12.2 στα κεντρικά 
γραφεία της ΔΝΛ. Αθήνα Βασιλικός Βασίλης

1965 11/2 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ειδήσεις Λαμπράκηδων

Η ΔΝΛ Καισαριανής πραγματοποιεί στις 14.2 
προσυνεδριακή συνέλευση. ~ Οι Λαμπράκηδες 

του Βύρωνα, της  Καισαριανής και του 
Παγκρατίου παρακολούθησαν παράσταση του 
έργου "Ένας Όμηρος" στις  7.2. ~ Η ΔΝΛ 
Μπραχαμίου απευθύνει έκκληση στους 

προοδευτικούς ανθρώπους, ιδίως της περιοχής, 
για την προσφορά βιβλίων. ~ Επανόρθωση: Η 
ΔΝΛ Πυλαίας καλεί σε άμιλλα τη ΔΝΛ Πειραιά 

και όχι τη ΔΝΛ Πρώτης.

Καισαριανή~ Βύρωνας~ 
Παγκράτι~  Άγιος Δημήτριος 

[Μπραχάμι]~ Πυλαία 
(Θεσσαλονίκη)~ Πειραιάς~ 

Πρώτη (Σέρρες) Μπήαν Μπρένταν

1965 12/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Διάλεξη Βασίλη Βασιλικού στη ΔΝΛ Σήμερα η διάλεξη. Αθήνα Βασιλικός Βασίλης

1965 12/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Επιστολή των Ελλήνων 
Πολιτικών Προσφύγων 

της Πολωνίας

Το πατριωτικό έργο της Δ.Ν.Λ. να ενισχυθεί 
και από το κράτος. "Αποτελεί ανανεωτική 

πνοή αύρας στην πατρίδα μας"

Η Επιτροπή Επαναπατρισμού Πολιτικών 
Προσφύγων από την Ελλάδα στην Λ.Δ. 

Πολωνίας στέλνει διαμαρτυρία στους προέδρους 
της Κυβερνήσεως και της Βουλής και στον Υπ. 
Δικαιοσύνης. Καταγγέλλει την αμφισβήτηση της 
νομιμότητας της ΔΝΛ από τον πρωθυπουργό. Αθήνα~ Πολωνία Παπανδρέου Γεώργιος

1965 12/2 6 Για μια ακόμη φορά
Διαψεύδεται επίσημα δημοσίευμα του τύπου 

της ΕΡΕ

Ο υπουργός Βορείου Ελλάδος διαψεύδει 
δημοσίευμα της εφημ. "Ελληνικός Βορράς" με 
τίτλο: "Γυμνασιάρχαι κρούουν τον κώδωνα του 

κινδύνου. Η νεολαία στα νύχια των 
Λαμπράκηδων". Θεσσαλονίκη
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1965 12/2
1 και 

5

Οργή και αγανάκτηση 
συνέχει το λαό μας για τη 
ληστρική επίθεση στο 

Βιετνάμ. Η κυβέρνηση να 
καταγγείλη τους 

πειρατές.

Έξω ο 6ος στόλος από τα νερά μας. 
Ανακοινώσεις της Δ.Ν. Λαμπράκη, του 

Δ.Σ.Κ., της Επιτροπής Ειρήνης

Ανακοίνωση της ΔΝΛ. Ζητά να σταματήσουν οι 
επιδρομές,  να εφαρμοστεί η συνθήκη της 

Γενεύης και την άμεση απομάκρυνση του 6ου 
στόλου από τις ελληνικές θάλασσες. Αθήνα

1965 13/2 4 Η κηδεία του Γρ. Μοσχόπουλου

Κηδεία του Γρ. Μοσχόπουλου, διευθυντή της 
εφημ. "Δημοτική Δημιουργία" και προέδρου της 
Επιτροπής Ειρήνης Αγίου Δημητρίου. Στην 

κηδεία παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι της ΔΝΛ 
Μπραχαμίου. Άγιος Δημήτριος [Μπραχάμι] Μοσχόπουλος Γρηγόρης

1965 13/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας ΔΝΛ Βιβλιοδετών

Οι Λαμπράκηδες βιβλιοδέτες πραγματοποιούν 
προσυνεδριακή συνέλευση στις 14.2. Αθήνα

1965 13/2 5 Ο χορός των Λαμπράκηδων Χορός σήμερα στο Ξενοδοχείο Κιγκ Μίνως. Αθήνα Μποσταντζόγλου Μέντης

1965 13/2 6 Συγκέντρωση για τον Λοπέζ

Η ΔΝΛ Αθήνας διοργανώνει, στην κεντρική 
λέσχη (16.2 ), συγκέντρωση διαμαρτυρίας για 
την παραπομπή σε στρατοδικείο του Ισπανού 

αντιφασίστα Χούστο Λοπέζ.  Αθήνα Λοπέζ Χούστο

1965 13/2
1 και 

5

Ο Λαός μας στιγματίζει 
τις αμερικανικές 

επιδρομές στο Βιετνάμ

Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας οι 
βομβαρδισμοί. Να φύγει ο 6ος στόλος από 

τα νερά μας.

Η ΔΝΛ Αγίων Αναργύρων καταγγέλλει τις 
βάρβαρες επιδρομές των ΗΠΑ στο Βόρειο 

Βιετνάμ και ζητά από την κυβέρνηση να κάνει 
το ίδιο. Άγιοι Ανάργυροι

1965 14/2 9 Λαμπράκηδες
Εξόρμηση για το βιβλίο. -Δίπλα στη 

βιβλιοθήκη, το φροντιστήριο

Αγρίνιο: Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας, 
δωρεάν, από τη ΔΝΛ. Καθηγήτρια η Μ. 

Γιαννοπούλου. Αγρίνιο Γιαννοπούλου Μ.

1965 14/2 9 Λαμπράκηδες
Εξόρμηση για το βιβλίο. -Εξορμήσεις στις 

συνοικίες

Οι Λαμπράκηδες Αγίων Αναργύρων, Αγίας 
Βαρβάρας, Άνω Λόφου Αξιωματικών και 
Υμηττού διοργάνωσαν δενδροφυτεύσεις σε 

συνεργασία με τους τοπικούς δήμους. ~ Η ΔΝΛ 
Καλλιθέας εξόρμησε στις Τζιτζιφιές για τον 

καθαρισμό δημόσιου χώρου.

Άγιοι Ανάργυροι~ Αγία 
Βαρβάρα~ Άνω Λόφος 
Αξιωματικών~ Υμηττός~ 
Καλλιθέα~ Τζιτζιφιές

1965 14/2 9 Λαμπράκηδες
Εξόρμηση για το βιβλίο. Βιβλιοθήκη στα 

Καμμένα Βούρλα

Στα Καμμένα Βούρλα άνοιξε η πρώτη 
βιβλιοθήκη της ΔΝΛ. Οι Λαμπράκηδες της 

Πλάκας τους χαρίζουν βιβλία σε εκδρομή που 
διοργανώνουν στα Καμμένα Βούρλα. ~ Το 

σύνθημα "κάθε σπίτι να δώσει τόσα βιβλία όσα 
δωμάτια έχει" βρήκε ανταπόκριση. Τα βιβλία 

φτάνουν στη λέσχη  του Αγρινίου. Η ΔΝΛ ζητά 
βιβλία και από τους Αγρινιώτες που ζούν στην 
Αθήνα. Στα εγκαίνια της λέσχης του χωριού 
Παλιάμπελα, η ΔΝΛ Αγρινίου πρόσφερε 40 
βιβλία. ~  Επιτυχής άμιλλα για το βιβλίο των 
τοπικών οργανώσεων της ΔΝΛ Μεσσηνίας.

Καμμένα Βούρλα (Φθιώτιδα)~ 
Αιτωλοακαρνανία~ Αγρίνιο~ 

Παλιάμπελα Βόνιτσας 
(Αιτωλοακαρνανία)~ Πλάκα 

(Αθήνα)~ Μεσσηνία~ 
Καλαμάτα~ Χανδρινού [το] 
(Μεσσηνία)~ Γαργαλιάνοι 

(Μεσσηνία)

1965 14/2 9 Λαμπράκηδες
Εξόρμηση για το βιβλίο. -Η πολιτιστική 

δράση

Οι προετοιμασίες για το Α΄ Συνέδριο 
κορυφώνονται. Προετοιμασία για μεγάλες 

πολιτιστικές εξορμήσεις, όπως το Φεστιβάλ της 
Ελληνικής Νεολαίας και η δημιουργία 

καλλιτεχνικών συγκροτημάτων. ~ Στον Υμηττό 
και στη Καισαριανή συγκροτούνται μπαλλέτο 
λαϊκών χορών και θίασοι. Άμιλλα για την 
καλύτερη παράσταση. ~ Στην Ηλιούπολη 

δόθηκαν έπαθλα στους νικητές του πιγκ-πογκ. ~ 
Στο Αγρίνιο δημιουργήθηκε χορωδία. 

Επικεφαλής η Γ. Πετρίδη, διπλωματούχος του 
Εθνικού Ωδείου.

Υμηττός~ Καισαριανή~ 
Ηλιούπολη~ Αγρίνιο Πετρίδη Γεωργία
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1965 14/2 11 Παπαδημητρίου Ν. Τα Νιάτα του Κόσμου

Η ΠΟΔΝ για μια ακόμα φορά υπογραμμίζει 
την αλληλεγγύη της στον αγώνα του 
Κυπριακού λαού. Συνέντευξη του 

ανταποκριτή μας στη Βουδαπέστη (Ν. 
Παπαδημητρίου) με  Γ. Γραμματέα της 

ΠΟΔΝ κ. Κλωντ Γκατινιόν

Συζήτηση για την πρόσφατη επίσκεψη του 
Γκατινιόν στην Ελλάδα. Με την επίσκεψη στην 
Ελλάδα ανταπέδοσε την επίσκεψη των Μ. 

Θεοδωράκη και Τ. Μπενά στην έδρα της ΠΟΔΝ 
στο Βουκουρέστι. Ο πρόεδρος της ΠΟΔΝ 

θεωρεί το ταξίδι του αποδοτικό γιατί ήρθε σε 
επαφή με πολλές οργανώσεις νεολαίας και γιατί 
πέρασε αξέχαστες στιγμές "στις συναντήσεις του 

με τους κύκλους των εστιών της Νεολαίας 
Λαμπράκη". Μίλησε, επίσης, για τις διάφορες 

δραστηριότητες της ΔΝΛ. Αθήνα~ Βουκουρέστι
Παπαδημητρίου Νίκος~ Γκατινιόν Κλωντ~ Θεοδωράκης 

Μίκης~ Μπενάς Τάκης~ Λουμούμπα Πατρίς

1965 14/2 12 Η δίκη μέλους της "Δ.Ν. Λαμπράκη"
Δίκη του Τ. Γεωργίου επειδή φορούσε το σήμα 

"Ζ" σε εκδήλωση της ΔΝΛ Ορεστιάδας. Αθήνα~ Ορεστιάδα (Έβρος)  Γεωργίου Τάκης

1965 14/2 12 Συγκέντρωση για τον Λοπέζ
Πρόσκληση- αναγγελία της εκδήλωσης στα 

κεντρικά γραφεία της ΔΝΛ στις 16.2. Αθήνα Λοπέζ Χούστο

1965 16/2 1 Συγκέντρωση για τον Λοπέζ

Η ΔΝΛ πραγματοποιεί συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας κατά της παραπομπής σε 

στρατοδικείο του Χ. Λοπέζ. Ομιλητής ο Μ. 
Δραγούμης. Απαγγελία ποιημάτων και 

τραγούδια από τον αγώνα του ισπανικού λαού. Αθήνα Λοπέζ Χούστο~ Δραγούμης Μάρκος

1965 16/2 1 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις
Ευθυμογράφημα. Σχολιάζει το χορό στο Κιγκ 

Μίνως (13.2). Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης

1965 16/2 3
Για την Δημοκρατία και 

την Κύπρο

Επιβλητική συγκέντρωση της ΕΔΑ προχθές 
στη Λευκάδα. Μίλησαν ο Βασ. Νεφελούδης 
εκ μέρους της Ε.Ε. της ΕΔΑ, ο βουλευτής Ξ. 
Γρηγόρης και ο Χαλκιόπουλος εκ μέρους της 

ΔΝΛ

Στην ομιλία του, ο Χαλκιόπουλος υπογράμμισε 
τον πρωτοπόρο ρόλο της νεολαίας για τη 

Δημοκρατία. Λευκάδα
 Νεφελούδης Βασίλης~ Γρηγόρης Ξενοφών~ Χαλκιόπουλος 

(;)

1965 16/2 7 Η φωνή της Αλήθειας Χωρίς προηγούμενο

Σχόλιο για τον διοικητή αστυνομικού τμήματος 
στο Μεσολόγγι που, αφού "έκανε κλοιό" στο 

χώρο όπου γινόταν η προσυνεδριακή συνέλευση 
της ΔΝΛ, αξίωσε να εκφράσει τις δικές του 

πολιτικές απόψεις. Μεσολόγγι

1965 16/2 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Διαμαρτυρία της Δ.Ν.Λ.

Τηλεγράφημα διαμαρτυρίας της ΔΝΛ 
Μεσολογγίου κατά αστυνομικού που αξίωσε να 

παραστεί στην αίθουσα όπου γινόταν η 
προσυνεδριακή συνέλευση της ΔΝΛ να να 
εκφράσει κρίσεις για πολιτικά θέματα. Η 

συνέλευση αναβλήθηκε. Μεσολόγγι

1965 16/2 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Ενώ πλησιάζει το πρώτο 
Ιδρυτικό Συνέδριο

Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη: 
Δραστηριότητα-Εκδηλώσεις. Ειδήσεις απ' 

όλη την Ελλάδα

Η ΔΝΛ Θεσσαλονίκης οργάνωσε χορό στα 
πλαίσια της εξόρμησης για το βιβλίο. ~ 
Διαμαρτυρία της ΔΝΛ Αιγαίου για τη μη 
απαγόρευση των τυχερών παιχνιδιών. ~ 

Προσυνεδριακή σύσκεψη των κοριτσιών της 
ΔΝΛ Χανίων και "εξόρμηση για το βιβλίο". ~ 
Διάλεξη της Ρ. Μπούμη-Παπά για την "ποίηση 

των νέγρων" στη ΔΝΛ Νίκαιας. ~ 
Προσυνεδριακή συνέλευση  της ΔΝΛ 
Καισαριανής και διαμαρτυρία για την 

αστυνόμευση της λέσχης. ~ Κινηματογραφική 
προβολή στη λέσχη της ΔΝΛ Παγκρατίου. ~ 
Στην προσυνεδριακή συνέλευση της ΔΝΛ 

Ναυπλίου μετείχαν αντιπροσώποι από το Άργος 
και τη Μηδέα.

Θεσσαλονίκη~ Αιγαίο~ 
Χανιά~ Νίκαια~ Καισαριανή~ 
Παγκράτι~ Ναύπλιο~ Άργος~ 

Μηδέα (Αργολίδα) Μπούμη-Παπά Ρίτα

1965 16/2
1 και 

7

Ο ελληνικός λαός 
αποδοκιμάζει την 
επέμβαση των 
Αμερικανών 

ιμπεριαλιστών στο 
Βιετνάμ

Να φύγει ο 6ος στόλος από τις θάλασσές 
μας. "Έξω από το ΝΑΤΟ", απαίτηση της 

συγκέντρωσης

Στις προσυνεδριακές συνελεύσεις της ΔΝΛ, στις 
15.2, σε συνοικίες της Αθήνας συζητήθηκε το 
θέμα των αμερικανικών επιθέσεων στο Βιετνάμ. 

Έκδοση ψηφισμάτων. Αθήνα
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1965 16/2
5 και 

6 Λαμπράκηδες
Συμπέρασμα από μια περιοδεία. Οι 

Λαμπράκηδες στα χωριά της Μακεδονίας

Έκθεση της ΔΝΛ Μακεδονίας για τις 
προσυνεδριακές προετοιμασίες. Ενυπωσιακή η 
παρουσία στα χωριά και αποδοτική η περιοδεία 
των μελών του γραφείου ΔΝΛ Μακεδονίας, που 
συνέπεσε με την εκτεταμένη επίθεση της ΕΡΕ. 
Ανάλυση της πολιτικής της Δεξιάς εναντίον της 
ΔΝΛ και σχόλια για την φτώχεια διαφόρων 
περιοχών στην Βόρ. Ελλάδα και για την 

ανάπτυξη που επιδιώκει η ΔΝΛ. Μακεδονία

1965 17/2 1

Καταγέλαστος ο κ. 
Κανελλόπουλος. Κενός 

περιεχομένου και 
γεμάτος ποταπότητες ο 
λόγος του στη Βουλή ΕΔΑ: Νοσταλγεί φασισμό η ΕΡΕ

Το άρθρο αναφέρεται στην αντικομμουνιστική 
εκστρατεία της ΕΡΕ και στη συνεδρίαση της 
Βουλής στις 16.2. Στην ομιλία του ο Π. 

Κανελλόπουλος επανέλαβε τις "πληροφορίες" 
περί διαβρώσεως αξιωματικών από κοπέλες της 

ΔΝΛ με ερωτικά μέσα. Αθήνα Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1965 17/2 1
Η χθεσινή συγκέντρωση 
των Λαμπράκηδων Σταυροφορία για τη σωτηρία του Λοπέζ

Ομιλία του Μ. Δραγούμη στη συγκέντρωση 
στην κεντρική λέσχη ΔΝΛ για τον Ισπανό 

δημοκράτη. Έγκριση ψηφίσματος με το οποίο οι 
Λαμπράκηδες εκφράζουν συμπαράσταση και 

απαιτούν την απελευθέρωση όλων των 
πολιτικών κρατούμενων. Ποιήματα, ισπανικά 

απελευθερωτικά τραγούδια. Αθήνα Λοπέζ Χούστο~ Δραγούμης Μάρκος

1965 17/2 5 Η αγόρευση του κ. Εφραιμίδη

Αποσπάσματα της συνεδρίασης στη Βουλή 
(16.2). Ο Π. Κανελλόπουλος μιλά για 

συγκέντρωση Λαμπράκηδων στη Θεσ/κη και 
παραδίδει στον πρόεδρο της Βουλής 

φωτογραφία μαθητών που συμμετέχουν και 
φωνάζουν "τα θεμέλια του τόπου τρίζουν". Αθήνα Εφραιμίδης Βασίλης~ Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1965 17/2 6

Στη Βουλή το θέμα οπλοκατοχής ΤΕΑ και 
παρακρατικών. Ανάπτυξη ερώτησης της 

ΕΔΑ.

Ο βουλευτής των Προοδευτικών, Γ. Γραφάκος, 
σε ερώτησή του αναφέρει ότι οι Λαμπράκηδες, η 

ΔΑΝ και τα "115 ΣΕΟ" λειτουργούν χωρίς 
εγκεκριμένο καταστατικό. Στην απάντησή του, ο 
υπ. Δικαιοσύνης, Ν. Μπακόπουλος δηλώνει ότι 
για τη ΔΝΛ ισχύει ό,τι προβλέπει το άρθρο 115 

του Αστικού Κώδικα. Γραφάκος Γεώργιος~ Μπακόπουλος Νικόλαος

1965 17/2 6

Ψευδολογίες εφημερίδας της ΕΡΕ για την 
Αλεξανδρούπολη. Προσπάθεια δημιουργίας 

επεισοδίου

Η εφημ. "Ελληνικός Βορράς" έστειλε το 
συντάκτη της, Ν. Μέρτζο, στην 

Αλεξανδρούπολη με σκοπό να μειώσει τις 
αντιδράσεις από τα ψευδή της δημοσιεύματα. Ο 

συντάκτης επιχείρησε να δημιουργήσει 
επεισόδιο μπροστά από γραφεία της ΔΝΛ. 

Επιχείρησε να φωτογραφήσει τα γραφεία και ένα 
μέλος της ΔΝΛ που αρνήθηκε. Αλεξανδρούπολη Μέρτζος Νίκος

1965 17/2
1 και 

4 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις
Ευθυμογράφημα για τον μυστικό κώδικα 
επικοινωνίας μεταξύ των Λαμπράκηδων. 
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1965 18/2 5 Λαμπράκηδες
Προσυνεδριακές συνελεύσεις. Νέες λέσχες 
και εκπολιτιστική δραστηριότητα

Πάτρα: 12 προσυνεδριακές συνελεύσεις 
εργατικών τμημάτων και συνοικιών της ΔΝΛ. ~ 
Προσυνεδριακή συνέλευση στη ΔΝΛ 
Τριανδρίας. Παρόντες οι κοινοτικοί σύμβουλοι 
Ι. Μαραγκόπουλος, Β. Καρακασίδης, Γ. 
Μπιζμπίζας που προσέφεραν χρήματα και 
βιβλία. ~ Ανταπόκριση από την περιοδεία μελών 
του γραφείου ΔΝΛ Μακεδονίας σε 6 χωριά της 
Πιερίας.  Στον Μακρύγιαλο άνοιξε η 5η λέσχη. 
Στην Κονταριώτισσα, μέλος της ΔΝΛ 
παραχώρησε το σπίτι του για να γίνει λέσχη. Στη 
Βροντού, νέος Λαμπράκης χάρισε οικόπεδο για 
το κτίσιμο λέσχης. Στη Ράχη έγινε χορός και 
στον Μακρύγιαλο ασβέστωμα δένδρων. Στο 
Λιτόχωρο συγκροτήθηκε ορχήστρα και ομάδα 
πιγκ-πογκ. Στη Βροντού αποφασίστηκε ο 
εξωραϊσμός του χωριού. ~ Συνέλευση της  στο 
Αιγίνιο. Αποφασίστηκε δενδροφύτευση, 
εξωραϊσμός του νεκροταφείου, κτίσιμο 
περιβόλου της εκκλησίας, χορός και διάλεξη του 
μέλους του Ε.Σ. της ΔΝΛ, Καρακούση.  ~ Στη 
Χαλκηδόνα Θεσ/κης έγινε διάλεξη του Γ. 
Αναστασιάδη με θέμα "Η ΔΝΛ και η Παιδεία" 
και χορός.~ Στο Στρυμονοχώρι Σερρών 
αποφασίστηκε η ίδρυση νυχτερινού σχολείου για 
τους αναλφάβητους και αθλητικού συλλόγου.

Πάτρα~ Τριανδρία 
(Θεσσαλονίκη)~ Μακρύγιαλος 
(Πιερία) ~ Κονταριώτισσα 
(Πιερία) ~ Βροντού [η] 
(Πιερία)~ Ράχη (Πιερία)~ 
Λιτόχωρο (Πιερία)~ Αιγίνιο 
(Πιερία)~ Νέα Χαλκηδόνα 
(Θεσσαλονίκη)~ 
Στρυμονοχώρι (Σέρρες)

Μαραγκόπουλος Ι.~ Καρακασίδης Β.~ Μπιζμπίζας Γ.~ 
Καρακούσης Κώστας~ Αναστασιάδης Γιώργος

1965 18/2 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Διαμαρτυρία της Δ.Ν.Λ.

Προσπάθειες περιορισμού της δραστηριότητας 
της ΔΝΛ. Στο Ηράκλειο στις 14.2 άγνωστοι 

αφαίρεσαν την ταμπέλα της λέσχης Ν. 
Αλικαρνασσού. Διαμαρτυρία τοπικής ΔΝΛ στις 

αρχές. Νέα Αλικαρνασσός (Ηράκλειο)

1965 18/2 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι Λαμπράκηδες Στουτγάρδης

Ψήφισμα προς τους Κύπριους και τον αγώνα 
τους, σε συνεστίαση όπου μετείχαν 200 άτομα. 
Στη συνεστίαση, έγινε ανάλυση ποιημάτων του 
Οδ. Ελύτη και τραγουδήθηκαν τραγούδια του 

Μ. Θεοδωράκη. Πήραν μέρος αντιπρόσωποι των 
Λαμπράκηδων και από άλλες πόλεις της Δυτ. 

Γερμανίας.
Στουτγκάρδη (Δυτική 

Γερμανία) Ελύτης Οδυσσέας~ Θεοδωράκης Μίκης

1965 18/2
1 και 

7

Μετά τη γελοιοποίηση 
του κ. Κανελλόπουλου 
στη Βουλή και την 

αποκάλυψη των κινήτρων 
της εκστρατείας του

Ο εκδημοκρατισμός μόνη απάντηση στην 
ΕΡΕ. Η κυβερνητική διστακτικότητα 

ενθαρρύνει το νεοφασισμό. Η κατάργηση 
των εκτάκτων μέτρων, η νομιμοποίηση του 
ΚΚΕ, η διάλυση των ΤΕΑ, στοιχειώδη μέτρα 

της Δημοκρατίας.

Βουλευτές της ΕΡΕ λαμβάνουν εντολή να 
στέλνουν τηλεγραφήματα "περί σοβαρών 

επεισοδίων" που προκαλούν οι "Λαμπράκηδες", 
έστω και αν τελικά διαψεύδονται. Π.χ. 

τηλεγράφημα από βουλευτή ΕΡΕ Ημαθίας ότι οι 
Λαμπράκηδες-στρατιώτες δημιούργησαν 

επεισόδιο στη Φυτειά Βέροιας, που εστάλη στον 
Κανελλόπουλο.

Ημαθία~ Φυτειά Βέροιας 
(Ημαθία) Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1965 18/2
1 και 

7

Βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα η παρουσία 
του 6ου στόλου. Να μην επιτραπεί ο 

κατάπλους των "Ρίκετς"
Ψηφίσματα της ΔΝΛ Πατησίων και Παγκρατίου. 

Αναφορές και στον πόλεμο του Βιετνάμ. Πατήσια~ Παγκράτι

1965 19/2 1 Λαϊκή κινητοποίηση για τον Λοπέζ

Ψηφίσματα διαμαρτυρίας και από τις 
προσυνεδριακές συνελεύσεις της ΔΝΛ που 
συνήλθαν στις 14.2 σε πολλές συνοικίες της 
Αθήνας. Τηλεγράφημα προς την ισπανική 
πρεσβεία απέστειλε η ΔΝΛ Τρικάλων. Αθήνα~ Τρίκαλα Λοπέζ Χούστο

1965 19/2 2 Παπαπερικλής Ν[ίκος]
Το ημερολόγιο ενός απλού 

ανθρώπου Μίστερ σεξ…

Σχόλια για τις δηλώσεις του Κανελλόπουλου και 
τα μέσα που χρησιμοποιούν οι Λαμπράκισσες 

για να δελεάσουν αξιωματικούς. Αθήνα Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1965 19/2 3
Οι Λαμπράκηδες εξορμούν για τις 

βιβλιοθήκες

Ανακοίνωση του Κ.Σ. της ΔΝΛ (15.2). Μετά 
την πρώτη φάση συγκέντρωσης βιβλίων, 
ακολουθεί η ίδρυση βιβλιοθηκών. Για την 
επιτυχία της εξόρμησης. Ευχαριστίες στους 

δωρητές και συγχαρητήρια στους Λαμπράκηδες. Αθήνα
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1965 19/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας ΔΝΛ Γαλατσίου

Εγκαίνια λέσχης στις 20.2, στο Γαλάτσι. 
Καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Η προσυνεδριακή 
συνέλευση έχει προγραμματισθεί για τις 24.2. Γαλάτσι

1965 19/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Καταδίκη Λαμπράκηδων

Το μονομελές Πλημμελειοδικείο Πρέβεζας 
καταδίκασε τον Ι. Μαυρογιάννη, μέλος ΔΝΛ, 
γιατί στη λέσχη Πρέβεζας "λειτουργούσε πιγκ-
πογκ χωρίς άδεια" και πήγαιναν νέοι κάτω των 
17 ετών. Καταδικάστηκε, επίσης, ο Π. Βάσος 
γιατί εισέπρατε συνδρομές μελών της ΔΝΛ. Πρέβεζα Μαυρογιάννης Ι.~ Βάσος Π.

1965 19/2 6
Ερώτηση-σύσταση της 

ΕΔΑ

Απαράδεκτη η δίωξη μελών της 
Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη. Να 

καταργηθεί ο Α.Ν. 942/46

Ερωτήσεις των Α. Μπριλλάκη, Β. Εφραιμίδη, Μ. 
Θεοδωράκη, Δ. Παπανικολάου, που θέτουν στη 

Βουλή ζήτημα των διώξεων εναντίον των 
Λαμπράκηδων. Καταγγέλουν τις διώξεις και 
"αμφισβητούν την διασταλτική ερμηνεία του 

νόμου Α.Ν. 942/1946". Αθήνα
Μπριλλάκης Αντώνης~ Εφραιμίδης Βασίλης~ Θεοδωράκης 

Μίκης~ Παπανικολάου Τάκης

1965 19/2
1 και 

5

Για να καλύψη τη γύμνια 
της σημερινής 

συγκέντρωσής της
Θα επιχειρήσει ταραχές η ΕΡΕ. Φρουρείται η 

βουλή

Αναφορά στον δεξιό τύπο που αποκαλύπτει τα 
σχέδια της ΕΡΕ. Ένα απ' αυτά να διαλυθούν οι 
Λαμπράκηδες. Ο Π. Γαρουφαλιάς δίνει στη 
δημοσιότητα αναφορά του αρχηγού του ΓΕΣ, 
Γεννηματά, με την οποία διαψεύδονται τα περί 
κοινής συγκέντρωσης στρατιωτικών και νέων, 

μελών της ΔΝΛ, στη Φυτειά Ημαθίας. 
Διαψεύδει, επίσης, την αναφορά διμοιρίτη των 
ΤΕΑ και της ΕΣΑ ότι στρατιώτες σε γλέντι 
φώναζαν "Ζήτω ο Λαμπράκης". Δήλωση της 

ΔΝΛ ότι ο στρατιώτης Μαμάτης δεν έχει σχέση 
με την οργάνωση. Φυτειά (Ημαθία)

Γαρουφαλιάς Πέτρος~ Γεννηματάς Ιωάννης (αρχηγός ΓΕΣ)~ 
Μαμάτης (στρατιώτης) 

1965 20/2 1 Να φύγει ο 6ος στόλος από τα νερά μας
Συνέχιση των διαμαρτυριών. Ψηφίσματα από τη 

ΔΝΛ Λειβαδιάς και Ν. Σμύρνης Λειβαδιά~ Νέα Σμύρνη

1965 20/2 5
Η Συγκέντρωση… Συνθήματα για… αγώνα 
και πασατέμπος για να περνάει η ώρα…

Στιγμιότυπα από τη συγκέντρωση της ΕΡΕ. 
Στελέχη της ΕΚΟΦ φωνάζουν "Θάνατος στους 

Λαμπράκηδες". Αθήνα

1965 20/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η ΔΝΛ Θεσσαλονίκης

Η ΔΝΛ Θεσσαλονίκης διοργανώνει χορό στο 
πλαίσιο της εξόρμησης για το βιβλίο. Θεσσαλονίκη

1965 20/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδηλώσεις Λαμπράκηδων

Στην προσυνεδριακή συνέλευση της ΔΝΛ Ν. 
Σμύρνης παρευρέθη ο Μ. Θεοδωράκης ως 
κάτοικος της περιοχής. Κινηματογραφική 
προβολή "Όνειρο θερινής νυκτός". ~ 

Προσυνεδριακές συνελεύσεις στον Βοτανικό και 
στον Ταύρο. ` Η ΔΝΛ Βοτανικού 

προγραμματίζει χορό στη λέσχη της και εκδρομή 
για την Καθαρή Δευτέρα. ~ Εγκαίνια λέσχης 

στην Ανθούπολη.
Νέα Σμύρνη~ Βοτανικός~ 
Ταύρος~ Ανθούπολη Θεοδωράκης Μίκης

1965 20/2
1 και 

5

Η χθεσινή μετριοτάτη 
συγκέντρωσις στην 

Κλαυθμώνος

Ο κ. Κανελλόπουλος ομολογεί την αδυναμία 
της ΕΡΕ να πάρει εξουσία με την "έγκριση" 
του λαού. Εζήτησε την προστασία των 

ξένων, της αυλής, των παρακρατικών, των 
στρατοκρατών και της δεξιάς του Κέντρου 
για να σωθεί το κόμμα των τρικύκλων

Στη συγκέντρωση της ΕΡΕ, ομιλία 
Κανελλόπουλου που επαναλαμβάνει τους 
ισχυρισμούς του "περί τρομοκρατίας των 
Λαμπράκηδων στην ύπαιθρο και τα περί 

χαφιεδισμού στα σχολεία από το Κέντρο και την 
Αριστερά". Αθήνα Κανελλόπουλος Παναγιώτης~ Παπανδρέου Γεώργιος

1965 21/2 1 Μποστ[αντζόγλου Μέντης]

Γελοιογραφία: Συνομιλία Κανελλόπουλου-
Λιβανού. Ο Κανελλόπουλος ρωτά τον Λιβανό 

αν έκανε σεξ με μια νεανία. Αθήνα Κανελλόπουλος Παναγιώτης~ Λιβανός Διονύσιος

1965 21/2 4 Αθηναϊκά στιγμιότυπα Γλεντάκι στυλ 1965
Σχόλιο για αποκριάτικο γλέντι. Περιγραφή του 
γλεντιού που κράτησε ως τις μικρές ώρες. Αθήνα Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1965 21/2 9 Λαμπράκηδες
Προσυνεδριακή Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη 

της ΔΝΛ Κοζάνης

64 αντιπρόσωποι από τη Σιατίστα, τα Γρεβενά 
και την Πτολεμαΐδα συγκεντρώθηκαν στην 

Κοζάνη για τη Συνδιάσκεψη. Αποφάσεις, εκλογή 
νομαρχιακού συμβουλίου και αντιπροσώπων για 
το Συνέδριο. Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την 

επέμβαση στο Βιετνάμ.
Κοζάνη~ Σιατίστα~ Γρεβενά~ 

Πτολεμαίδα

1965 21/2 9 Δ.Σ. [Διδώ Σωτηρίου] Γυναικεία Θέματα Οι… μοιραίες… και ο κ. Κανελλόπουλος

Σχόλιο για την εμπλοκή των κοριτσιών της 
αριστεράς στα "σεξουαλικά παραληρήματα" του 

αρχηγού της ΕΡΕ. Για το ξελόγιασμα 
εθνικόφρονων εφήβων και αξιωματικών. Αθήνα Κανελλόπουλος Παναγιώτης
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1965 21/2 9 Λαμπράκηδες Τα κορίτσια της Νάουσας

Για τις Λαμπράκισσες της Νάουσας και την 
πλούσια δημοκρατική κληρονομιά των γυναικών 
της περιοχής. Αναφορά στην προσυνεδριακή 

συνέλευσή τους, στην περιποιημένη λέσχη τους 
κ.ά. Νάουσα

1965 21/2 9 Λαμπράκηδες Εκδρομή στο Χανδρινό

Η ΔΝΛ Καλαμάτας διοργάνωσε εκδρομή στο 
Χανδρινό Πυλίας όπου τους υποδέχθηκαν μέλη 
της τοπικής οργάνωσης. Προσφορά στη ΔΝΛ 
Χανδρινού από τους Λαμπράκηδες Καλαμάτας 

τραπεζιού πιγκ-πογκ.
Χανδρινού [το] Πυλίας 
(Μεσσηνία)~ Καλαμάτα

1965 21/2 9 Λαμπράκηδες Στο Μυλοχώρι

Στο πλαίσιο των προσυνεδριακών εργασιών 
πραγματοποιήθηκε τομεακή συνδιάσκεψη στη 
λέσχη Μυλοχωρίου [3 φορές κατεστραμένη]. 
Προγραμματίζονται χορός στη λέσχη και 

επισκευή δρόμου. Σε 4 από 9 χωριά του τομέα 
ετοιμάζονται λέσχες, σε 2 χωριά θεατρικές 

ομάδες και εξορμήσεις. Στη συνδιάσκεψη του 
τομέα ελήφθησαν αποφάσεις για κοινά 

διαβήματα, μαζί με τους συνεταιρισμούς, για την 
αύξηση της τιμής των καπνών, για την 

αναδάσωση και για το βάψιμο της εκκλησίας του 
Γερακαρίου.

Μυλοχώρι (Κιλκίς)~ Γερακάρι 
(Κιλκίς)

1965 21/2 11
Η ελληνική κοινή γνώμη για τη σωτηρία του 

Λοπέζ
Τηλεγράφημα διαμαρτυρίας από τη ΔΝΛ 

Ηλιούπολης και Μοσχάτου. Ηλιούπολη~ Μοσχάτο Λοπέζ Χούστο

1965 23/2 5 Λαμπράκηδες
Προσυνεδριακές συνελεύσεις στην Αθήνα 

και στην επαρχία

Στην Καισαριανή αυξήθηκε η συμμετοχή των 
νέων κοριτσιών και συγκεντρώθηκαν 300 βιβλία 
για τη βιβλιοθήκη. ~ Στις Κουκουβάουνες, η 
ΔΝΛ, αν και μετρά 2 μήνες ζωής, δεν έχει 
ακόμη λέσχη. Η προσυνεδριακή συνέλευση 
έγινε σε τοπικό καφενείο και έλαβαν μέρος 50 

μέλη της οργάνωσης. ~ Οι εργάτες 
Λαμπράκηδες πραγματοποίησαν τις τομεακές 

συνελεύσεις τους. Οι νέοι σερβιτόροι ξεπέρασαν 
κατά 200% το αρχικό πλάνο μέλη και οι 
τυπογράφοι κατά 100%. ~ Στις 21.2 

πραγματοποιείται στη Λαμία η προσυνεδριακή 
νομαρχιακή συνδιάσκεψη. ~ Οι  

εμποροϋπάλληλοι διαμαρτύρονται για τις 
εργασιακές τους σχέσεις και για τον κίνδυνο να 
κλείσει η Μέση Εμπορική Σχολή. Εκλέχτηκε 
αντιπρόσωπος της Χιλιαδούς. ~ Ψηφισμα 

συμπαράστασης στο Βιετνάμ εξέδωσε η ΔΝΛ 
Λαμίας.

Αθήνα~ Καισαριανή~ 
Κουκουβάουνες 

[Μεταμόρφωση] (Αττική)~ 
Φθιώτιδα~ Λαμία~ Χιλιαδού 

(Εύβοια)

1965 23/2 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας ΔΝΛ Λειβαδιάς

Τα εγκαίνια της λέσχης ΔΝΛ στη Λειβαδιά 
πλαισιώνονται από ατυνομικά μέτρα. Η 

οργάνωση εκδίδει ψήφισμα με το οποίο ζητά 
από τους προοδευτικούς παράγοντες της πόλης 

να συνδράμουν το έργο της ΔΝΛ. Λειβαδιά

1965 23/2 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η ΔΝΛ Περιστερίου για τον Λοπέζ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη λέσχη 
Περιστερίου, στις 24.2, με ομιλίες, ποιήματα και 

τραγούδια για την ισπανική Αντίσταση. Περιστέρι Λοπέζ Χούστο

1965 23/2
1 και 

7 Αύριο

Παλλαϊκή συγκέντρωση στη Δάφνη. 
Συμπαράσταση στους συλληφθέντες για το 

Γοργοπόταμο

Συλλήψεις κατά τη διάρκεια της ανάκρισης για 
τα γεγονότα στο Γοργοπόταμο (1.12) 

κοινωνικών παραγόντων και αγωνιστών της 
Αντίστασης. Μεταξύ άλλων συνελήφθη και ο 

δήμαρχος Δάφνης, Χρ. Μιχαλόπουλος. 
Επίσκεψη μελών της Ν.Ε. ΕΔΑ Φθιώτιδας και 
της ΔΝΛ στον βουλευτή της Ε.Κ., Σακελλαρίου. 

Διαμαρτυρία για τις προφυλακίσεις.
Δάφνη~ Φθιώτιδα~ 
Γοργοπόταμος Μιχαλόπουλος Χρήστος~ Σακελλαρίου Ιωάννης

1965 24/2 3
Για τη σωτηρία του Ισπανού αγωνιστή 

Χούστο Λοπέζ. Το ζήτημα και στη Βουλή

Μεταξύ άλλων φορέων και οι Λαμπράκηδες 
Μπραχαμίου εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους 
και αποστέλουν τηλεγράφημα στην ισπανική 

πρεσβεία. Άγιος Δημήτριος [Μπραχάμι] Λοπέζ Χούστο

1965 24/2 3
Συνεχίζονται απ' όλη την 

Ελλάδα

Οι διαμαρτυρίες για την αμερικανική 
επιδρομή στο Βιετνάμ. Ν' απομακρυνθεί ο 

6ος στόλος από τις ελληνικές θάλασσες Ψήφισμα διαμαρτυρίας της ΔΝΛ Αγ. Σώστη. Άγιος Σώστης (Αθήνα)
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1965 24/2 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Κυβερνητικές διακηρύξεις και αστυνομική 
πρακτική. Με αφορμή τις διώξεις 

Λαμπράκηδων

Άρθρο για τις επεκτεινόμενες διώξεις που 
προέρχονται από κύκλους του Κέντρου. Η 

στήλη διερωτάται αν οι διώξεις οφείλονται σε 
μυστικές εντολές της Ε.Κ. ή αν τα Σώματα 

Ασφαλείας εξακολουθούν να ελέγχονται από την 
ΕΡΕ. Η ΕΔΑ, στη Βουλή, ζητά να καταργηθεί ο 

νόμος 942/1946. Αθήνα

1965 24/2 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας ΔΝΛ Ανθούπολης

Εγκαίνια λέσχης στην Ανθούπολη. Πρόκειται για 
τη τρίτη λέσχη που εγκαινιάζεται και λειτουργεί 

στο Περιστέρι. Περιστέρι~ Ανθούπολη Θεοδωράκης Μίκης

1965 24/2
1 και 

7

Επισήμως από τον 
Πρωθυπουργό και την 
ΕΔΑ χθες στη Βουλή

Η ΕΡΕ καταγγέλλεται στο λαό ως κόμμα του 
φασισμού, της βίας και ανωμαλίας

Λόγος του Γ. Παπανδρέου που αναφέρει ότι η 
ΕΔΑ είναι νόμιμο κόμμα και οργανώνει τη 

νεολαία της. Καταγγέλλοντας τις πρακτικές της 
ΕΡΕ, τονίζει ότι χρέος των άλλων κομμάτων 
είναι να οργανώσουν και αυτά τις δικές τους 

πολιτικές νεολαίες. Αθήνα Παπανδρέου Γεώργιος

1965 24/2
1 και 

8 Ο λόγος του κ. Ηλιού

Αγόρευση στη Βουλή. Αναφορές σε 
συγκεκριμένα περιστατικά που ενοχοποιούν 

τους Λαμπράκηδες. Καταγγέλλει την 
παραφιλολογία για τις μαύρες κάλτσες, για 

στρατιώτες-Λαμπράκηδες, για τους 
Λαμπράκηδες που ξελογιάζουν υπηρέτριες 
αξιωματικών, για τις Λαμπράκισσες που 

παρασύρουν αξιωματικούς. Αντιπαραθέτει ότι η 
ΔΝΛ δημιούργησε ένα κίνημα που 

απελευθέρωσε τους νέους από τα φλίπερς και 
τους έφερε σ' επαφή με τα γράμματα, τα βιβλία, 

τη μουσική κ.ά. Αθήνα Ηλιού Ηλίας

1965 24/2
5 και 

6

Η εισήγηση της Ε.Ε. 
στην 8η Σύνοδο της Δ.Ε. 

της ΕΔΑ.
Εμπρός για ουσιαστικές δημοκρατικές 
κατακτήσεις.-Το κίνημα της νεολαίας

Εισήγηση του Λ. Κύρκου για τη συγχώνευση Ν 
.ΕΔΑ και ΔΚΝΓΛ και τη δημιουργία της ΔΝΛ. 
Προτείνει τη συστηματική οργανωτική βοήθεια 
στη ΔΝΛ στις δραστηριότητές της στο πλαίσιο 

προετοιμασίας του Α' Συνεδρίου της κ.ά. Αθήνα Κύρκος Λεωνίδας

1965 25/2 1 Πυρκαϊά στη λέσχη Λαμπράκηδων Κέρκυρας

Διενέργεια ανακρίσεων αλλά οι δράστες δεν 
έχουν εντοπισθεί. Συνελήφθη, αντιθέτως, μέλος 
της ΔΝΛ με την κατηγορία του εμπρησμού εξ 
αμελείας. Αντιπροσωπεία του Κ.Σ. της ΔΝΛ 
αναχωρεί για την Κέρκυρα. Όλοι μιλούν για 

σκοτεινούς κύκλους. Κέρκυρα

1965 25/2 6 Λαμπράκηδες

Δύο μήνες προσυνεδριακής δουλειάς και 
ξεχωριστής έντασης. Προκήρυξη του Κ.Σ. 

της Δ.Ν. Λαμπράκη

Απολογισμός για το δίμηνο της προσυνεδριακής 
δουλειάς. Επιτυχίες σε πολλούς τομείς, 

δημιουργική πνοή, απόκρουση των επιθέσεων 
της Δεξιάς και της Ε.Κ., Κύπρος, προβλήματα 
νεολαίας, αλληλεγγύη με άλλες χώρες κ.ά. Αθήνα

1965 25/2 6 Λαμπράκηδες
Μια απάντηση στον κ. Κανελλόπουλο από 

τη ΔΝΛ Καλαμαριάς

Στη συνδιάσκεψή της, στις 17.2, η ΔΝΛ 
Καλαμαριάς ασχολήθηκε με την προκλητική 
επίθεση της ΕΡΕ εναντίον της δημοκρατικής 

νεολαίας και λαού της Καλαμαριάς. Καλαμαριά (Θεσσαλονίκη) Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1965 25/2
1 και 

7

Ακατανόητο η γιορτή στο 
Γοργοπόταμο να 

"μετατραπεί" σε στάση
Ομαδικό διάβημα δημάρχων για τις 

προφυλακίσεις

Διαμαρτυρία της ΔΝΛ Ηλιούπολης κατά των 
προφυλακίσεων για τα γεγονότα στον 

Γοργοπόταμο. Γοργοπόταμος~ Ηλιούπολη

1965 25/2
1 και 

7
Έκκληση της γυναίκας 

του Μαρίας
Βοηθήστε τον άντρα μου Χούστο Λοπέζ. 

Συγκέντρωση Λαμπράκηδων

Εκδήλωση της ΔΝΛ Περιστερίου για τον Λοπέζ 
στις 24.2. Ομιλία του Κ. Παντέλογλου και του 
γραμματέα της ΔΝΛ Περιστερίου, Κ. Πανά. 

Έκδοση ψηφίσματος. Περιστέρι Λοπέζ Χούστο~ Παντελόγλου Κώστας~ Πανάς Κ.

1965 25/2
1 και 

7 Μετά τον "Περικλή"

Μετά το σχέδιο "Περικλής" οι φασιστικές 
επιχειρήσεις συνεχίζονται. Απειλές, διωγμός της 

ΔΝΛ και κινήσεις για ανώμαλες λύσεις. Αθήνα

1965 26/2 3
Εντείνεται η κινητοποίηση για τη σωτηρία 

του Χούστο Λοπέζ
Τηλεγράφημα στην ισπανική πρεσβεία της ΔΝΛ 

Χολαργού. Χολαργός Λοπέζ Χούστο
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1965 26/2 5
Ενώ πλησιάζει το πρώτο 

Ιδρυτικό Συνέδριο

Πλούσια η εκπολιτιστική δράση των 
Λαμπράκηδων σ' όλη τη χώρα. Εκθέσεις 

εργοχείρων-εξόρμηση του βιβλίου

Έκθεση εργοχείρων και ενδυμάτων από τη ΔΝΛ 
Σερρών. ~  Στις 21.2, στη λέσχη της ΔΝΛ 

Καλογρέζας εξέλεξαν τους αντιπροσώπους τους 
για το Α' Συνέδριο. ~  Η ΔΝΛ Πάτρας 

πραγματοποίησε τη προσυνεδριακή συνέλευση 
των τοπικών οργανώσεων. Επιτυχία σημειώθηκε 
και στην "εξόρμηση για το βιβλίο". Χορός για το 
βιβλίο και προσφορά 150 βιβλίων. Διάλεξη για 
τον Οδ. Ελύτη. ~ Στις 28.2, η ΔΝΛ Αγρινίου 
οργάνωσε εγκαίνια για την έκθεση βιβλίου στη 
λέσχη της. Στη Θεσσαλονίκη, στο "χορό για το 

βιβλίο" μαζεύτηκαν 200 βιβλία.

Σέρρες~ Καλογρέζα (Αττική)~ 
Πάτρα~ Αγρίνιο~ 
Θεσσσαλονίκη Ελύτης Οδυσσέας

1965 27/2 2 Άρχισε η Σόφια
Βουλγαρικό Φεστιβάλ λαϊκού τραγουδιού. 

Συνέντευξη Μίκη Θεοδωράκη

Ο Μ. Θεοδωράκης προσκεκλημένος της  
Ένωσης Μουσικοσυνθετών Βουλγαρίας. Θερμή 
αποδοχή και συνέντευξη σε δημοσιογράφους 
που τον ρωτούν για τους Λαμπράκηδες. Σόφια~ Βουλγαρία Θεοδωράκης Μίκης

1965 28/2 4 Αθηναϊκά στιγμιότυπα Αποκριάτικο

Πρόταση για αποκριάτικο ντύσιμο: 
"Λαμπράκηδες, τριβόλοι και ζιζάνια 
δηλητηριώδη, διαποτισμένοι από την 

ολοκληρωτική ιδεολογία των Στεππών…" Αθήνα

1965 28/2 9 Δ.Σ. [Διδώ Σωτηρίου] Γυναικεία Θέματα Ο άνθρωπος φίλος του ανθρώπου

Σχόλιο για ομιλία του Π. Κανελλόπουλου και τη 
συκοφαντική επιχειρηματολογία του. "Η ΔΝΛ 
είναι καρφί στα μάτια των εχθρών", όπως είπε 

και ο Η. Ηλιού. Αθήνα Ηλιού Ηλίας~ Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1965 28/2 11
Δημητρίου Γ. [Γκαγκούλιας 

Γιώργος] Τα Νιάτα του Κόσμου 

Μια πρόταση του Μίκη 
Θεοδωράκη, προέδρου 

της Δ.Ν.Λ.

Βαλκανική συνάντηση νέων για τη μελέτη 
των κοινών προβλημάτων. "Για να 
ανταλλάξουμε την πείρα μας και να 

συσφίξουμε τις σχέσεις μας"

Καλεσμένος από την Ένωση Μουσικοσυνθετών 
Βουλγαρίας, στο Φεστιβάλ Λαϊκού Τραγουδιού 

στη Σόφια, ο Μ. Θεοδωράκης μίλησε σε 
συνέντευξη τύπου για τους Λαμπράκηδες. 
Αναφέρθηκε στο προετοιμαζόμενο συνέδριο 
στις 28.3 και προσκάλεσε αντιπροσώπους της 
βουλγαρικής νεολαίας και άλλων βαλκανικών 
χωρών για συνάντηση στη Θεσσαλονίκη με 

θέματα: απύραυλη βαλκανική ζώνη, προβλήματα 
εργαζομένων νέων, αθλητικές συναντήσεις των 

χωρών, σύσφιξη σχέσεων. Πρόταση για 
Βαλκανικό Φεστιβάλ Νεολαίας κ.ά.

Σόφια~ Βουλγαρία~ 
Θεσσαλονίκη Θεοδωράκης Μίκης

1965 28/2 12 Η απόφαση για τη Δ.Α.Ν.

Υπήρξαν εκδηλώσεις οργανώσεων της 
Δεξιάς για πραξικόπημα. Νόμιμες όλες οι 
επιτροπές δημοκρατικής ομαλότητας.

Απόρριψη αίτησης εισαγγελέα για τη διάλυση 
της ΔΑΝ. Αθήνα

1965 28/2 12 Διαψεύδει ο κ. Γαρουφαλιάς

Διάψευση του Π. Γαρουφαλιά ότι στη Σχολή 
Ευελπίδων ανακαλύφθηκαν πυρήνες 

Λαμπράκηδων. Αθήνα Γαρουφαλιάς Πέτρος 

1965 28/2 12
Μια καταδίκη και δύο αθωώσεις μελών της 

ΔΝΛ

Στη Θεσσαλονίκη, το τριμελές Εφετείο 
καταδίκασε τον Μιχ. Σεπετίδη, γραμματέα της 
ΔΝΛ Θεσσαλονίκης, "δια περιύβρισιν αρχής". 
Οι συγκατηγορούμενοί του Κ. Υψηλάντης και 

Π. Κωνσταντινίδης απαλλάχθηκαν. Θεσσαλονίκη
Σεπετίδης Μιχάλης~ Υψηλάντης Κ.~ Κωνσταντινίδης 

Παύλος

1965 28/2
9 και 

10 Λαμπράκηδες Δύο καινούργιες λέσχες στην Αθήνα

Δύο νέες λέσχες της ΔΝΛ στο Γαλάτσι και στη 
Χαραυγή. Περιγραφή των λεσχών και της 

προσπάθειας των νέων. Στοιχεία για τη λέσχη 
Υμηττού.

Αθήνα~ Γαλάτσι~ Χαραυγή~ 
Υμηττός

1965 2/3 5 Στον Κορυδαλλό Συγκέντρωση για τη Δημοκρατία

Οργανώθηκε από την Παμπειραϊκή Επιτροπή 
Υπεράσπισης της Δημοκρατίας. Χαιρετισμός και 
της Στελ. Κανακάρη, εκπροσώπου της ΔΝΛ 

Κορυδαλλού Κορυδαλλός Κανακάρη Στέλλα

1965 2/3 8
Προκαταρκτική εξέταση κατά της 

"Απογευματινής"

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών 
διέταξε προκαταρκτική εξέταση σε βάρος 

υπευθύνων της εφημ. "Απογευματινή" για το 
δημοσίευμα που αναφερόταν στην ύπαρξη 

πυρήνα Λαμπράκηδων στη Σχολή Ευελπίδων, 
μετά τη διάψευση του υπουργού Εθνικής 

Αμύνης. Αθήνα Γαρουφαλιάς Πέτρος



Έτος Ημερομην. σελ. Συντάκτης Ρουμπρίκες Υπέρτιτλος Τίτλος Περίληψη Τόποι Πρόσωπα

1965 2/3
5 και 

6 Λαμπράκηδες
Προσυνεδριακές συνδιασκέψεις -Η 
συνδιάσκεψη της Δ.Ν.Λ. Έβρου

Προγραμματίζεται για τις 14.2. Ανακοίνωση 
κατά της συκοφαντικής εκστρατείας της ΕΡΕ και 
της αστυνομικής τρομοκρατίας και ευχαριστήριο 

στη λαϊκή συμπαράσταση. Έβρος

1965 2/3
5 και 

6 Λαμπράκηδες
Προσυνεδριακές συνδιασκέψεις -Η 

συνδιάσκεψη του βιομηχανικού τομέα

Προσυνεδριακή συνδιάσκεψη των 
Λαμπράκηδων του βιομηχανικού τομέα της 

Αθήνας. Ανάλυση των προβλημάτων, απόφαση 
για τη δημιουργία ογανώσεων της ΔΝΛ στα 
εργοστάσια της περιοχής, τη συγκρότηση 

ποδοσφαιρικών ομάδων, το άνοιγμα λεσχών στο 
Μεταξουργείο και στα Κάτω Πετράλωνα και το 

κλείσιμο των σφαιριστηρίων. Ψήφισμα 
συμπαράστασης στον ισπανικό λαό και στον 
Χούστο Λοπέζ. Διαμαρτυρία για το Βιετνάμ.

Αθήνα~ Μεταξουργείο~ Κάτω 
Πετράλωνα Λοπέζ Χούστο

1965 2/3
5 και 

6 Λαμπράκηδες
Προσυνεδριακές συνδιασκέψεις των νέων 

εργατών

Προσυνεδριακή συνδιάσκεψη της ΔΝΛ νέων 
εργατών Αθήνας. Προσπάθεια δημιουργίας 

οργανώσεων σε 25 κλάδους. Αθήνα

1965 3/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Σεμινάριο νέων κοριτσιών οργανώνει η Δ.Ν. 
Λαμπράκη

Η ΔΝΛ Αθήνας, στα πλαίσια εκδηλώσεων και 
μελετών οργανωμένων από το Κ.Σ.(σεμινάριο 

για την Παιδεία, Αγροτικό σεμινάριο) 
προετοιμάζει σεμινάριο για τα νέα κορίτσια στις 

14.3. Αθήνα

1965 4/3
1 και 

7

Η Ουάσιγκτον πιέζει την 
κυβέρνηση να μην 
προχωρήσει στον 

εκδημοκρατισμό και 
ενθαρρύνει τους 

φασιστικούς κύκλους της 
Δεξιάς

Επίδοξοι πραξικοπηματίες οι πρωταγωνιστές 
του "Περικλή". Η Νεολαία της Ε.Κ. δέχεται 
παγερά το "διμετωπικό" κήρυγμα του κ. 

Παπανδρέου

Στην ομιλία του, στα εγκαίνια των γραφείων της 
"Ε.ΔΗ.Ν.", ο Γ. Παπανδρέου κατηγορεί τη ΔΝΛ 
ότι δεν τολμά να αναφέρει το όνομά της δηλαδή 

το ότι είναι κομμουνιστική. Αθήνα Παπανδρέου Γεώργιος

1965 4/3
5 και 

6 Λαμπράκηδες Ελασσόνα

Τομεακή συνδιάσκεψη (28.2) με 45 
αντιπροσώπους από 10 χωριά. Συζήτηση για το 
Καταστατικό και τα προβλήματα της περιοχής. 
Προγραμματίστηκαν για τις 7.3 οι υπόλοιπες 
τομεακές συνδιασκέψεις στην Αγιά, Φάρσαλα, 
Συκούριο. Η νομαρχιακή συνδιάσκεψη στη 
Λάρισα θα πραγματοποιηθεί στις 14.3.

Ελασσόνα~ Αγιά~ Φάρσαλα~ 
Συκούριο~ Λάρισα

1965 4/3
5 και 

6

Οι προσυνεδριακές συνελεύσεις στην Αθήνα 
βρίσκονται στο τέλος -Προσυνεδριακή 

δουλειά της ΔΝΛ Λάρισας

Στην τομεακή συνδιάσκεψη στις 28.2 στη 
Λάρισα μετείχαν 50 αντιπρόσωποι τμημάτων της 

πόλης. Εκλογή αντιπροσώπων για τη 
νομαρχιακή συνδιάσκεψη. Αθήνα~ Λάρισα

1965 4/3
5 και 

6
Οι προσυνεδριακές συνελεύσεις στην Αθήνα 

βρίσκονται στο τέλος

Η ΔΝΛ Αθηνών πραγματοποίησε εξόρμηση 
στην ύπαιθρο και η ΔΝΛ Πλάκας και Εξαρχείων 
εκδρομή στους Δελφούς και συνάντηση με τη 

ΔΝΛ Λειβαδιάς. ~ Η ΔΝΛ Ηλιούπολης 
προγραμματίζει για τις 7.3 εκδρομή στη Σέκλιζα 

για την προσφορά βιβλίων.

Αθήνα~ Πλάκα~ Εξάρχεια~ 
Δελφοί~ Λειβαδιά~ 
Ηλιούπολη~ Σέκλιζα 

(Καρδίτσα)

1965 4/3
5 και 

6 Λαμπράκηδες
Οι προσυνεδριακές συνελεύσεις στην Αθήνα 

βρίσκονται στο τέλος -Τύρναβος

Η ΔΝΛ Τυρνάβου πραγματοποίησε στις 27.2 
χορό με 300 άτομα. Παρουσία του βουλευτή 
Σακελλάρη, των δημάρχων Λάρισας και 

Τυρνάβου. Μετείχαν αντιπροσωπείες της ΔΝΛ 
Λάρισας, Τσαρίτσανης κ.ά. χωριών. Στις 28.2 
πραγματοποιήθηκε η τομεακή συνδιάσκεψη της 

ΔΝΛ Τυρνάβου.

Αθήνα~ Τύρναβος~ Λάρισα~ 
Τσαρίτσανη (Λάρισα)~ 
Αργυροπούλι (Λάρισα)~ 

Δαμάσιο (Λάρισα) Σακελλάρης Βαγγέλης

1965 4/3
5 και 

6 Λαμπράκηδες
Οι προσυνεδριακές συνελεύσεις στην Αθήνα 

βρίσκονται στο τέλος

Συνέλευση της ΔΝΛ Πετρούπολης. 
Αποφασίστηκε δενδροφύτευση, συγκρότηση 
ποδοσφαιρικής ομάδας, τουρνουά σκακιού,  
αποστολή βιβλίων σε χωριό και εκδρομή στη 

Βουλγαρία.
Αθήνα~ Πετρούπολη~ 

Βουλγαρία



Έτος Ημερομην. σελ. Συντάκτης Ρουμπρίκες Υπέρτιτλος Τίτλος Περίληψη Τόποι Πρόσωπα

1965 5/3
3 και 

4
Δημητρίου Γ. [Γκαγκούλιας 

Γιώργος] Στη Σόφια
Συγκέντρωση πολιτικών προσφύγων προς 

τιμή του Μ. Θεοδωράκη

Στις 4.3 στη Σόφια, ύστερα από την πρόσκληση 
της Ένωσης Μουσικοσυνθετών Βουλγαρίας, 

πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση προς τιμήν του 
Μ. Θεοδωράκη. Χειροκροτήματα και 

ζητωκραυγές υπέρ των Λαμπράκηδων. Ομιλία 
του προέδρου της ΔΝΛ για τον επαναπατρισμό, 
την ενότητα των δημοκρατικών δυνάμεων, την 
ΕΡΕ και το "ανώμαλο" καθεστώς. Εξιστόρηση 

της δημιουργίας ΔΝΛ. Καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα. Σόφια~ Βουλγαρία Θεοδωράκης Μίκης

1965 5/3 1

Ανακοίνωση του Κ.Σ. της ΔΝΛ - Οργάνωση 
σεμιναρίου για τα προβλήματα της νεολαίας, 

σ. 5

Αναγγελία σε πλαίσιο στο πρωτοσέλιδο. 
Ωστόσο, η ανακοίνωση δεν δημοσιεύεται 

προφανώς από παραδρομή.

1965 5/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Κάθε νέος και Λαμπράκης

Πολιτικοί κρατούμενοι των φυλακών Αίγινας 
που κατάγονται από Έβρο προσφέρουν στη 
ΔΝΛ Αλεξανδρούπολης 7 βιβλία για την 

εξόρμηση. Αλεξανδρούπολη~ Αίγινα

1965 5/3 5 Η φωνή της Αλήθειας "Ανδρικά και τίμια" στον κ. Παπανδρέου

Σχόλιο για τη δήλωση ότι η ΕΔΑ και η Νεολαία 
είναι κομμουνιστικές. Ο αρθρογράφος τονίζει 
ότι οι κομμουνιστές, είτε ανήκουν στην ΕΔΑ 

είτε στη Νεολαία της, δεν παραιτούνται από την 
πολιτική δράση και δεν αποκρύπτουν τις ιδέες 

τους. Αθήνα Παπανδρέου Γεώργιος

1965 5/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Νέα των Λαμπράκηδων 
απ' όλη την Ελλάδα Κάθε νέος και Λαμπράκης

Οργανωτική και εκπολιτιστική δραστηριότητα 
στο Άργος. Επαφή με οργανώσεις υπαίθρου και 

νέες οργανώσεις Μηδέας και Μάνεση.
Άργος~ Μηδέα (Αργολίδα)~ 

Μάνεση (Αργολίδα)

1965 5/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Κάθε νέος και Λαμπράκης

Η ΔΝΛ Πατησίων διοργανώνει για τις 6.3 
αποκριάτικο χορό. Στα κεντρικά της ΔΝΛ 

Αθήνας άρχισε να λειτουργεί σχολή κλασικού 
μπαλλέτου. Αθήνα~ Πατήσια

1965 5/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Κάθε νέος και Λαμπράκης

Τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Αλ. Σβώλου 
με ομιλία του δικηγόρου Ι. Πάτσα, οργανώθηκε 
από τη ΔΝΛ Θεσσαλονίκης. ~ Σε συγκέντρωση, 

στις 3.3 της ΔΝΛ Συκεών Θεσσαλονίκης 
εγκρίθηκε ψήφισμα-κάλεσμα συμπαράστασης 
του λαού στον αγώνα της νεολαίας. Ψήφισμα 
κατά της επέμβασης των Αμερικανών στο 

Βιετνάμ και υπέρ της ακύρωσης της δίκης του 
Λοπέζ. Θεσσαλονίκη~ Συκεές Σβώλος Αλέξανδρος~ Πάτσας Γιάννης.~ Λοπέζ Χούστο

1965 5/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Νέα των Λαμπράκηδων 
απ' όλη τη χώρα

Κάθε νέος και Λαμπράκης. Πλούσια 
δραστηριότητα, διάφορες εκδηλώσεις

Μηνύματα συμμετοχής στο συνέδριο από 
οργανώσεις βάσης και νέων του εξωτερικού. 
Σύνθημα "Κάθε νέος και Λαμπράκης, κάθε 
χωριό και Λέσχη". ~ Στα Χανιά στις 28.2 

πραγματοποιήθηκε νομαρχιακή συνδιάσκεψη 
της ΔΝΛ. Εκλογή 11μελούς Νομαρχιακής 

Επιτροπής και 4μελούς αντιπροσωπείας για το 
Συνέδριο. Χανιά

1965 5/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Νέα των Λαμπράκηδων 
απ' όλη την Ελλάδα Κάθε νέος και Λαμπράκης

Στη Νάουσα, η ΔΝΛ διοργάνωσε αποκριάτικο 
χορό. Συμμετοχή 300 νέων, ποιήματα και 

τραγούδια του Μ. Θεοδωράκη. Νάουσα Θεοδωράκης Μίκης

1965 5/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Κάθε νέος και Λαμπράκης

Αντιπροσωπεία της ΔΝΛ επισκέφτηκε τον 
Νομάρχη Ξάνθης και κατέθεσε διαμαρτυρία για 
τις αυθαιρεσίες της Ασφάλειας σε βάρος της 

ΔΝΛ. Ο νομάρχης ισχυρίστηκε ότι η ΔΝΛ είναι 
κομμουνιστική και ότι είναι φυσικό να 

ενδιαφέρεται η ασφάλεια. Διαμαρτυρία της 
αντιπροσωπείας και δήλωση ότι θα γίνει 

καταγγελία στην κυβέρνηση. Ξάνθη

1965 5/3
1 και 

5 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις

Ευθυμογράφημα. Η μητέρα του Μποστ τον 
κατηγορεί ότι δεν τολμά να αναγνωρίσει ότι η 

οργάνωσή του, οι Λαμπράκηδες, είναι 
κομμουνιστική. Αθήνα

1965 5/3
3 και 

4
Στο κέντρο της 
επικαιρότητας

Ο επαναπατρισμός των πολιτικών 
προσφύγων…

Αναφορές στη ΔΝΛ στη διάρκεια της επίσκεψης 
του Μ. Θεοδωράκη στη Σόφια.  Σόφια



Έτος Ημερομην. σελ. Συντάκτης Ρουμπρίκες Υπέρτιτλος Τίτλος Περίληψη Τόποι Πρόσωπα

1965 6/3 3 Ερωτήσεις της ΕΔΑ
Τρομοκρατικές εκδηλώσεις σε βάρος 

οπαδών της Αριστεράς -Τα ΤΕΑ Λήμνου

Οι βουλευτές της ΕΔΑ, Η. Ηλιού, Α. 
Μπριλλάκης, Θ. Παππάς και Ν. Γανίτης, 
κατέθεσαν ερώτηση προς τους υπουργούς 
Προεδρίας, Εθνικής Αμύνης και Δημοσίας 
Τάξεως. Καταγγέλλουν ότι τα ΤΕΑ Λήμνου 
καλούν τους νέους και τους πιέζουν να 

υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ανήκουν 
σε οργανώσεις. Λήμνος

Ηλιού Ηλίας~ Μπριλλάκης Αντώνης~ Παππάς Θεόφραστος~ 
Γανίτης Νίκος

1965 6/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ειδήσεις

Η ΔΝΛ Γούβας διοργανώνει εκδρομή στη Θήβα, 
Άμφισσα και Ιτέα για τη συνάντηση με νέους 
από τις περιοχές αυτές. ~ Έγινε η ομιλία του Ι. 
Πάτσα για τον Αλ. Σβώλο στη Θεσσαλονίκη.

Γούβα (Αθήνα)~ Θήβα~ 
Άμφισσα~ Ιτέα~ Θεσσαλονίκη Πάτσας Γιάννης~ Σβώλος Αλέξανδρος

1965 6/3 6

Τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία με την 
Ε.Σ.Σ.Δ. για την ενίσχυση της αμυντικής 

ικανότητας του Β. Βιετνάμ. Παροσπάθειες σ' 
όλο τον κόσμο να διευθετηθεί με 

διαπραγματεύσεις η κρίση. -Διαμαρτυρίες

Η ΔΝΛ με ανακοίνωσή της καταδικάζει τους 
Αμερικανούς ιμπεριαλιστές. Ζητά να 

σταματήσουν οι επιθέσεις. Αθήνα

1965 7/3
1 και 

11
Τα πρώτα μηνύματα 
ξένων οργανώσεων

Η Παγκόσμια Νεολαία θα πάρει μέρος στο 
Συνέδριο των Λαμπράκηδων. Τα νειάτα 
αδελφωμένα στον αγώνα για ειρήνη και 

δημοκρατία

Οργανώσεις της ΔΝΛ εκλέγουν τις 
αντιπροσωπείες τους για το Συνέδριο. Η 

παγκόσμια νεολαία εκφράζει το ενδιαφέρον της. 
Με επιστολή της, η ΕΔΟΝ εκφράζει 

συγχαρητήρια και δηλώνει τη  συμμετοχή στο 
Συνέδριο. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας ο 
πρόεδρος της ΕΔΟΝ, Χρ. Δημητριάδης. ~ 

Χαιρετισμός της ΠΟΔΝ και συγχαρητήρια από 
την Ομοσπονδία "Ελεύθερης Γερμανικής 
Νεολαίας" της Λ.Δ. της Γερμανίας και την 

Ομοσπονδία Σοσιαλιστικών Νεολαιών Ιταλίας. Αθήνα Δημητριάδης Χρύσης

1965 7/3
9 και 

10 Λαμπράκηδες
Υπόμνημα της ΔΝΛ Βορείου Ελλάδας στον 

υπουργό Βόρ. Ελλάδας

Η Επιτροπή Βόρειας Ελλάδας της ΔΝΛ στο 
υπόμνημά της ενημερώνει για τις επιδιώξεις και 
τη δράση της οργάνωσης και τα προβλήματα της 

νεολαίας. Αθήνα

1965 11/3 4 Το συνδικάτο
Οι Λαμπράκηδες Γερμανίας και ο κ. 

Μπακατσέλος

Ο κ. Μπακατσέλος ζητά από τον σύμβουλο της 
ελληνικής πρεσβείας στη Βόννη, κ. Χρυσοχόου, 
να πραγματοποιήσει έρευνα για να διαπιστώσει 
αν είναι αληθινά τα δημοσιεύματα τύπου για τη 
δραστηριότητα των Λαμπράκηδων στη Δυτική 

Γερμανία. Γερμανία~ Βόννη Μπακατσέλος Γεώργιος~ Χρυσοχόου (;)

1965 11/3 5

Ας ανοιχθεί υπεύθυνα ο διάλογος για τα 
προβλήματα της νεάς γενιάς. Ανακοίνωση 
του Κ.Σ. της Δημοκρατικής Νεολαίας 

Λαμπράκη

Ανακοίνωση του Κ.Σ. της ΔΝΛ (9/3) για το Α΄ 
Συνέδριο. Εξαγγελία 3 σεμιναρίων για τα βασικά 
προβλήματα της Νεολαίας: -Αθλητικό Σεμινάριο 
στο θέατρο "Γκλόρια" (14.3) -Προβλήματα της 
αγροτικής νεολαίας, Θεσσαλονίκη (16-17.3) -
Προβλήματα των νέων κοριτσιών στην Αίθουσα 

Εμποροϋπαλλήλων (20.3) -Προβλήματα 
παιδείας (χωρίς καθορισμένη ημερομηνία). Θεσσαλονίκη~ Αθήνα

1965 11/3 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Το Ιδρυτικό Συνέδριο της 
Δ.Ν.Λ. πλησιάζει!

Πυρετώδεις προετοιμασίες για το συνέδριο 
της Δ.Ν.Λ. Άρχισαν συνδιασκέψεις 

νομαρχιακών επιτροπών

Πραγματοποιήθηκαν στις 7.3 στο Αγρίνιο οι 
εργασίες της Παναιτωλοακαρνανιακής 
Συνδιάσκεψης Νέων. Συμμετείχαν 50 

αντιπρόσωποι από όλες τις επαρχίες και 50 
αντιπρόσωποι του Αγρινίου. Εκλογή 

καθοδηγητικού οργάνου του νομού με 21 μέλη 
και 13 αντιπροσώπους για το Συνέδριο. Αιτωλοακαρνανία~ Αγρίνιο

1965 11/3 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

…Πυρετώδεις προετοιμασίες για το 
Συνέδριο της ΔΝΛ…

Πραγματοποιήθηκε στις 7.3 στη Ζάκυνθο η 
συνδιάσκεψη της ΔΝΛ. Μετείχαν αντιπρόσωποι 
της πόλης και 20 χωριών. Εκλογή 7μελούς 
καθοδηγητικού οργάνου και 3μελούς 
αντιπροσωπείας για το συνέδριο. Ζάκυνθος

1965 11/3 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

…Πυρετώδεις προετοιμασίες για το συνέδριο 
της ΔΝΛ…

Πραγματοποιήθηκε στη Λέσβο (7.3) στη Λέσχη 
της ΔΝΛ, η Παλλεσβιακή Συνδιάσκεψη. 

Παρευρέθηκαν οι βουλευτές της ΕΔΑ Παππάς, 
Γανίτης και ο αντιδήμαρχος Μυτιλήνης, Πέππας. 
Εκλέχτηκε νέο Νομαρχιακό Συμβούλιο της ΔΝΛ 

και αντιπροσωπεία για το Συνέδριο. Λέσβος Παππάς Θεόφραστος~ Γανίτης Νίκος~ Πέππας (;)
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1965 11/3 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Το αγροτικό Σεμινάριο της Δημοκρατικής 
Νεολαίας Λαμπράκη

Σχετικά με το αγροτικό σεμινάριο 16-17.3 στη 
Θεσσαλονίκη. Επιστολή του Στ. Στεφάνου, 
μέλους του Κ.Σ. της ΔΝΛ. Το κείμενο της 

επιστολής. Αθήνα Στεφάνου Στέφανος

1965 11/3 8
Το λαϊκοδημοκρατικό 
Βιετνάμ καταγγέλλει

Οι Η.Π.Α. απέβαλαν το προσωπείο - 
Διαμαρτυρίες

Η ΔΝΛ Πατησίων εξέδωσε ψήφισμα εναντίον 
των Αμερικανών και των επιθέσεων στο Β. 

Βιετνάμ. Ζητά την αποχώρησή τους. Πατήσια

1965 11/3
1 και 

7 Βούλτεψης Ι[ωάννης]
Μια επίκαιρη έρευνα της 

"Αυγής"

ΤΕΑ παρακρατική οργάνωση της Δεξιάς. 
"Δυναμικές εστίες" που δρουν και σήμερα 

στην ύπαιθρο

Στο Βορεινό Αλμωπίας, 2 ανθυπολοχαγοί των 
ΤΕΑ της 2ης Μεραρχίας Εδέσσης 

πραγματοποίησαν συγκέντρωση ανδρών των 
ΤΕΑ στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου. 

Δήλωσαν ότι η πατρίδα κινδυνεύει από τη 
Νεολαία Λαμπράκη, ότι οι δυνάμεις της συνεχώς 
αυξάνουν και πρέπει να λάβουμε μέτρα, να τους 
καταπολεμήσουμε. Καταγγελία 36 κατοίκων 
στον νομάρχη, βουλευτές και κυβέρνηση.

Έδεσσα~ Βορεινό Αλμωπίας 
(Ημαθία) Νούσας Ιωάννης~ Ηλιάδης Αναστάσιος

1965 12/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Παμπειραϊκή συνδιάσκεψη της ΔΝΛ

Στις 14.3, η ΔΝΛ Πειραιά πραγματοποιεί τη 
συνδιάσκεψή της. Πρόσκληση σε διάφορες 
οργανώσεις της νεολαίας, σε δημάρχους, 
πολιτικές και πνευματικές προσωπικότητες. Πειραιάς

1965 12/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η Δ.Ν. Λαμπράκη για τα προβλήματα ζωής 
και δουλειάς των νέων

Δημοσίευση τμημάτων της προσυνεδριακής 
Διακήρυξης της ΔΝΛ. Στο συγκεκριμένο 
απόσπασμα τα εργασιακά προβλήματα. Αθήνα

1965 12/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Οι Λαμπράκηδες για το Βιετνάμ και την 
Ισπανία

Η ΔΝΛ Πατησίων, Καλλιθέας, Ν. Σφαγείων, 
Μοσχάτου εκφράζουν τη συμπαράστασή τους 
στην ισπανική νεολαία εναντίον του Φράνκο.~ 
Η ΔΝΛ Ν. Λιοσίων, Καλλιθέας, Ν. Σφαγείων, 
Μοσχάτου εκφράζουν την αγανάκτησή τους 

κατά των αμερικανικών επιθέσεων στο Βιετνάμ.

Πατήσια~ Καλλιθέα~ Νέα 
Σφαγεία~ Μοσχάτο~ Νέα 

Λιόσια Φράνκο

1965 12/3 5 Η φωνή της Αλήθειας Ο "Περικλής" και τα νέα

Σχόλιο σε καταγγελία βουλευτών της ΕΔΑ για 
τις δραστηριότητες αξιωματικών των ΤΕΑ στην 
Βόρεια Ελλάδας, κυρίως στην Έδεσσα, Κιλκίς, 

Γρεβενά. Έδεσσα~ Κιλκίς~ Γρεβενά

1965 12/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Χορός του βιβλίου Χορός της ΔΝΛ στα Χανιά. Χανιά

1965 12/3
1 και 

5 Βούλτεψης Ι[ωάννης]
Μια επίκαιρη έρευνα της 

"Αυγής"

ΤΕΑ παρακρατική οργάνωση της Δεξιάς. 
"Δυναμικές εστίες" που δρουν και σήμερα 

στην ύπαιθρο

Τέως οπλίτης των ΤΕΑ κάτοικος Χωριστής 
Δράμας κρατά αναλυτικές σημειώσεις των 

κινήσεων στα τοπικά γραφεία της ΕΔΑ και της 
ΔΝΛ και τις υποβάλλει στις αστυνομικές αρχές. 
Ομιλία διοικητή λόχου των ΤΕΑ στο Εμποριό 
Πτολεμαΐδας εναντίον της ΔΝΛ, "τον χειρότερο 

εχθρόν του έθνους".
Χωριστή (Δράμα)~ Εμποριό 
Πτολεμαΐδας (Κοζάνη)

1965 13/3 1
[δίπλα στον τίτλο της 

εφημερίδας] Αύριο στην "ΑΥΓΗ" Προς το Α' Συνέδριο των Λαμπράκηδων (28.3). Αθήνα

1965 13/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η ΔΝΛ και τα προβλήματα της νεολαίας. Η 
Δ.Ν. Λαμπράκη για τους νέους αγρότες: "Να 

λάμψει ένας καινούργιος ήλιος στην 
ύπαιθρο"

Δημοσίευση των άμεσων προβλημάτων της 
αγροτικής νεολαίας όπως επισημαίνονται στην 

προσυνεδριακή διακήρυξη της ΔΝΛ. Αθήνα

1965 13/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η ΔΝΛ και τα 
προβλήματα της νεολαίας

Η Δ.Ν. Λαμπράκη για τους νέους αγρότες. 
"Να λάμψει ένας καινούργιος ήλιος στην 

ύπαιθρο"

Συνέχεια του δημοσιεύματος για τα προβλήματα 
της αγροτικής νεολαίας με βάση την 
προσυνεδριακή Διακήρυξη της ΔΝΛ. Αθήνα

1965 13/3 6
Συγκέντρωση της Δ.Ν. Λαμπράκη για τις 

επιδρομές στο Βιετνάμ

Ανακοίνωση του Κ.Σ. της ΔΝΛ. Πρόσκληση για 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά των επιδρομών 
των Αμερικανών ιμπεριαλιστών στο Βιετνάμ στο 

θέατρο "Γκλόρια". Αθήνα

1965 13/3 6
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της Δ. Ν. 

Λαμπράκη για τις επιδρομές στο Βιετνάμ
Πρόσκληση του Κ.Σ. για τις 15.3 στο θέατρο 

"Γκλόρια". Αθήνα

1965 13/3 6  Πρες κόνφερενς του Μίκη Θεοδωράκη

Ο πρόεδρος της ΔΝΛ Μ. Θεοδωράκης καλεί 
τους εκπροσώπους τύπου στα γραφεία της ΔΝΛ 
σε ειδική πρες κόνφερενς με θέμα: Απάντηση 
στην ομιλία του κ. Πρωθυπουργού στα εγκαίνια 

της ΕΔΗΝ. Αθήνα~ Θεσσαλονίκη Θεοδωράκης Μίκης~ Παπανδρέου Γεώργιος

1965 14/3 8
Το πρώτο ιδανικό της 

Δ.Ν. Λαμπράκη
Γενιά της ειρήνης. Τα ελληνικά νιάτα 

οικοδομούν το μέλλον τους

Άρθρο βασισμένο στην προσυνεδριακή 
Διακήρυξη της ΔΝΛ για τους νέους και τον 

αγώνα τους για την ειρήνη. Αθήνα
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1965 14/3 8 Τα θεμέλια μπήκαν Ν' ανοίξουν οι πύλες του πολιτισμού.

Αφήγηση μέλους της ΔΝΛ Ηλιούπολης για 
εκδρομή και ίδρυση βιβλιοθήκης στη ΔΝΛ 

Σέκλιζας. 

Ηλιούπολη~ Σέκλιζα 
(Καρδίτσα)~ Ζαβλάνι Πάτρας 

(Αχαΐα)~ Θεσσαλονίκη Κερπινιώτης Διονύσης

1965 14/3 1 Λαϊκές συγκεντρώσεις -"Γκλόρια"
Το Κ.Σ. της ΔΝΛ πραγματοποίησε συγκέντρωση 
κατά των αμερικανικών επιδρομών στο Βιετνάμ. Αθήνα

1965 14/3 8 Τ.Β. [ολοσέλιδο αφιέρωμα]
Προς το Α' Συνέδριο της 

"Δ.Ν. Λαμπράκη"
Ελληνική Άνοιξη. -Σεμινάρια. Έρευνα και 

προβληματισμός

Ενώ μαίνεται η συκοφαντία της Δεξιάς και της 
κυβέρνησης η ΔΝΛ ετοιμάζει το Συνέδριό  της. 

~ Σεμινάρια της ΔΝΛ. Τα θέματα των 
σεμιναρίων και έμφαση στο αγροτικό ζήτημα. Αθήνα

1965 14/3 8 [αφιέρωμα]
Προς το Α' Συνέδριο της 

"Δ.Ν. Λαμπράκη" Πορεία προς το "αύριο" που τραγουδούν

Συνδιασκέψεις σ' όλη την Ελλάδα. ~ Στο Σταυρό 
Θεσσαλονίκης, νέος στο διάλειμμα 

κινηματογραγικής προβολής ζήτησε από τους 
νέους να συγκεντρωθούν στη λέσχη της ΔΝΛ 

που γέμισε. ~ Στο Μυλοχώρι, 3 φορές 
γκρεμίστηκε και ξαναχτίστηκε η Λέσχη. ~ Για να 
παραστούν στη νομαρχιακή συνδιάσκεψη της 
ΔΝΛ Άρτας 2 νέοι από χωριό Άνω Πέτρα 
περπάτησαν 3 ώρες. ~ 60 αντιπρόσωποι 

περπάτησαν 30 χλμ. στο χιόνι για να φθάσουν 
στο Ροδολείβος και τη Νιγρίτα. ~ Από το Κιλκίς 
μας γράφουν: "απόψε η λέσχη ξενυχτάει...". Στη 

συνδιάσκεψη πήραν μέρος 60 μέλη. ~ Στη 
Μουρτερή Ευβοίας, οι Λαμπράκηδες 

συνεργάστηκαν με τον δήμο για δενδροφύτευση. 
~ 11χρονος μαθητής από το Δαφνούδι Σερρών 
στέλνει 3 βιβλία στη ΔΝΛ και χρήματα από τον 
κουμπαρά του. ~ Στον Άγ. Σύλλα οργανώθηκε 

δενδροφύτευση. ~ Στη Βροντού έγινε 
εξωραϊσμός δημοσίων χώρων. ~ Στην Κατερίνη 
πραγματοποιήθηκε η συνδιάσκεψη του νομού. ~ 
Στην Κονταριώτισσα άνοιξε λέσχη παρά τις 
απειλές. ~ Στη συνδιάσκεψη της ΔΝΛ Κιλκίς 

μίλησαν εκπρόσωποι από τη Γάβρα, το 
Μεσσιανό, τον Διπόταμο κ.ά.

Σταυρός (Θεσσαλονίκη)~ 
Μυλοχώρι (Κιλκίς)~ Άνω 
Πέτρα (Άρτα)~ Κιλκίς~ 
Μουρτερή (Εύβοια)~ 

Δαφνούδι (Σέρρες)~ Άγιος 
Σύλλας (Ηράκλειο)~ 

Κατερίνη~ Βροντού (Πιερία)~ 
Κονταριώτισσα (Πιερία)~ 
Γάβρα (Κιλκίς)~ Μεσσιανό 

(Γιαννιτσά)~ Διπόταμος 
(Κιλκίς)

1965 14/3 8 Ραυτόπουλος Δ[ημήτρης]
Προς το Α' Συνέδριο της 

"Δ.Ν. Λαμπράκη" Ελληνική Άνοιξη Αθήνα

1965 14/3 8 Δίζελος Θ[αλής]
Προς το Α' Συνέδριο της 

"Δ.Ν. Λαμπράκη" Ελληνική Άνοιξη Αθήνα

1965 14/3
1 και 

11

Θεοδωράκης: (εκδηλώσεις του στη 
Θεσσαλονίκη). Η Ελληνική νεολαία γνωρίζει 

ότι μαζί μας κάνει ιστορία. Αμείλικτα 
ερωτήματα για τον κ. Παπανδρέου

Πρες κόνφερανς του Μ. Θεοδωράκη (13.3) σε 
εκπροσώπους του αθηναϊκού και μακεδονικού 
τύπου. Παρουσίαση του πρόεδρου της ΔΝΛ από 

τον γραμματέα ΔΝΛ Θεσσαλονίκης, Μ. 
Σεπετίδη. Απαντήσεις στις δηλώσεις 
Παπανδρέου στα εγκαίνια της ΕΔΗΝ. Θεσσαλονίκη

Θεοδωράκης Μίκης~ Σεπετίδης Μιχάλης~ Παπανδρέου 
Γεώργιος

1965 14/3 8 Καλαϊτζής Γιάννης Γελοιογραφία για τους Λαμπράκηδες.

1965 16/3 1 Έξω οι Αμερικάνοι
Φωτογραφία από τη συγκέντρωση στις 15.3 στο 

θέατρο "Γκλόρια" για το Βιετνάμ. Αθήνα
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1965 16/3 5 Σαββίδης Γ[ιώργος] Χ.
Προς το Α' Συνέδριο της 

Δ.Ν. Λαμπράκη
Παμπειραϊκή συνδιάσκεψη της Δημ. 

Νεολαίας Λαμπράκη

Στην Πανπειραϊκή Συνδιάσκεψη στην κεντρική 
λέσχη Πειραιά παρεβρέθηκαν οι Τ. Μπενάς, Κ. 

Αθανασιάδης, Τ. Βουλοδήμος, οι πρώην 
βουλευτές Π. Κατερίνης και Αντ. Αμπατιέλος, 
εκπρόσωποι της Ε.Π. ΕΔΑ Πειραιά, δημοτικοί 
σύμβουλοι κ.ά. Χαιρετισμούς απηύθηναν οι Χρ. 
Ρεκλείτης της οργάνωσης ΔΝΛ Αθήνας, Τ. 

Μπενάς εκ μέρους του Κ.Σ. κ.ά. Την εισήγηση 
παρουσίασε ο γραμματέας της ΔΝΛ Πειραιά, Κ. 
Τσουράκης. Ποιήματα από τους Θ. Σκαρλίγκο, 
Β. Καμπέρο, τραγούδια του Μ. Θεοδωράκη. 

Ακολούθησε συνεδρία για το καταστατικό και το 
πρόγραμμα της ΔΝΛ. Στις 16.3 ψήφιση του 

προγράμματος και εκλογή της Επιτροπής Πόλης 
και των αντιπροσώπων για το Α' Συνέδριο. Αθήνα~ Πειραιάς

Μπενάς Τάκης~ Αθανασιάδης Κ.~ Βουλοδήμος Τάσος~ 
Κατερίνης Παναγιώτης~ Αμπατιέλος Αντώνης~ Ρεκλείτης 
Χρήστος~ Τσουράκης Κώστας~ Σκαρλίγκος Θανάσης~ 

Καμπέρος Β.~ Θεοδωράκης Μίκης

1965 16/3 5
Προς το Α' Συνέδριο της 

Δ.Ν. Λαμπράκη
Η Δ.Ν.Λ. αναπόσπαστο τμήμα της 
παγκόσμιας προοδευτικής νεολαίας

Αναφορά στην επίσκεψη του γραμματέα της 
ΠΟΔΝ, Κλ. Γκατινιόν, στην Ελλάδα και τις 
δηλώσεις του για τη ΔΝΛ, όπως και στην 

ανταπόκριση που βρίσκει η οργάνωση στους 
νέους του κόσμου. Παράθεση χαιρετιστήριων 
μηνυμάτων από διάφορες πολιτικές νεολαίες, 

όπως Νεολαία Ηνωμένης Αραβικής 
Δημοκρατίας, Διεθνής Ένωσις Φοιτητών 

(I.U.S.), Επιτροπή Οργανώσεων Νεολαίας 
ΕΣΣΔ, Ένωση Γιουγκοσλαβικής Νεολαίας, 
Ένωση Ρουμανικής Νεολαίας, Δημητροβιανή 
Νεολαία Βουλγαρίας, Δημοκρατική Νεολαία 

Ιαπωνίας, Ομοσπονδία Σοσιαλιστικών Νεολαιών 
Ιταλίας. Αναφορά στις εκδηλώσεις αλληλεγγύης 
από την Δ.Ν.Λ. για την Κύπρο, τον λαό του 
Κογκό και τον Π. Λουμούμπα, το Βιετνάμ και 
την Ισπανία. Για την συμμετοχή της Δ.Ν.Λ. στις 
εργασίες του Φόρουμ στην Μόσχα τον 9.1964 
και την προετοιμασία για τη συμμετοχή στο 9ο 

Παγκόσμιο Φεστιβάλ Ειρήνης Φιλίας 
Αλληλεγγύης στο Αλγέρι. Κύπρος~ Αθήνα

Γκατινιόν Κλώντ~ Θεοδωράκης Μίκης~ Μπενάς Τάκης~ 
Τάλαατ Χάιρυ~ Λουμούμπα Πατρίς

1965 16/3
5 και 

6 Τ.Β.
Προς το Α' Συνέδριο της 

Δ.Ν. Λαμπράκη Σεμινάρια. Έρευνα και προβληματισμός

Μετά το αγροτικό σεμινάριο, ενημέρωση για τα 
σεμινάρια της Δ.Ν.Λ. σχετικά με την παιδεία, 
τον αθλητισμό, τις κοπέλες και την μόρφωση, 
την εργασία και την κοινωνική θέση των νέων. Αθήνα

1965 16/3 5 Κουκάς Γ[ιώργος]
Προς το Α' Συνέδριο της 

Δ.Ν. Λαμπράκη Ο Λαμπράκης ζει στη Θεσσαλονίκη

Στις 10-12.3 προσυνεδριακή συνδιάσκεψη της 
ΔΝΛ της πόλης της Θεσσαλονίκης. Κατά την 
έναρξη των εργασιών ο Γ. Τσακίρης διάβασε τα 

ονόματα του "επίτιμου προεδρείου": Γρ. 
Λαμπράκης, Ν. Νικηφορίδης, Στ. Βελδεμίρης, Δ. 

Κερπινιώτης. Συμμετείχαν 100 μέλη και ως 
καλεσμένοι οι Μ. Θεοδωράκης, ο δικηγόρος Ι. 

Πάτσας, ο μηχανικός Γ. Αναστασιάδης, 
βουλευτές και αντιπροσωπεία της ΕΔΑ. 
Απηύθηναν χαιρετισμούς οι Ι. Πάτσας και 
Αλέξης Παπαλεξίου, τ. βουλευτής. Στην 

συνέχεια εκφώνησαν ομιλίες οι Τ. Γεωργίου 
γραμματέας της ΔΝΛ Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης και Μιχ. Σεπετίδης, γραμματέας της 

ΔΝΛ Θεσσαλονίκης. ~ Στις 14.6 
πραγματοποιήθηκε, επίσης, η προσυνεδριακή 
συνδιάσκεψη της ΔΝΛ Κεντρικής - Δυτικής 
Μακεδονίας.~ Αγροτικό Σεμινάριο στα 

Κουφάλια, στις 16.3.
Θεσσαλονίκη~ Κουφάλια 

(Θεσσαλονίκη)

Τσακίρης Γ.~ Νικηφορίδης Νίκος~ Βελδεμίρης Στέφανος~ 
Κερπινιώτης Διονύσης~ Θεοδωράκης Μίκης~ Πάτσας 
Γιάννης~ Αναστασιάδης Γ.~ Παπαλεξίου Αλέκος~ 

Αναστασιάδης Γιώργος~ Γεωργίου Τάκης~ Σεπετίδης 
Μιχάλης
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1965 16/3 7 Η φωνή της Αλήθειας Η "απάντηση" της ΕΔΗΝ

Ύστερα από τη συνέντευξη τύπου του Μ. 
Θεοδωράκη, η ΕΔΗΝ κυκλοφόρησε δύο "δελτία 
τύπου". Στα δελτία αναφέρεται στη δήλωση του 
Θεοδωράκη ότι είναι κομμουνιστής για να 

καταλήξει στη συνέχεια στο συμπέρασμα ότι η 
ΔΝΛ δεν είναι δημοκρατική. Αθήνα Λιάπης Κ.

1965 16/3 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Από την προσυνεδριακή 
της διακήρυξη

Η Δ.Ν. Λαμπράκη για τους σπουδαστές. "Για 
μια ριζική αλλαγή σ'ολόκληρο το σύστημα 
παιδείας και μόρφωσης της νεολαίας μας"

Αναφορά στα προβλήματα της σπουδάζουσας 
νεολαίας, στο αίτημα για "δωρεάν" παιδεία, τον 
προϋπολογισμό για την παιδεία και την ανάγκη 

εκσυγχρονισμού της. Αθήνα

1965 16/3
1 και 

6 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις

Ευθυμογράφημα σχετικό με δημοσίευμα της 
Ελένης Βλάχου στην εφημ. "Καθημερινή" στις 
14.3 και στα δυσφημιστικά της σχόλια για τους 

Μποστ και Μ. Θεοδωράκη. Αθήνα
Μποσταντζόγλου Μέντης~ Βλάχου Ελένη~ Θεοδωράκης 

Μίκης

1965 16/3
1 και 

7 Η χθεσινή συγκέντρωση

Οι Λαμπράκηδες παλεύουν για το Βιετνάμ. 
Και ταυτόχρονα για να φύγουν οι ξένες 

βάσεις από τη χώρα μας, να μην αυλακώνουν 
τα νερά μας τα "Ρίκετς", να μη καθορίζει την 

εξωτερική μας πολιτική το Πεντάγωνο.

Κάλεσμα του Κ.Σ. της ΔΝΛ για την διοργάνωση 
διαμαρτυριών εναντίον του πολέμου στο 

Βιετνάμ. Ομιλία του Γ. Χριστοφιλόπουλου και 
ψήφισμα για την επιθετική πολιτική των ΗΠΑ 

και του ΝΑΤΟ. Αθήνα Χριστοφιλόπουλος Γιώργης

1965 17/3 1 Να γιατί τους μισούν

Φωτογραφία με λεζάντα από τη συνεργασία της 
ΔΝΛ Συκεών με τον τοπικό δήμο, την 

"Βασιλική Πρόνοια" και τους προσκόπους για τη 
δεντροφύτευση περιοχής και την μετατροπή της 
σε πάρκο. Σε σχετική ανακοίνωσή της η ΔΝΛ 
Συκεών τονίζει ότι "τους νέους, χωρίς να τους 
χωρίζουν τα μίση, μπορούν να τους ενώνουν τα 

κοινωφελή έργα". Συκεές (Θεσσαλονίκη)

1965 17/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ο Μίκης Θεοδωράκης στη Λάρισα

Ο Μ. Θεοδωράκης στη δίωρη παραμονή του στη 
Λάρισα, στις 16.3, συναντήθηκε με τοπικά 
στελέχη της ΔΝΛ με σκοπό την ανταλλαγή 

απόψεων για την καλύτερη προετοιμασία του Α' 
Συνεδρίου. Λάρισα Θεοδωράκης Μίκης

1965 17/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Τα προβλήματα εθνικής-
δημοκρατικής 

διαπαιδαγώγησης
Δ.Ν.Λ.: Για την πολιτιστική αναγέννηση της 
χώρας. (Ένα άμεσο πρόγραμμα δράσης)

Απόσπασμα από την προσυνεδριακή Διακήρυξη 
της ΔΝΛ για τη διαπαιδαγώγηση της ελληνικής 

νεολαίας. Αθήνα

1965 17/3
1 και 

5
Ο σοβιετικός υπουργός 

στο Λονδίνο
Μακρά συνομιλία Γκρομύκο-Στίουαρτ για το 

Βιετνάμ. Διαμαρτυρίες Διαμαρτυρία της ΔΝΛ Αγίων Αναργύρων. Λονδίνο~ Άγιοι Ανάργυροι Γκρομύκο Αντρέι~ Στιούαρτ Μάικλ

1965 18/3 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η ΔΝΛ της ΑΣΟΕΕ

Συνδιάσκεψη και ψήφισμα της ΔΝΛ ΑΣΟΕΕ. 
Καταδίκη των αμερικανικών επιδρομών που 

δολοφονούν την Ειρήνη. Καταδίκη του διεθνούς 
ιμπεριαλισμού, σταμάτημα των επιδρομών στη 
Νοτιοανατολική Ασία, συμπαράσταση στους 

Βιετκόγκ. Αθήνα

1965 18/3
1 και 

6 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις

Ευθυμογράφημα: Διδαχή της μητέρας του 
Μποστ στο γιο της για τα χρήματα που πήραν 
από την ΕΔΑ ο ίδιος και ο Θεοδωράκης. Αθήνα Μποσταντζόγλου Μέντης~ Θεοδωράκης Μίκης

1965 18/3
3 και 

6
Δημητρίου Γ. [Γκαγκούλιας 

Γιώργος]

Εντυπώσεις από τη Βουλγαρία. Συνέντευξη 
του Μίκη Θεοδωράκη με τον ανταποκριτή 
της "Αυγής" στη Σόφια κ. Γ. Δημητρίου

Προσκεκλημένος στο Φεστιβάλ βουλγαρικού 
λαϊκού τραγουδιού, στις αρχές Μαρτίου, ο Μ. 
Θεοδωράκης συναντήθηκε με πολιτικά στελέχη 

της "Κομσομόλ Βουλγαρίας" οι οποίοι θα 
στείλουν αντιπροσωπεία στο Συνέδριο ΔΝΛ. 
Αποδοχή της πρότασης για συνάντηση της 

Βαλκανικής Νεολαίας στη Θεσσαλονίκη κατά 
την περίοδο του Συνεδρίου της ΔΝΛ. Σόφια~ Θεσσαλονίκη Θεοδωράκης Μίκης~ Δημητρίου Γ. [Γκαγκούλιας Γιώργος]
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1965 18/3
5 και 

6

…Συνεχίζονται οι προσυνεδριακές 
συνδιασκέψεις της Δ.Ν. Λαμπράκη… -Το 
Αγροτικό Σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη

Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 16.3 
το Αγροτικό Σεμινάριο της ΔΝΛ με τη 
συμμετοχή νέων αγροτών και φοιτητών 

γεωπονοδασολογικής. Εισηγητής ήταν ο τέως 
βουλευτής της ΕΔΑ, γεωπόνος, Τ. Κελτεμλίδης. 
Ακολούθησε συζήτηση για την μόρφωση και τον 
εκπολιτισμό στο χωριό. Φοιτητές τέθηκαν στη 
διάθεση του Υπουργείου Γεωργίας για την 

καταπολέμηση του περονόσπορου. 
Αποφασίστηκε η διαφωτιστική εξόρμηση. 
Ομιλία στη Νέα Ζωή του φοιτητή Κ. Λιάπη.

Θεσσαλονίκη~ Νέα Ζωή 
Σκύδρας (Θεσσαλονίκη) Κελτεμλίδης Τάκης~ Λιάπης Κ.

1965 18/3
5 και 

6
Μέσα σε ατμόσφαιρα 

ενθουσιασμού.

Συνεχίζονται οι προσυνεδριακές 
συνδιασκέψεις της Δ.Ν. Λαμπράκη. 

Συνδιασκέψεις στη Μακεδονία, Θράκη, 
Ιωάννινα, Χανιά, Πάτρα, Εύβοια και Άρτα. 
Το αγροτικό σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη. -Η 

συνδιάσκεψη της ΔΝΛ Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης

Στην προσυνεδριακή συνδιάσκεψη Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης μετείχαν 50 αντιπρόσωποι 
από τις οργανώσεις των διαφόρων νομών. Εκ 
μέρους του Κ.Σ. παρευρέθηκε ο Στ. Στεφάνου. 

Ο γραμματέας περιοχής, Τ. Γεωργίου, 
παρουσίασε απολογισμό για τη δράση της 
οργάνωσης και πρότεινε νέο εξάμηνο 

πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Απόφαση της 
Συνδιάσκεψης.

Μακεδονία~ Θράκη~ 
Ιωάννινα~ Χανιά~ Πάτρα~ 

Εύβοια~  Άρτα~ Θεσσαλονίκη Στεφάνου Στέφανος~ Γεωργίου Τάκης

1965 18/3
5 και 

6

…Συνεχίζονται οι προσυνεδριακές 
συνδιασκέψεις της Δ.Ν. Λαμπράκη… -Στην 

Άρτα

Απόφαση της προσυνεδριακής συνδιάσκεψης 
Άρτας. Χαιρετισμός στο Συνέδριο της ΔΝΛ και 

καταγγελία της Δεξιάς. Αποφάσεις και 
πρόγραμμα δράσης. Άρτα

1965 18/3
5 και 

6

…Συνεχίζονται οι προσυνεδριακές 
συνδιασκέψεις της Δ.Ν. Λαμπράκη… -Η Α΄ 

Παναχαϊκή Συνδιάσκεψη

Πραγματοποιήθηκε στις 14.3 η συνδιάσκεψη του 
νομού Αχαΐας. Ψηφίσματα κατά του αρχηγού 
της ΕΡΕ και τις δηλώσεις του για τη ΔΝΛ και 

κατά της επέμβασης στο Βιετνάμ. Αχαΐα

1965 18/3
5 και 

6

…Συνεχίζονται οι προσυνεδριακές 
συνδιασκέψεις της Δ.Ν. Λαμπράκη… -Στην 

Εύβοια

Επισκέψεις και ομιλίες στην ύπαιθρο της 
Εύβοιας. Συγκέντρωση στο χωριό Μουρσελή 
[Μουρτερή;] σε καφενείο. ΟΙ Λαμπράκηδες 
αναλαμβάνουν δενδροφύτευση. ~ Στη Ν. 

Αρτάκη οι κοπέλες υπόσχονται να ξεπεράσουν 
σε δραστηριότητα τους νέους. Προσυνεδριακή 
σύσκεψη στις 7.3. Ομιλία του γραμματέα της  
ΔΝΛ, Χ. Μπαχάρα. Πρόγραμμα δράσης με την 
ίδρυση αθλητικής ομάδας, εκδήλωση για την 

25η Μαρτίου, συζήτηση για τα προβλήματα της 
εργαζόμενης νεολαίας, επισκέψεις σε χωριά και 
βιβλιοθήκες. Εκλογή Νομαρχιακής Επιτροπής 

και αντιπροσώπων για το Συνέδριο.

Εύβοια~ [Μουρτερή] 
(Εύβοια)~ Νέα Αρτάκη 

(Εύβοια) Μπαχάρας Χάρης

1965 18/3
5 και 

6

…Συνεχίζονται οι προσυνεδριακές 
συνδιασκέψεις της Δ.Ν. Λαμπράκη… -Η 

συνδιάσκεψη Κεντρικής-Δυτικής 
Μακεδονίας

Ολοκληρώθηκε στις 16.3 στη Θεσσαλονίκη η 
συνδιάσκεψη Κεντρικής-Δυτικής Μακεδονίας. 
Μετείχαν 100 εκλεγμένοι αντιπρόσωποι. Την 
εισήγηση παρουσίασε ο γραμματέας της ΔΝΛ 
στην περιοχή, Χρ. Μίσσιος. Χαιρετισμοί εκ 

μέρους της ΕΔΑ, Ν. Τζένας και εκ μέρους του 
Κ.Σ. της ΔΝΛ, Μ. Θεοδωράκης. ~ Η ΔΝΛ 
Συκεών διοργάνωσε δενδροφύτευση. Θεσσαλονίκη~ Συκεές Μίσσιος Χρόνης~ Τζένας Νίκος~ Θεοδωράκης Μίκης

1965 18/3
5 και 

6

…Συνεχίζονται οι προσυνεδριακές 
συνδιασκέψεις της Δ.Ν. Λαμπράκη… -Στα 

Χανιά

Προσυνεδριακή συνδιάσκεψη της ΔΝΛ Χανίων 
(νομού). Προβλήματα νεολαίας και πόλης. 
Εκλογή 11μελούς οργάνου του νομού και 
4μελούς αντιπροσωπείας για το Συνέδριο. 

Σχέδιο δράσης της οργάνωσης και ψηφίσματα 
για τις βάσεις στην Κρήτη, τη μετανάστευση κ.ά. Χανιά~ Κρήτη

1965 18/3
5 και 

6

…Συνεχίζονται οι προσυνεδριακές 
συνδιασκέψεις της Δ.Ν. Λαμπράκη… -Η 
συνδιάσκεψη του νομού Ιωαννίνων

Στη συνδιάσκεψη χαιρετίστηκε η παρουσία 
κοριτσιών εκπροσώπων. Προβληματισμός σε 

θέματα ανεργίας, μετανάστευσης, 
αναλφαβητισμού που μαστίζουν το νομό. 

Αποφάσεις για την ανάπτυξη της οργάνωσης και 
την ένταση του αγώνα. Έγκριση των κειμένων 

του Κ.Σ. για το Συνέδριο. Ιωάννινα
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1965 19/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Διάλεξη της ΔΝΛ Νίκαιας

Ο Ν. Κεπέσης πραγματοποιεί στις 19.3 διάλεξη 
στη ΔΝΛ Νίκαιας με θέμα: "Η μάχη του Πειραιά 

το 1944". Νίκαια Κεπέσης Νίκανδρος

1965 19/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Αύριο το σεμινάριο κοριτσιών της ΔΝΛ (το 
κείμενο της σχετικής προκήρυξης)

Σεμινάριο στις 20.3 στη λέσχη Λογιστών. 
Θέματα: νέες και μόρφωση, εργασία, κοινωνική 

θέση της νέας γυναίκας. Αθήνα

1965 19/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Έκθεση κεντημάτων στις Σέρρες

Στην Ηλιοκώμη Σερρών, η ΔΝΛ διοργανώνει 
έκθεση κεντημάτων 50 νέων κοριτσιών (18-

28.3). ~ Στις 21.3 η ΔΝΛ Σερρών διοργανώνει 
διάλεξη της Β. Βυσοκάλλη με θέμα: "Ηθική 

διαπαιδαγώγηση των νέων". Ηλιοκώμη (Σέρρες)~ Σέρρες Βυσόκαλη Βάσω

1965 19/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Αθώωση μέλους της ΔΝΛ

Το μονομελές Πλημμελειοδικείο Λευκάδας 
απήλλαξε τον Γ. Βρετό, στέλεχος της ΔΝΛ, που 

κατηγορήθηκε γιατί φορούσε το "Ζ". Λευκάδα Βρετός Γ.

1965 19/3
3 και 

4 Ερωτήσεις της ΕΔΑ
Αντιδημοκρατικές ενέργειες από αστυνομικά 

όργανα

Οι βουλευτές της ΕΔΑ Μπριλλάκης, Εφραιμίδης 
και Κύρκος με ερωτήσεις στους αρμόδιους 

υπουργούς καταγγέλλουν ότι: α) Ο σταθμάρχης 
του χωριού Άγ. Νικόλαος Ζακύνθου πιέζει 
κατοίκους του χωριού να καταθέσουν, με 

οικονομικά ανταλλάγματα, πληροφορίες για τις 
τοπικές οργανώσεις της ΕΔΑ και της ΔΝΛ . β) 
Στη Γουμένισσα, ο σταθμάρχης χωρ/κής πιέζει 
πολίτες να καταθέσουν ποιοί συχνάζουν στη 
ΔΝΛ και ποιοί κυκλοφορούν το σχέδιο 
καταστατικού της. γ) Ο σταθμάρχης 
Ζαγκλιβερίου Θεσ/κης καλεί τους Π. 

Δεληγιώργη, Οικονόμου και Αστ. Τσακίρη και 
τους απειλεί. δ) Ο ενωμοτάρχης χωρ/κής 

Πρεβέζης απαιτεί από εργολάβο να απολύσει 
οικοδόμο επειδή είναι μέλος της ΔΝΛ Βονίτσης. 

ε) Στην Αλεξανδρούπολη, ο υποδιοικητής 
ασφαλείας καλεί νέους και τους συνιστά να μην 
επισκέπτονται την τοπική λέσχη, κ.ά. ~ Εγκαίνια 

λέσχης της ΔΝΛ Λειβαδιάς με πολυπληθή 
παρουσία αστυνομίας.

Άγιος Νικόλαος (Ζάκυνθος)~ 
Γουμένισσα (Κιλκίς)~ 

Ζαγκλιβέρι (Θεσσαλονίκη)~ 
Πρέβεζα~ Αλεξανδρούπολη~ 

Λειβαδιά~ Βόνιτσα 
(Αιτωλοακαρνανία) 

Μπριλλάκης Αντώνης~ Εφραιμίδης Βασίλης~ Κύρκος 
Λεωνίδας~ Δεληγιώργης Π.~ Οικονόμου (;)~ Τσακίρης 

Αστέρης 

1965 20/3 5
Αύριο η Παναθηναϊκή Συνδιάσκεψη της Δ.Ν. 

Λαμπράκη

Αρχίζει στις 24.3 στο θέατρο "Πορεία" η 
Παναθηναϊκή Συνδιάσκεψη. Καλεσμένοι 

παράγοντες, προσωπικότητες, μέλη του Ε.Σ. της 
ΔΝΛ. Αθήνα

1965 20/3
1 και 

5 Οι Λαμπράκηδες καλούν
Σταυροφορία για το Βιετνάμ. "Ζήτω η πάλη 

των λαών για ανεξαρτησία"

Με οδύνη και οργή η ελληνική νεολαία 
ενημερώθηκε για τα καινούργια εγκλήματα στο 
Βιετνάμ, την ομαδική δολοφονία 37 μαθητών 

και 18 αγροτών. Κάλεσμα της ΔΝΛ σε 
διαμαρτυρία και αγώνας απέναντι στο 

δολοφονικό ιμπεριαλισμό στο Βιετνάμ, στο 
Κογκό, στην Κύπρο, στη Βενεζουέλα και στην 

Αγκόλα.
Αθήνα~ Βιετνάμ~ Κογκό~ 

Κύπρος~ Βενεζουέλα~ Αγκόλα

1965 21/3 1
Μ. Αυγέρης. Χαιρετισμός στο Συνέδριο της 

Δ. Ν. Λαμπράκη Το κείμενο Αθήνα Αυγέρης Μάρκος

1965 21/3 4 Σαββίδης Γ[ιώργος] Χ. Προς το Α΄ Συνέδριο

Η Συνδιάσκεψη της ΔΝΛ Πειραιά. 
Ωριμότητα, προβληματισμός, συναίσθηση 

ευθύνης

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Παμπειραϊκής 
Συνδιάσκεψης της ΔΝΛ (13-16.3) με την εκλογή 
συμβουλίου πόλης και αντιπροσώπων για το Α' 

Συνέδριο, καθώς και με την ψήφιση 
προγράμματος δράσης. Εισήγηση του 

γραμματέα, Κ. Τσουράκη, και ομιλίες 55 
αντιπροσώπων. Ψηφίσματα για το Βιετνάμ και 

την Ισπανία. Πειραιάς Τσουράκης Κώστας

1965 21/3 8 Δίζελος Θαλής

Οι Λαμπράκηδες…"συνωμοτούν" για τον 
εκδημοκρατισμό, για την ειρήνη, για τον 
εκπολιτισμό, για τα προβλήματα των νέων

Ευθυμογράφημα για τα "συνωμοτικά άντρα" των 
Λαμπράκηδων. Λάρισα~ Βόλος Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1965 21/3 8 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Γελοιογραφία: "Θέλω Λαμπράκης να γινώ…" 

1965 21/3 8 Ραυτόπουλος Δ[ημήτρης]

Η μεγάλη δημοκρατική 
και πατριωτική παράδοση 

της νεολαίας μας

…Καύχημα νέων. Η Δ.Ν. Λαμπράκη πιστή 
στα δημοκρατικά ιδανικά, στον έρωτα της 

προόδου
Ιστορική αναδρομή στα κινήματα νεολαίας από 
τη θυσία στο Δραγατσάνι το 1821 έως τη ΔΝΛ. Αθήνα
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1965 21/3 8 Μίσσιος Χρόνης Τι καινούργιο φέρνει η ΔΝΛ στη Μακεδονία

Η "ρωμαλέα εισβολή των οργανώσεων 
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας στον 

πολιτικό στίβο". Αριθμούνται περίπου 10.000 
Λαμπράκηδες και 30 λέσχες που θα γίνουν 

σύντομα 80. Δυτική-Κεντρική Μακεδονία

1965 21/3 8
Μικρός ύμνος της Δημοκρατικής Νεολαίας 

Λαμπράκη
Φωτογραφική αναπαραγωγή του χφ. ποιήματος 

που ο Γ. Ρίτσος αφιερώνει στη ΔΝΛ. Αθήνα Ρίτσος Γιάννης

1965 21/3 9 Δ.Σ. [Διδώ Σωτηρίου] Γυναικεία Θέματα Αντρικό γράψιμο

Οι εκδόσεις "Θεμέλιο" διοργάνωσαν δεκαήμερο 
γυναικείου βιβλίου, χωρίς ιδιαίτερη 

ανταπόκριση. Την επισκέφθηκαν όμως 
Λαμπράκηδες και ήρθαν σ' επαφή με γυναίκες 

συγγραφείς. Αθήνα

1965 21/3 12 Οι πρώτες δηλώσεις

Ευρεία συμμετοχή ξένων αντιπροσωπείων 
στο Α' Συνέδριο της Δ.Ν. Λαμπράκη. -

Σεμινάριο κοριτσιών

Σεμινάριο κοριτσιών στις 20.3 στη λέσχη 
Λογιστών. Χαιρετισμός της Μ. Σβώλου, Ρ. 

Ιμβριώτου, Ρ. Μπούμη-Παπά, αντιπροσωπείας 
της Συντονιστικής Επιτροπής Εργαζομένων 
Γυναικών κ.ά. σωματείων και γυναικείων 

οργανώσεων. Χαιρετισμός Ασπ. Παπαθανασίου. 
Θέματα: "Η νέα κοπέλα και η εργασία" (Ρόη 

Τσιώκου), "Η νέα κοπέλα και η μόρφωση" (Αργ. 
Ζαννή) και "Η νέα κοπέλα και η κοινωνική της 

θέση" (Ελ. Γερογιάννη). Αθήνα

Σβώλου Μαρία~ Ιμβριώτου Ρόζα~ Μπούμη-Παπά Ρίτα~ 
Παπαθανασίου Ασπασία~ Τσιώκου [Ντάκουρη] Ρόη~ Ζαννή 

Αργυρώ~ Γερογιάννη Ελένη

1965 21/3 12 Οι πρώτες δηλώσεις

Ευρεία συμμετοχή ξένων αντιπροσωπείων 
στο Α' Συνέδριο της Δ.Ν. Λαμπράκη. 28 

Μαρτίου-1 Απριλίου.

Ανακοίνωση της ΔΝΛ για τις ξένες 
αντιπροσωπείες που θα μετέχουν στο Συνέδριο: 
2μελής της ΠΟΔΝ, 5μελής της ΕΔΟΝ Κύπρου, 

3μελής από τις Οργανώσεις Νεολαίας της ΕΣΣΔ, 
την Ένωση Γιουγκοσλαβικής Νεολαίας, την 
Δημητρωβιανή Βουλγαρική Νεολαία, το 

Ουγγρικό Συμβούλιο Νεολαίας. Αντιπροσωπείες 
από Γουατεμάλα, Ιράκ, Ομοσπονδία 

Κομμουνιστικής Νεολαίας Ιταλίας, Συντονιστική 
Επιτροπή Οργανώσεων Νεολαίας Πολωνίας, 

Ελεύθερη Γερμανική Νεολαία κ.ά. Αθήνα

1965 23/3 5

Η Παναθηναϊκή 
Συνδιάσκεψη της 

Δημοκρατικής Νεολαίας 
Λαμπράκη

Εκατοντάδες νεανικές καρδιές πάλλονται στο 
ρυθμό του "αύριο"

Έληξε στις 21.3 στο θέατρο "Πορεία" η 
Παναθηναϊκή Συνδιάσκεψη. Την 

παρακολούθησαν οι Μ. Θεοδωράκης, Τ. 
Μπενάς, μέλη του Κ.Σ. της ΔΝΛ και της Ε.Ε. 
της ΕΔΑ, βουλευτές και προσωπικότητες της 
τέχνης και των γραμμάτων. Χαιρετισμοί. 

Εισήγηση του Μπ. Θεοδωρίδη, γραμματέα της 
ΔΝΛ Αθήνας. Προγραμματισμός της μαζικής 

δράσης για τον εκδημοκρατισμό, την ειρήνη, την 
Κύπρο, την Εθνική Αντίσταση. Καλλιτεχνικό 

πρόγραμμα. Αθήνα

Θεοδωράκης Μίκης~ Μπενάς Τάκης~ Ιμβριώτης Γιάννης~ 
Κύρκος Λεωνίδας~ Καρράς Νίκος~ Μπριλλάκης Αντώνης~ 
Κυριακίδης Γιάννης~ Ρίτσος Γιάννης~ Ληναίος Στέφανος~ 
Σκάρος Ζήσης~ Χατζημιχάλης (;)~ Θεοδωρίδης Μπάμπης

1965 23/3 5 Σπουδαστική συνδιάσκεψη

Ολοκληρώθηκαν στις 22.3 οι εργασίες της 
Σπουδαστικής Συνδιάσκεψης με εκλογή νέου 

γραφείου σπουδαστών της ΔΝΛ Αθήνας και την 
εκλογή αντιπροσωπείας για το Συνέδριο. Αθήνα

1965 23/3 5
Στα πλαίσια της 

προσυνεδριακής δουλειάς

"Σεμινάριο κοριτσιών". Πήραν μέρος νέες 
εργάτριες, φοιτήτριες, υπάλλαλοι, 

αγρότισσες και νοικοκυρές απ'όλη την 
Ελλάδα

Αποσπάσματα των εισηγήσεων. Χαιρετισμός 
προς όλες τις Ελληνίδες και προς την 

προσυνεδριακή Παναθηναϊκή Συνδιάσκεψη. 
Ψηφίσματα για το Βιετνάμ και την Κύπρο. Αθήνα Ζυγού Κ.~ Δήμου Ε.~ Φραντζέσκου (;)

1965 23/3 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Διάλεξη στη Θεσσαλονίκη

Διάλεξη του φοιτητή Γεωπονικής, Κ. Λιάπη, στα 
γραφεία του Γεωργικού Συνεταιρισμού στη Ν. 
Ζωή με θέμα τη γεωργική παραγωγή και τη 

σύνδεση με την ΕΚΑ. 
Νεά Ζωή Σκύδρας 

(Θεσσαλονίκη) Λιάπης Κ.
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1965 23/3 8 Έκτακτα μέτρα
Συστηματικές διώξεις με τον Α.Ν. 942/46. 

Να καταργηθεί

Οι βουλευτές της ΕΔΑ Μπριλλάκης, 
Εφραιμίδης, Παπαδημητρίου, Κύρκος 

καταθέτουν ερωτήσεις στη Βουλή για την 
κατάργηση του Α.Ν. 942/46. Με το νόμο αυτό 
καταδικάζονται πολίτες επειδή φορούν το σήμα 

"Ζ" κ.ά. Αθήνα
Μπριλλάκης Αντώνης~ Εφραιμίδης Βασίλης~ 
Παπαδημητρίου Γιάννης~ Κύρκος Λεωνίδας

1965 23/3 8 Αθώωση στελέχους ΔΝΛ

 Το μονομελές Πλημμελειοδικείο 
Θεσσσαλονίκης αθώωσε στις 22/3 τον Στ. 
Στεφάνου, στέλεχος της ΔΝΛ, που είχε 

κατηγορηθεί για παράβαση του νόμου 942/1946 
επειδή, στη διάρκεια μνημόσυνου για τους 

εκτελεσθέντες από τους Γερμανούς στο χωριό 
Παντελεήμων Κιλκίς, δήλωσε ότι οι 

Λαμπράκηδες είναι οι νέοι ΕΠΟΝίτες, αντάξιοι 
συνεχιστές κ.ά.

Θεσσαλονίκη~ Άγιος 
Παντελεήμων (Κιλκίς) Στεφάνου Στέφανος

1965 24/3 1
Έλλη Αλεξίου. Χαιρετισμός στο συνέδριο 

της Δ.Ν. Λαμπράκη Το κείμενο Αθήνα Αλεξίου Έλλη

1965 24/3 3
Η προσυνεδριακή συνδιάσκεψη της ΔΝΛ 

στο Βόλο

Στις 21.3 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 
προσυνεδριακής συνδιάσκεψης με τη συμμετοχή 

80 αντιπροσώπων από 30 οργανώσεων. Στην 
εισήγησή του ο γραμματέας, Βαγγ. Γαλάνης, 
μίλησε  για τα προβλήματα της νεολαίας στο 

νομό Μαγνησίας, την ανεργία, τη μετανάστευση 
και ανέπτυξε το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της 
ΔΝΛ. Στις εργασίες παρέστη εκπρόσωπος του 
Κ.Σ. της ΔΝΛ. Εκλογή νομαχιακού συμβουλίου 

και αντιπροσωπείας για το Συνέδριο. 
Καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Βόλος Βάρναλης Κώστας~ Γαλάνης Βαγγέλης

1965 24/3 3
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας ΔΝΛ Τρίπολης

Στις 24.3, στη λέσχη της ΔΝΛ Τρίπολης 
πραγματοποιείται συγκέντρωση για την 25η 
Μαρτίου. Ομιλητής το στέλεχος της ΔΝΛ 

Τρίπολης, Ελ. Καλυβιώτης. Τρίπολη Καλυβιώτης Ελ.

1965 24/3 3
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας ΔΝΛ Καλαμάτας

Στις 25.3, στα γραφεία της Καλαμάτας θα 
πραγματοποιηθεί εκδήλωση συμπαράστασης 

στον αγώνα του Βιετναμέζικου Λαού. Ομιλητής 
ο δικηγόρος Γ. Σπηλιώτης. Καλαμάτα Σπηλιώτης Γιώργος

1965 24/3 3
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Εμπρός να γιορτάσουμε την Εθνική μας 
Επέτειο. Εγκύκλιος του Κ.Σ. της ΔΝΛ προς 

τις οργανώσεις της

Εγκύκλιος του Κ.Σ. της ΔΝΛ για τον εορτασμό 
της 25ης Μαρτίου και τους αγώνες της 

ελευθερίας κατά των ξένων. Αθήνα~ Γοργοπόταμος  Δημητρίου Μήτσος (Νικηφόρος)

1965 24/3 5 Η φωνή της Αλήθειας Ο Α.Ν. 942/46

Σχόλιο στην επερώτηση βουλευτών για τον νόμο 
942/46 που "κολλάει" παντού, για τις διώξεις 

κ.ά. Αθήνα

1965 24/3
1 και 

2 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις Ευθυμογράφημα για τους "θορυβώδεις τύπους". Αθήνα

1965 25/3 8 Κοτζιάς Κώστας [δισέλιδο αφιέρωμα] Το "σήμερα" και το "αύριο"

Άρθρο για τις προσυνεδριακές εργασίες της 
ΔΝΛ εκτός και εντός Αθηνών και παραθέσεις 
τμημάτων εκθέσων μελών της ΔΝΛ από τα 
χωριά Μεσολακκιά, Αμφίπολη, Ροδoλείβος, 
Κιούπκιοϊ κ.ά. για τις δραστηριότητές τους και 

τους αγώνες τους.

Αθήνα~ Μεσολακκιά 
(Σέρρες)~ Αμφίπολη (Σέρρες)~ 

Ροδολείβος (Σέρρες)~ 
Κιούπκιοϊ [Πρώτη] (Σέρρες)

1965 25/3 8 Ι.Γ.Θ. [Γιάννης Θεοδωράκης] Λεωφόρος Νεολαίας. "Στρατηγικά μυστικά"

Αφήγημα από τις δραστηριότητες τοπικών 
λεσχών, όπως η ΔΝΛ Περιστερίου, για το Κ.Σ. 
που θα ανακηρύξει την καλύτερη λέσχη στην 
Αθήνα, για τη ΔΝΛ Πετρούπολης, Ηλιούπολης, 

Καλλιθέας κ.ά.

Αθήνα~ Περιστέρι~ 
Πετρούπολη~ Ηλιούπολη~ 

Καλλιθέα

1965 25/3 8

Με της Άνοιξης τον ήλιο 
μόλις σκάει απ' το βουνό, 
ήλιος κι άνοιξη αντάμα 
για έναν κόσμο αυριανό 

(Κ. Βάρναλης) 
Ανθολογία κειμένων της ΕΡΕ. Για να γελούν 

και οι επερχόμενοι…

Ανθολόγιο δημοσιευμάτων του δεξιού τύπου και 
δηλώσεων δεξιών πολιτικών παραγόντων. 
Παρεμβάλλονται σκίτσα του Γ. Λογοθέτη. 

Αθήνα~ Κομοτηνή~ Χανιά~ 
Αγρίνιο

Κανελλόπουλος Παναγιώτης~ Θεοδωράκης Μίκης~ 
Λογοθέτης Γιάννης

1965 25/3 8 Κατηφόρης Ν[ίκος] Χαιρετισμός
Προς το κίνημα της Νεολαίας και το Α' 

Συνέδριο Αθήνα
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1965 25/3 8 Χαιρετούν οι ξένες οργανώσεις

Χαιρετισμοί από τη Δημοκρατική Νεολαία 
Φιλανδίας, Προοδευτική Νεολαία Βρετανικής 
Γουιάνας, Οργάνωση Κομμουνιστικής Νεολαίας 

Δανίας, Ιταλική Ένωση Λαϊκών Σπορ. Αθήνα

1965 25/3 8 Καλαϊτζής Γιάννης

Σκίτσο του Γιαν. Καλαϊτζή για το Α΄ Συνέδριο 
της ΔΝΛ. Ένα περιστέρι με κεφάλι γυναικείο 

στολισμένο με λουλούδια. Αθήνα
1965 25/3 9 Δίζελος Θ[αλής] Γρηγόρης Λαμπράκης Βιογραφικό σημείωμα του Γρ. Λαμπράκη.

1965 25/3 9 Κουκάς Γ[ιώργος]

Με της Άνοιξης τον ήλιο 
μόλις σκάει απ 'το βουνό, 
ήλιος κι άνοιξη αντάμα 
για έναν κόσμο αυριανό 

(Κ. Βάρναλης) Ένας "Λαμπράκης" στο χωριό… Ανθολόγιο δραστηριοτήτων της ΔΝΛ.

Σέρρες~ Θεσσσαλονίκη~ 
Ημαθία~ Πιερία~ 

Κιλκίς~Μυλοχώρι (Κιλκίς)~ 
Ηλιοκώμη (Σέρρες)~ Νάουσα~ 

Νέα Ζωή Σκύδρας 
(Θεσσαλονίκη)~ Σφενδάμη 
(Πιερία)~ Πρώτη (Σέρρες)~ 

Ροδολείβος (Σέρρες)
Βάρναλης Κώστας~ Μεγερίδης Λ.~ Ζουμπούλη Μ.~ Μίττας 

(;)~ Τούσιας Β.

1965 25/3 9
Λογοθέτης Γιάννης- 
Καλαϊτζής Γιάννης Ο διαγωνισμός του "Ζ"

Σκίτσα και γελοιογραφίες των Γ. Λογοθέτη και 
Γ. Καλαϊτζή με το "Ζ" των Λαμπράκηδων. 

Πρόταση στους αναγνώστες για την αποστολή 
ιδεών και προτάσεων: σκίτσα και γελοιογραφίες 

με το "Ζ". 

1965 25/3 9 [δισέλιδο αφιέρωμα, τέλος] Ελλάδα. Κύπρος
Στο δισέλιδο αφιέρωμα στη ΔΝΛ, ποίημα του 

Νικηφ. Βρεττάκου Βρεττάκος Νικηφόρος

1965 25/3 11
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Φθάνουν οι αντιπροσωπείες για το Συνέδριο 
της ΔΝΛ

Αφίξεις των Ισιακέμ Αρέζκι, μέλους της 
γραμματείας του Εθνικού Απελευθερωτικού 

Μετώπου Νέας Αλγερίας και του προέδρου της 
ΕΔΟΝ, βουλευτή, Χρ. Δημητριάδη. Αθήνα Αρέζκι Ισιακέμ~ Δημητριάδης Χρύσης

1965 25/3 11
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδήλωση της ΔΝΛ στον Πειραιά

Στις 26.3, εκδήλωση στη λέσχη της ΔΝΛ 
Πειραιά για την 25η Μαρτίου. Ομιλία του Στ. 

Γεράνη. Πειραιάς Γεράνης Στ.

1965 25/3 11
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Με την ευκαιρία της 25ης 
Μαρτίου

Μήνυμα της Νεολαίας της ΕΣΣΔ προς την 
Δ.Ν. Λαμπράκη. "Σας ευχόμαστε 

καινούργιες επιτυχίες στην πάλη σας για την 
ειρήνη"

Μήνυμα της Επιτροπής Οργανώσεων Νεολαίας 
της ΕΣΣΔ στο Κ.Σ. της ΔΝΛ για την 25η 
Μαρτίου. Χαιρετισμός και συγχαρητήρια. Αθήνα

1965 25/3 12

Δίωξη του Προέδρου Κοινότητας 
Πετρούπολης γιατί κάλεσε στον σημερινό 

εορτασμό της ΔΝΛ… -Η Δ.Ν.Λ.

Ανακοίνωση του Κ.Σ. της ΔΝΛ. Απαντά σε 
δημοσίευμα της εφημ. "Ακρόπολις" (24.3). Η 
ΔΝΛ τιμά και δοξάζει αυτούς που πάλεψαν για 

τα ιερά δίκαια της Πατρίδας. Αθήνα

1965 25/3 12

Δίωξη του Προέδρου Κοινότητας 
Πετρούπολης γιατί κάλεσε στον σημερινό 
εορτασμό τη ΔΝΛ. Δηλώσεις του και 

ανακοίνωση του Κ.Σ. της ΔΝΛ Πετρούπολη Παξιμαδάς Νίκος ~ Τσιριμώκος Ηλίας
1965 25/3 8 Μανιάτης Γιώργος Γρηγόρης Λαμπράκης (Μάης 1963) ποίημα

1965 26/3 1
Προσωπικότητες της πολιτικής ζωής της 

Ιταλίας προς τη Δ.Ν. Λαμπράκη

Μηνύματα προς το Α' Συνέδριο: 
Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα του ΣΑΡΑΓΚΑΤ, 
αντιπρόεδρος της Ιταλικής Γερουσίας Πιέτρο 
Σέκια, αντιπρόεδρος της Ιταλικής Βουλής 

Μαρίζα Ροντάνο, Εθνική Ένωση Αντίστασης 
Ιταλίας, πρώην πρόεδρος της Ιταλικής 
Δημοκρατίας Φ. Παρί, πρώην δήμαρχος 
Φλωρεντίας Ενρ. Ανιολέτι, γερουσιαστής-

συγγραφέας Κάρλο Λέβι.
Σέκια Πιέτρο~ Πάρι Φερούτσιο~ Ροντάνο Μαρίζα~ Ανιολέτι 

Ενρίκο~ Λέβι Κάρλο

1965 26/3 1 Κατράκης Μάνος
Χαιρετισμός στο Συνέδριο της Δ.Ν. 

Λαμπράκη Το κείμενο Αθήνα

1965 26/3 3
Ο Τεταρτοαυγουστιανός Μανιαδάκης 

υβριστής της Αντίστασης

Ερώτηση του Μανιαδάκη στη Βουλή που 
"ανακατεύει" αντιστασιακούς και νεολαίους για 
να καταλήξει στο ότι οι Λαμπράκηδες είναι 
"παρακρατικές οργανώσεις της Αριστεράς". 

Απάντηση του Ι. Παπαδημητρίου, βουλευτή της 
ΕΔΑ. Αθήνα Μανιαδάκης Κωνσταντίνος~ Παπαδημητρίου Γιάννης

1965 26/3 3
Συλλήψεις μελών ΔΝΛ για δήθεν παράνομο 

έρανο

Στις 23.3, η Ασφάλεια Ηρακλείου συνέλαβε τους 
Κ. Μανέ, Απ. Αλεξανδρή και στις 25.3 τους Κ. 
Καπετανάκη, Δ. Μερτζανίδη, μέλη της ΔΝΛ, με 
την κατηγορία ότι διενεργούσαν παράνομο 

έρανο. Αφέθηκαν ελεύθεροι. Ηράκλειο
Μανές Κώστας~ Αλεξανδρής Απόστολος~ Καπετανάκης Κ.~ 

Μερτζανίδης Δ.
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1965 26/3 6

Χιλιάδες άτομα στον γιορτασμό της Εθνικής 
επετείου. Στην κοινότητα Πετρούπολης 

'άγνωστοι' αφαίρεσαν το στεφάνι της ΔΝΛ

Προσπάθεια της αστυνομίας να εμποδίσει στην 
Πετρούπολη τη συμμετοχή της ΔΝΛ στο 
εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Στη συνέχεια 

αφαίρεσαν το στεφάνι που η ΔΝΛ κατέθεσε στη 
δοξολογία. ~ Αντίστοιχη απαγόρευση στον 

Υμηττό όπου τελικά η ΔΝΛ διοργανώνει δική 
της γιορτή. ~ Στη Νίκαια και στο Κερατσίνι η 
παρουσία της ΔΝΛ στον επίσημο εορτασμό 
προκαλεί την έντονη διαμαρτυρία και στη 

συνέχεια την αποχώρηση του βουλευτή της ΕΡΕ, 
Χ. Μπουγά. ~ Κακοποίηση του στελέχους της 
ΔΝΛ, Ε. Φράγκου, στην Αγ. Βαρβάρα Αιγάλεω 

στη διάρκεια του εορτασμού. Υποβολή 
μηνύσεων και συλλήψεις. ~ Αποχώρηση της 

Χωροφυλακής και των ΤΕΑ από τον εορτασμό 
της εθνικής επετείου στο Αγρίνιο με το 
αιτιολογικό ότι κατέθεσαν στεφάνι οι 

Λαμπράκηδες. Ο δήμαχος Αγρινίου δηλώνει ότι 
η ΔΝΛ είναι νόμιμη οργάνωση και είχε 

δικαίωμα  συμμετοχής.

Πετρούπολη~ Υμηττός~ 
Νίκαια~ Κερατσίνι~ Αγία 
Βαρβάρα Αιγάλεω~ Αγρίνιο

Μπουγάς Χρήστος~ Μαστραγγελόπουλος (;)~ Φράγκος Ε.~ 
Πασσαρέας Θ.~ Αποστολάκου Μαρία

1965 26/3 6
Στα πλαίσια του 

Συνεδρίου

Σύσκεψη των ξένων αντιπροσώπων στο 
συνέδριο της Δ.Ν.Λ. για το Κυπριακό. 
Μήνυμα του Κύπριου αντιπροσώπου

Αφίξεις και χαιρετισμοί ξένων αντιπροσωπειών. 
~ Πληροφορίες ότι η κυβέρνηση καθυστερεί τη 

θεώρηση των διαβατηρίων ξένων 
αντιπροσώπων. ~ Πρόσκληση του Κ.Σ. της ΔΝΛ 
στους Έλληνες αντιπροσώπους να βρίσκονται 
μέχρι τις 27.3 στα γραφεία Κλεσόβης 2 και 

Θεμιστοκλέους. Αθήνα Δημητριάδης Χρύσης~ Αρέζκι Ισιακέμ

1965 26/3
1 και 

2 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις

Ευθυμογράφημα για τους Λαμπράκηδες με 
αφορμή τα θανατηφόρα αέρια που 

χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί στο Βιετνάμ. Αθήνα

1965 27/3 1 Μολύνουν την Ελλάδα ολόκληρη

Απάντηση σε δεξιές εφημερίδες που γράφουν ότι 
οι Λαμπράκηδες "εμόλυναν την εθνική εορτή". 
Οι Λαμπράκηδες είναι τα παιδιά των αγωνιστών 
στον αγώνα κατά των Γερμανών την εποχή που 
οι εφημερίδες, που τους κατηγορούν, ήταν 

όργανα της χιτλερικής προπαγάνδας. Αθήνα

1965 27/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου από τη ΔΝΛ

Γιορτάστηκε από τη  ΔΝΛ στα Χανιά η 25η 
Μαρτίου με ομιλία του Λ. Ηλιάκη, απαγγελίες 
ιστορικών κειμένων, χορό και τραγούδια.Στις 

28.3 η εθνική εορτή γιορτάστηκε στο Πολεμάρχι 
Κισσάμου στη διάρκεια επίσκεψης της ΔΝΛ 
Χανίων στο χωριό. ~ Στην Ανθούπολη, η ΔΝΛ 

γιόρτασε με εκδήλωση στη λέσχη της. 
Διαβάστηκαν ποιήματα των Σολωμού και 
Βάρναλη και τραγουδήθηκαν δημοτικά 

τραγούδια.
Χανιά~ Πολεμάρχι Κισσάμου 

(Χανιά)~ Ανθούπολη Ηλιάκης Λ.~ Σολωμός Διονύσιος~ Βάρναλης Κώστας

1965 27/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Αφαίρεσαν επιγραφή σε λέσχη της ΔΝΛ

Αφαίρεση της επιγραφής της εισόδου στη ΔΝΛ 
Θεσσαλονίκης στις 25.3. Διαμαρτυρία στις 

αρχές. Θεσσαλονίκη

1965 27/3 5 Η φωνή της αλήθειας "Χερ Καραμανλής"

Σχόλιο σχετικά με τη συμμετοχή του 
Καραμανλή στον εορτασμό της εθνικής επετείου 
με την οποία δεν ασχολήθηκε ποτέ ο τύπος που 
γράφει για τους Λαμπράκηδες ότι "μόλυναν την 

εθνική εορτή". Αθήνα Καραμανλής Κωνσταντίνος
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1965 27/3 6
Τη Δευτέρα η δίκη των τριών μελών της 

Δ.Ν. Λαμπράκη

Τα μέλη της ΔΝΛ, Θ. Πασσαρέας, Ε. Φράγκος, 
Μ. Αποστολάκου, κρατήθηκαν στο αστυνομικό 
τμήμα Αγ. Βαρβάρας Αιγάλεω όταν πήγαν να 

καταθέσουν μήνυση κατά του 
Μαστροαγγελόπουλου που κατέστρεψε το 

στεφάνι της ΔΝΛ στις 25.3. Κατηγορήθηκαν για 
εξύβριση αστυνομικών οργάνων, βλασφημία και 
διέγερση πολιτών σε αμοιβαία διχόνοια,με τον 

νόμο 4000. Ο Μαστροαγγελόπουλος 
παραπέμπεται μόνο για εξύβριση. Αγία Βαρβάρα Αιγάλεω

Πασσαρέας Θ.~ Φράγκος Ε.~ Αποστολάκου Μαρία~ 
Χαρατσίδης Ι.~ Κιζιρίδης Κ.~ Μαστροαγγελόπουλος (;)

1965 27/3
1 και 

6 Ηλιού Ηλίας
Χαιρετισμός στο Συνέδριο της Δ.Ν. 

Λαμπράκη Το κείμενο. Αθήνα

1965 27/3
1 και 

6

Δεν εθεώρησε τα 
διαβατήρια των 
αντιπροσώπων

Η κυβέρνηση απέκλεισε τις νεολαίες των 
σοσιαλιστικών χωρών από το Συνέδριο των 
Λαμπράκηδων. Διάβημα της ΕΔΑ στον κ. 
Κωστόπουλο. Το Κ.Σ. της ΔΝΛ στιγματίζει 

το αντιδημοκρατικό αυτό μέτρο

Αποκλεισμός των νεολαιών της ΕΣΣΔ, 
Πολωνίας, Ουγγαρίας, Τσεχοσλοβακίας, 

Ρουμανίας, Γιουγκοσλαβίας, Βουλγαρίας. Οι Λ. 
Κύρκος και Β. Εφραιμίδης έκαναν διάβημα στον 
υπουργό Εξωτερικών. Ανακοίνωση-διαμαρτυρία 
του Κ.Σ. ΔΝΛ. Αφίξεις αντιπροσωπειών από 
όλο τον κόσμο. ~ Διαμαρτυρίες της ΔΝΛ Ν. 
Σμύρνης, Χαραυγής, Πετρούπολης, Αγίων 

Αναργύρων, Καισαριανής για την απαγόρευση 
εισόδου.

Αθήνα~ Νέα Σμύρνη~ 
Χαραυγή~ Πετρούπολη~ Άγιοι 

Ανάργυροι~ Καισαριανή Κύρκος Λεωνίδας~ Εφραιμίδης Βασίλης

1965 28/3 1
Χαιρετισμός στο Συνέδριο των 
Λαμπράκηδων. Ζήτω τα νιάτα

Αρχίζει το Α΄ Συνέδριο στις 28.3 στις 9:30 στο 
θέατρο "Διάνα". Χαιρετισμοί. Αθήνα

1965 28/3 1 Μποστ[αντζόγλου Μέντης]

Γελοιογραφία που αναπαριστά τις ΗΠΑ ως 
σκύλο. Σχόλιο: "βάλτε τον στο συνέδριο διώχνει 

τους παρακρατικούς".

1965 28/3 1 Λογοθέτης Γιάννης Το Συνέδριο
Σκίτσο του Γ. Λογοθέτη με τους συνέδρους να 

κάθονται σε τραπέζι με σχήμα "Ζ".

1965 28/3 1 Οι νέοι και οι εργάτες

Σχετικά με την απαγόρευση πορείας των 
εργαζομένων και την απαγόρευση εισόδου στη 
χώρα των αντιπροσώπων των σοσιαλιστικών 
χωρών που έχουν προσκληθεί για το Συνέδριο. 
Ο πρωθυπουργός "ανέλαβε προσωπικά" τον 

αγώνα κατά των Λαμπράκηδων. Αθήνα Παπανδρέου Γεώργιος

1965 28/3 8 Μπέικος Γ[εωργούλας]
Χαιρετισμός της νεολαίας πολιτικών 
προσφύγων στους Λαμπράκηδες

Το τμήμα νεολαίας του συλλόγου Ελλήνων 
πολιτικών προσφύγων στη Σοβιετική Ένωση 
έστειλε μήνυμα για το Συνέδριο. Απόφαση να 
διατεθούν στην κεντρική βιβλιοθήκη 2.000 

βιβλία καθώς και μια συσκευή ραδιοτηλεόρασης 
στην κεντρική λέσχη. Αθήνα~ ΕΣΣΔ

1965 28/3 8 Σωτηρίου Διδώ Ο μύθος

Αναφορά στο νεολαιίστικο κίνημα που 
γεννήθηκε την ημέρα της κηδείας του 

Λαμπράκη. Λαμπράκης Γρηγόρης

1965 28/3 8 Βασιλικός Βασίλης Τα σπίτια με τις τρύπες

Αφήγημα για τα σπίτια με τις τρύπες από τις 
σφαίρες, για το νέο που υπερβαίνει τις 
προλήψεις του και που γράφεται στους 

Λαμπράκηδες. Για ένα νέο "σπίτι" με ανοιχτά 
"παράθυρα" χτισμένο από νέους. Αθήνα

1965 28/3 8

Συνέντευξη με τον 
πρόεδρο της ΔΝΛ Μίκη 

Θεοδωράκη

Η πορεία του Λαμπράκη. Η σημασία του 
Συνεδρίου. Σε ποιο κλίμα συγκαλείται το 
Συνέδριο. Η λυσσώδης επίθεση της Δεξιάς 

εναντίον της Δ.Ν.Λ. Η συνέντευξη. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης

1965 28/3 8 Παπαπερικλής Ν[ίκος]
Πρωτομάρτυρας της 

Ειρήνης

Νίκος Νικηφορίδης. Το παλληκάρι με τα 
μεγάλα ιδανικά και τον πικρό θάνατο. Ο 
Νίκος Παπαπερικλής μιλάει με τη μητέρα 

του Νικηφορίδης Νίκος

1965 28/3 8 Λειβαδίτης Τάσος Νεολαίος-Λαμπράκης Ποίημα.

1965 28/3 8 Καλαϊτζής Γιάννης [ολοσέλιδο αφιέρωμα] Ζήτω το Α' Συνέδριο των Λαμπράκηδων
Σκίτσο του Γ. Καλαϊτζή με τα περιστέρια της 

ειρήνης. Αθήνα
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1965 28/3 8 Το πρόγραμμα του Συνεδρίου

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου (28.3-
1.4). Αναφορά στην προσυνεδριακή διαδικασία, 
η οποία κράτησε 4 μήνες, και στη σύνθεση των 
300 νέων αντιπροσώπων απ' όλη την Ελλάδα. Αθήνα

1965 28/3 9 Γυναικεία Θέματα Σεμινάριο κοριτσιών

Σχόλιο για τα νέα κορίτσια της ΔΝΛ, για τη 
γενιά που διαβάζει, που μιλά, που παλεύει. 
Χαιρετισμός της αρθρογράφου, Δ. Σωτηρίου, 

στο Συνέδριο. Αθήνα Σωτηρίου Διδώ

1965 28/3 11 Οι Λαμπράκηδες και η Εθνική Εορτή

Επιστολή του δημάρχου Νίκαιας, Σωτ. 
Θωμαΐδη, στην "Αυγή" για το δημοσίευμα της 
"Ακρόπολης", στις 26.3, ότι οι "Λαμπράκηδες 
μόλυναν την Εθνική Εορτή". Ο δήμαρχος 

δαψεύδει την αποχώρηση του βουλευτή της ΕΡΕ 
από τη γιορτή και αναφέρεται στη στάση του 
λαού της Νίκαιας που στο άκουσμα του 

ονόματός τους αποθεώνει τους Λαμπράκηδες. Νίκαια Θωμαΐδης Σωτήρης~ Μπουγάς Χρήστος

1965 28/3 12
Μήνυμα των Κοσμοναυτών Λεόνωφ και 
Μπελάγιεφ προς το Συνέδριο της Δ.Ν.Λ. 

Οι κοσμοναύτες Πάβελ Μπελάγιεφ και Αλεξέι 
Λεόνωφ και ο συγγραφέας και διευθυντής 
περιοδικού "Γιούνοστ" (Νεότης) Μπόρις 

Πολεβόι στέλνουν χαιρετιστήρια μηνύματα. 
Μήνυμα και της Επιτροπής Νεολαιίστικων 

Οργανώσεων της ΕΣΣΔ. Αθήνα~ ΕΣΣΔ Μπελάγιεφ Πάβελ~ Λεόνωφ Αλεξέι~ Πολεβόι Μπόρις

1965 30/3 4 [σαλόνι]
Ο αντιπρόσωπος της Κομμουνιστικής 

Νεολαίας της Ιταλίας Ο λόγος του Μάσσιμο Λόκκε. Αθήνα Λόκκε Μάσσιμο

1965 30/3 4 Μπέικος Γ[εωργούλας]

Άρθρο του Π. Ανταίου 
στην "Κομσομόλσκαγια 

Πράβδα" "Σαν το μυθικό φοίνικα"

Μετάφραση του άρθρου και πληροφορίες για 
την ειδησοεγραφία στο "ΤΑΣΣ" και στο 

ραδιόφωνο για το Συνέδριο. Μόσχα~ ΕΣΣΔ Ανταίος Πέτρος

1965 30/3 4
Ζήτω το Πρώτο Συνέδριο 

των Λαμπράκηδων Οι ξένες αντιπροσωπείες Καταγραφή των ξένων αντιπροσωπειών Αθήνα

1965 30/3 4
Ζήτω το Πρώτο Συνέδριο 

των Λαμπράκηδων
Είσαστε τα διαλεχτά και τιμημένα νιάτα. 

Βάρναλης

Κήρυξη της έναρξης των εργασιών του 
Συνεδρίου με την ομιλία του προέδρου του Ε.Σ. 
της ΔΝΛ, Κ. Βάρναλη. Ανάγνωση μηνυμάτων 
από τον Μπ. Θεοδωρίδη. Χαιρετισμοί των 

εκπροσώπων της ΕΔΟΝ Κύπρου, της Αλγερίας 
και της Ελεύθερης Γερμανικής Νεολαίας. Αθήνα Βάρναλης Κώστας~ Θεοδωρίδης Μπάμπης

1965 30/3 4
Ζήτω το Πρώτο Συνέδριο 

των Λαμπράκηδων Χαιρετιστήρια

Τα μηνύματα από Ελλάδα και όλο τον κόσμο, 
νεολαίες, προσωπικότητες κ.ά. Ιδιαίτερη 
συγκίνηση προκάλεσε μήνυμα γυναικών 

πολιτικών κρατούμενων από τη Φ. Λαζάρου, και 
του πατέρα του Βελδεμίρη. Καταγραφή και των 

προσώπων που παρεβρέθηκαν Αθήνα Λαζάρου Φώφη~ Βελδεμίρης Στέφανος

1965 30/3 5
Ο χαιρετισμός του αντιπροσώπου της 
Ιταλικής Σοσιαλιστικής Νεολαίας Το κείμενο του χαιρετισμού του κ. Βιγκορέλλι. Αθήνα Βιγκορέλλι (;)

1965 30/3 5
Ολο και πιο μπροστά! 
Όλο και πιο ψηλά

"Είσθε οικοδόμοι του αύριο". Χαιρετισμός 
της Ε.Ε. της ΕΔΑ

το κείμενο του χαιρετισμού του εκπροσώπου της 
Ε.Ε. της ΕΔΑ, Αντ. Μπριλλάκη. Αθήνα Μπριλλάκης Αντώνης

1965 30/3 5 [σαλόνι τέλος]
Ακολουθώντας τη σημαία 
του Γρηγόρη Λαμπράκη

Κατάσταση, προβλήματα και αγώνες. Η 
εισήγηση του Τ. Μπενά.

Εισήγηση του Κ.Σ. ΔΝΛ με θέμα "Η 
Κατάσταση, τα Προβλήματα και οι Αγώνες της 

Ελληνικής Νεολαίας". Αθήνα Μπενάς Τάκης

1965 30/3 8

Εκδηλώσεις 
αποχαλίνωσης του 

αρχηγού της φασιστικής 
Ε.Ρ.Ε.

Προτροπή προς τους Γκοτζαμάνηδες για τη 
διάπραξη νέων εγκλημάτων. Θα βρει 

αντιμέτωπο ολόκληρο το λαό. Σχόλιο του 
Γραφείου Τύπου ΕΔΑ.

Η απήχηση του Συνεδρίου και άλλα γεγονότα 
επιβεβαιώνουν την επιθυμία της πλειοψηφίας 
του λαού για εκδημοκρατισμό. Σχόλια στις 

ομιλίες του Π. Κανελλόπουλου στην 
Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα και Σουφλί όπου 
κάλεσε τους οπαδούς της ΕΡΕ να διαλύσουν 
τους Λαμπράκηδες αφού δεν τους διαλύει η 
Κυβέρνηση. Σχόλιο της ΕΔΑ για την ανοιχτή 

αναφορά του Κανελλόπουλου σε 
Γκοτζαμάνηδες και Εμμανουήλιδες.

Αλεξανδρούπολη~ Ορεστιάδα 
(Έβρος)~ Σουφλί Κανελλόπουλος Παναγιώτης
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1965 30/3
1 και 

7 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις
Ευθυμογράφημα για την επιτυχία του Συνεδρίου 

και τον Ινδό αντιπρόσωπο. Αθήνα

1965 30/3
1 και 

7 Η χθεσινή συγκέντρωση

Στο πλευρό του Βιετνάμ. Αμερικανοί 
δολοφόνοι των λαών. Τον Μάιο Μαραθώνια 

πορεία
Συγκέντρωση της Επιτροπής Ειρήνης. 

Χαιρετισμός και από το Συνέδριο της ΔΝΛ. Αθήνα

1965 30/3
4 και 

5 [δισέλιδο αφιέρωμα]
Ακολουθώντας τη σημαία 
του Γρηγόρη Λαμπράκη

Η εισήγηση του προέδρου της Δ.Ν.Λ. Μίκη 
Θεοδωράκη

Αποσπάσματα από την πολιτική εισήγηση του 
Κ.Σ. Το κείμενο του Μ. Θεοδωράκη. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης

1965 31/3 5

Έντονες αντιδράσεις στις προτροπές του 
αρχηγού της ΕΡΕ για νέα εγκλήματα. Ο λαός 

αποφασισμένος να προασπιστεί την 
ομαλότητα και την δημοκρατία.

Αντιδράσεις της ΕΔΑ και κυβερνητικών 
παραγόντων στις δηλώσεις Κανελλόπουλου. Τις 
χαρακτηρίζουν ως προτροπή προς την αυτοδικία 

και τη δημιουργία αναταραχής. Αθήνα Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1965 31/3 5

Το Κυπριακό στο 
Συνέδριο της Δ.Ν. 

Λαμπράκη

Αδέσμευτη ανεξαρτησία αυτοδιάθεση και 
ένωση χωρίς όρους. Ο λόγος του Προέδρου 
της ΕΔΟΝ κ. Δημητριάδη στη σύσκεψη των 

ξένων αντιπροσώπων.

Παράλληλα στο ξενοδοχείο "Άτταλος" 
διεξάγεται σύσκεψη των ξένων αντιπροσώπων 

για το Κυπριακό. Αθήνα Δημητριάδης Χρύσης

1965 31/3 5
…Αδέσμευτη ανεξαρτησία αυτοδιάθεση και 

ένωση χωρίς όρους…

Συνέχιση του Συνεδρίου με τις ομιλίες των 
αντιπροσώπων από την ελληνική επαρχία και 
τους Έλληνες μετανάστες στην Ευρώπη. 
Χαιρετισμός  των αντιπροσώπων από το 
Αννόβερο, το Αμβούργο και τη Σουηδία. 

Χαιρετισμός ξένων αντιπροσώπων. Χαιρετισμός 
της μητέρας του Ν. Νικηφορίδη. Συνεχίζεται η 

αποστολή χαιρετιστήριων μηνυμάτων. Αθήνα

1965 31/3
1 και 

2 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις
Ευθυμογράφημα για τον κατάλογο των 650 
πόλεων του "κώδικα των Λαμπράκηδων".

Αθήνα~ Βελιγράδι~ 
Αννόβερο~ Λάρισα

1965 31/3
1 και 

5 Η φωνή της Αλήθειας Εχθροί της ομαλότητας
Σχόλιο για τη στάση του Π. Κανελλόπουλου και 
τις προτροπές προς τους οπαδούς της ΕΡΕ. Αθήνα Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1965 1/4 2
Το ημερολόγιο ενός απλού 

ανθρώπου Γενιά χαράς

Σχόλιο για την πρόσκληση στο Συνέδριο της 
μητέρας του Νικηφορίδη και την ένθερμη 

υποδοχή της. Αθήνα Νικηφορίδης Νίκος

1965 1/4 7 Το Συνέδριο της Δ.Ν.Λ.

"Πλήρης συμπαράσταση στη Δ.Ν. 
Λαμπράκη" Κοινή διακήρυξη των 

εκπροσώπων της Κομμουνιστικής Νεολαίας, 
της Σοσιαλιστικής Νεολαίας και των Νέων 

της Προλεταριακής Ενότητας

Ολοκληρώνονται οι εργασίες του Συνεδρίου με 
την εκλογή νέου Κ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής 
και χορό. Στις 31.3 έγινε η συζήτηση για το 

Καταστατικό. Χαιρετισμοί των Ν. Κιτσίκη, Μ. 
Γλέζου και του πατέρα του προφυλακισμένου 
Μήτσου Δημητρίου. Κοινή διακήρυξη των 

εκπροσώπων των 3 νεολαιίστικων οργανώσεων 
της Ιταλίας. ~ Αστυνομικοί του Τμήματος 
Παγκρατίου συνέλαβαν, στις 31.3, τους Δ. 

Πασχάλη και Θ. Χριστολιάκο επειδή μοίραζαν 
προκηρύξεις για το Συνέδριο. Διαμαρτυρία της 

ΔΝΛ Παγκρατίου. Αθήνα
Κιτσίκης Νίκος~ Δημητρίου Μήτσος~ Γλέζος Μανώλης~ 

Πασχάλης Δ.~ Χριστολιάκος Θ.

1965 1/4 7 Η φωνή της Αλήθειας Οι "άγνωστοι"

Επιστολή κατοίκων της Πετρούπολης στην 
οποία διευκρινίζουν ότι τα άτομα που 

κατέστρεψαν το στεφάνι των Λαμπράκηδων, 
στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, ήταν 
ένστολοι χωροφύλακες. Το κείμενο της 

επιστολής με τις υπογραφές των κατοίκων. Πετρούπολη Τσουκαλάς Κ.

1965 2/4 6
"Κόμμα της 4ης 
Αυγούστου"

Ναζιστική οργάνωση στην Αθήνα 
Θεσσαλονίκη και Καβάλα. Πλαισιώνεται από 

εκοφίτες.

Παρακλάδι "ναζιστικής οργάνωσης" 
πλαισιώνεται από ΕΚΟΦίτες. Το Συμβούλιο 
Πόλης της ΔΝΛ Θεσσαλονίκης καλεί τους 

φοιτητές να καταπνίξουν κάθε προσπάθεια της 
νέας οργάνωσης και την Κυβέρνηση να διαλύσει 

τη νεοφασιστική ΕΚΟΦ.
Αθήνα~ Θεσσαλονίκη~ 

Καβάλα

1965 2/4
1 και 

5
Έληξαν οι εργασίες του 

Συνεδρίου

Εθνικό γεγονός η ίδρυση της Δ.Ν. 
Λαμπράκη. Πρωτοπορία σ' όλες τις 

εκδηλώσεις για την ειρήνη, τη δημοκρατία, 
την προκοπή του τόπου

Με ομιλία του Μ. Θεοδωράκη έκλεισαν οι 
εργασίες του Συνεδρίου. Έγκριση ψηφισμάτων, 

αποφάσεων, διακήρυξη προς τη νεολαία. 
Σύνοψη των εργασιών. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης~ Μπενάς Τάκης~ Βέττας Φώκος
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1965 3/4 1
Η Θεσσαλονίκη για την Κύπρο και το 

Βιετνάμ

Οι Λαμπράκηδες της Θεσσαλονίκης 
διοργανώνουν στη λέσχη τους συγκέντρωση 

διαμαρτυρίας (5.4). Θεσσαλονίκη

1965 3/4 2 Παπαπερικλής Ν[ίκος]
Το ημερολόγιο ενός απλού 

ανθρώπου Με το γλυκό
Σχόλιο για το τέλος του Συνεδρίου της ΔΝΛ και 
την "λαμπρακοφαγία" του Κανελλόπουλου. Αθήνα Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1965 3/4 6 Κουκάς Γ[ιώργος]

Από τη διεθνή του Φασισμού (με έδρα τη 
Μαδρίτη) καθοδηγείται η νεοναζιστική 

οργάνωση. Η δράση της στη Θεσσαλονίκη.

Οι επιθέσεις σε γραφεία της ΕΔΑ και στις λέσχες 
της ΔΝΛ δεν είναι άσχετες με την 
δραστηριότητα των νεοναζιστών. Μαδρίτη~ Θεσσαλονίκη

1965 3/4
1 και 

5

Η Γενιά της Δημοκρατίας 
θριάμβευσε χθες. Παρά 
την άγρια επίθεση της 

αστυνομίας, 
βροντοφώναξε στο 

κέντρο της Αθήνας την 
πανεθνική κραυγή:

Έξω οι Αμερικάνοι ιμπεριαλιστές οι 
δημοκρατικές ελευθερίες θα ζήσουν

Επίθεση στον Μ. Θεοδωράκη. Αυτόπτης 
βουλευτής της Ε.Κ. καταγγέλλει ότι άκουσε 
αστυνομικό να λέει: "Είναι ο Θεοδωράκης. 
Βαράτε τον!". Επεισόδια και συλλήψεις του 

προέδρου και του γ.γρ. της ΕΦΕΕ. Ανακοίνωση 
της ΔΝΛ. Αθήνα

Θεοδωράκης Μίκης~ Γιανουλόπουλος Γιάννης~ Τσίλογλου 
Λευτέρης

1965 3/4
1 και 

5
Οι προετοιμασίες 
κορυφώνονται

Ενθουσιασμός για τις 6 Απριλίου. Αύριο 
συγκεντρώσεις στη Χαλκίδα, Ηράκλειο, 
Καρδίτσα, Λάρισα. Δήμαρχοι, οργανώσεις 
διαμαρτύρονται για την απαγόρευση της 

Πορείας

Διαμαρτυρίες για την απαγόρευση της 
προγραμματισμένης, για τις 6.4, πορείας των 

εργατών. Κινητοποιήσεις.

Χαλκίδα~ Ηράκλειο~ 
Καρδίτσα~ Λάρισα~ 

Θεσσαλονίκη

1965 3/4
1 και 

5

Η Ε.Δ.Α. καλεί την Κυβέρνηση να 
αναλογισθεί τις ευθύνες της. Οι φοιτητές 
(ανακοίνωση της ΕΦΕΕ) σε επιφυλακή. 

Διαμαρτυρία της Δ.Ν. Λαμπράκη.

Επιθέσεις και επεισόδια στην οργανωμένη από 
την ΕΦΕΕ διαδήλωση για το Βιετνάμ (2.4). 

Ανακοίνωση της ΔΝΛ για τα αιματηρά γεγονότα 
και τους ξυλοδαρμούς που θύμιζαν καραμανλική 
τρομοκρατία. Διαμαρτυρία για την κακοποίηση 

του προέδρου της ΔΝΛ και στελεχών της 
ΕΔΗΝ. Διαμαρτυρία για την απαγόρευση της 

συγκέντρωσης φοιτητών. Αθήνα

Θεοδωράκης Μίκης~ Πετρόπουλος Γιάννης~ Λειβαδίτης 
Κούλης~ Μάνος Ι.~ Κοκοράκης Κ.~ Καπετανγιάννης 

Βασίλης~ Μοθωναίος Μάριος

1965 3/4
3 και 

4 Πολιτικά θέματα
Απάντηση του Μ. Παρτσαλίδη στο λόγο κ. 
Παπανδρέου στα εγκαίνια της Νεολαίας Ε.Κ.

Το β΄ μέρος άρθρου του Μ. Παρτσαλίδη, μέλους 
του ΠΓ του ΚΚΕ που μετέδωσε ο Ρ.Σ. "Φωνή 
της Αλήθειας" με αφορμή το λόγο του Γ. 

Παπανδρέου στα εγκαίνια ΕΔΗΝ. Αναφορά στη 
ΔΝΛ και στην απειλή διάλυσης. Αθήνα Παρτσαλίδης Μήτσος~ Παπανδρέου Γεώργιος

1965 4/4 1
Η Θεσσαλονίκη για την Κύπρο και το 

Βιετνάμ Πρόσκληση στη συγκέντρωση της ΔΝΛ στις 5.4. Θεσσαλονίκη

1965 4/4 4 Λογοθέτης Γιάννης Γελοιογραφική εβδομάδα του Λογοθέτη
Σκίτσο του Γ. Λογοθέτη: "Ξένοι αντιπρόσωποι 

στο Συνέδριο της Δ.Ν. Λαμπράκη". Αθήνα

1965 4/4 4 Αθηναϊκά στιγμιότυπα Το μέλλον
Σχόλιο για το Συνέδριο του "Μέλλοντος" που 

αποτελεί ορόσημο. 

1965 4/4 4 Διαμαρτυρία της ΔΝΛ Αγ. Αναργύρων

Διαμαρτυρία κατά του φασιστικού καθεστώτος 
του Φράνκο, υπέρ της απελευθέρωσης του 

Λοπέζ και του τέλους των διώξεων. Άγιοι Ανάργυροι Λοπέζ Χούστο~ Φράνκο (Ισπανία)

1965 4/4 9 Λαμπράκηδες. Αγωνίες και όνειρα

Παραλειπόμενα από τις εργασίες και ματιές στα 
περιθώρια των εργασιών του Συνεδρίου της 

ΔΝΛ. 

Δυτική Γερμανία~ Σουηδία~ 
Μυλοχώρι (Κιλκίς)~ 

Γραμματικό (Μαγνησία)~ 
Παιονία (Κιλκίς)~ Καρδίτσα~ 

Αιτωλοακαρνανία

1965 4/4 11
Η 20η επέτειος από την απελευθέρωση της 

Ουγγαρίας
Δεξίωση στην πρεσβεία της Ουγγαρίας. 

Συμμετοχή στελεχών της ΔΝΛ. Αθήνα~ Ουγγαρία

1965 6/4 2 Παπαπερικλής Ν[ίκος]
Το ημερολόγιο ενός απλού 

ανθρώπου Ζοφερά

Σχόλια για την επίθεση στη φοιτητική 
συγκέντρωση. Οι νέοι, κεντρώοι και 

Λαμπράκηδες, θυμήθηκαν το ανθρωποκυνηγητό 
την εποχή της "καρφίτσας". Αθήνα
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1965 6/4 6

Η Ε.Δ.Α. καταγγέλλει τη συνεχιζόμενη 
ασυδοσία των τρομοκρατών. Ερώτηση 

Βουλευτών

Στις 21.3, στον Άγιο Αθανάσιο Αιτωλικού σε 
συγκέντρωση των ΤΕΑ, ο λοχαγός καταφέρθηκε 
εναντίον της ΕΔΑ και της ΔΝΛ με τα λόγια: "τα 
όπλα τα έχουμε για τους κομμουνιστές".~ Ο 
ανθυπολοχαγός των ΤΕΑ στο χωριό Γρίβα 
Κιλκίς κάλεσε πολίτες του χωριού και τους 
απείλησε με παραπομπή σε στρατοδικείο αν 

αναμιγνύονται στη ΔΝΛ. ~ Η Ασφάλεια Δράμας 
έχει επανειλημμένα πιέσει με απειλές τη Βέρα 
Θανοπούλου να μη συναναστρέφεται τους 
"αλήτες της ΔΝΛ". ~ Στη Λυγαριά Ιστιαίας 

Εύβοιας, οι αδελφοί Μπασμπάνοι (τραμπούκοι 
δεξιοί) επιτέθηκαν στον Ν. Κοντοκώστα στο 
καφενείο, επειδή εκφραζόταν υπέρ της ΔΝΛ.

Άγιος Αθανάσιος Αιτωλικού 
(Αιτωλοακαρνανία)~ Γρίβα 
(Κιλκίς)~ Δράμα~ Λυγαριά 

Ιστιαίας (Εύβοια) Θανοπούλου Βέρα~ Κοντοκώστας Ν.

1965 6/4
1 και 

7

Προπύλαια: 
Μεγαλειώδης 

συγκέντρωση χθες

Οι φοιτητές φρουροί των ελευθεριών τους. 
Απόφαση της Κ.Ε. του ΚΚΕ για τα 

προχθεσινά επεισόδια. -Συγκέντρωση των 
Λαμπράκηδων Θεσσαλονίκης

Νέα συγκέντρωση (5.4) της ΕΦΕΕ και της 
ΔΕΣΠΑ στα προπύλαια για το Βιετνάμ για τους 

συλληφθέντες φοιτητές. Ψήφισμα.~ 
Συγκέντρωση στα γραφεία της ΔΝΛ 

Θεσσαλονίκης.  Συνθήματα στην οδό Τσιμισκή: 
"Γιάνκηδες στο Τέξας" κ.ά. Αστυνομικοί 

προσπαθούν να διαλύσουν τη συγκέντρωση. 
Ομιλίες. ~ Διαμαρτυρία για τις επιθέσεις των 
αστυνομικών εκδίδουν η ΔΝΛ Χαλκιδικής, 

Αιγίου και Ιωαννίνων. Αθήνα~ Θεσσαλονίκη
Γιανουλόπουλος Γιάννης~ Τσίλογλου Λευτέρης~ Πανούσης 

Γ.

1965 7/4 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Συγκέντρωση της Δ.Ν.Λ. Πειραιά για το 
Ρίκετς

 Ομιλία του Μάρκου Δραγούμη (9.4) στον 
Πειραιά για την άφιξη του "Ρίκετς" και άλλων 
πλοίων του 6ου Στόλου στα ελληνικά ύδατα και 

για το Βιετνάμ. Πειραιάς Δραγούμης Μάρκος

1965 7/4 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η Δ.Ν. Λαμπράκη στο πλευρό των 
σεισμοπαθών

Το Κ.Σ. της ΔΝΛ καλεί σε αλληλεγγύη προς 
τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν 
από σεισμούς και ζητά συγκέντρωση εφοδίων, 

φαρμάκων, τροφίμων, ιματισμού κ.ά. 
Προσφορές στις λέσχες, κυρίως της ΔΝΛ 

Πελοποννήσου. Αθήνα

1965 7/4 5 Μπέικος Γ[εωργούλας]
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η απήχηση από το Συνέδριο της Δ.Ν.Λ.

Το Πρακτορείο "ΤΑΣΣ" ενημερώνει την 
παγκόσμια κοινή γνώμη για το Συνέδριο της 

ΔΝΛ. Αθήνα

1965 7/4 6
Αντιφάσεις και ανακρίβειες μαρτύρων 
κατηγορίας στη δίκη των φοιτητών

Στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο άρχισε στις 
6.4 η δίκη των 12 φοιτητών που συνελήφθησαν 

στη συγκέντρωση της 2.4. Αθήνα  Τζαβέλας (αστυνόμος)~ Γρίμπας (;)~ Θεοδωράκης Μίκης

1965 8/4 1 Για την Κύπρο Το Βιετνάμ

Πρόσκληση της ΔΝΛ Πειραιά στη λέσχη για τη 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 9.4 για την 

άφιξη του "Ρίκετς". Πειραιάς

1965 8/4 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Παρακολουθούνται οι λέσχες της Δ.Ν.Λ.

Η ΔΝΛ Θεσσαλονίκης έκανε διάβημα 
διαμαρτυρίας στο νομάρχη Κούρκουβο για την 
αφαίρεση πινακίδων από την κεντρική λέσχη και 

τη λέσχη Ηλιούπολης και για την 
παρακολούθηση από αστυνομικούς με πολιτικά.

Θεσσαλονίκη~ Ηλιούπολη 
(Θεσσαλονίκη) Κούρκουβος (νομάρχης, Θεσσαλονίκη)

1965 8/4 7
Χιλιάδες λαού πίσω από 

τα φέρετρα
Προσκύνημα οι κηδείες των θυμάτων του 

πούλμαν

Θανατηφόρο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο 
πούλμαν που μετέφερε εκπροσώπους των 

εργατικών ενώσεων Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης στην Αθήνα για την πανεργατική 

συγκέντρωση στο γήπεδο του "Παναθηναϊκού". 
Συμμετοχή των τοπικών ΔΝΛ και 

αντιπροσωπείες από το γραφείο ΔΝΛ 
Θεσσαλονίκης στις κηδείες των θυμάτων στην 

Καβάλα και Κομοτηνή.

Καβάλα~ Ξάνθη~ 
Θεσσαλονίκη~ Κομοτηνή~ 

Αθήνα



Έτος Ημερομην. σελ. Συντάκτης Ρουμπρίκες Υπέρτιτλος Τίτλος Περίληψη Τόποι Πρόσωπα

1965 8/4
1 και 

7 "Σοβιετολογικής" μορφής

Πρωθυπουργική εγκύκλιος στα σχολεία κατά 
της Δ.Ν. Λαμπράκη. Παρακολούθηση 

καθηγητών και μαθητών

Εγκύκλιο προς τους Γενικούς Επιθεωρητές 
Μέσης Εκπαίδευσης έστειλε ο πρωθυπουργός. Η 
εγκύκλιος αναφέρει ότι η κομμουνιστική ΔΝΛ 

προσπαθεί να προσεγγίσει μαθητές 
χρησιμοποιώντας ακόμα και παιδιά ψηφοφόρων 
της ΕΔΑ. Κάθε εκτροπή πρέπει να τιμωρείται 
και οι καθηγητές "ανήκοντες ή συμπαθώντες" 

στην Αριστερά, δεν έχουν θέση στην 
εκπαίδευση. Το Κείμενο της εγκυκλίου. Το θέμα 
έφτασε στη Βουλή από τον υπουργό Κασιμάτη, 

ο οποίος κατακρίνει και αυτός την κίνηση 
Παπανδρέου. Αθήνα Παπανδρέου Γεώργιος~ Κασιμάτης Γρηγόρης

1965 9/4 1

Έξω από τα νερά μας ο 
Χωροφύλακας της 

Μεσογείου

Κινητοποίηση κατά του πυρηνικού πλοίου 
του 6ου στόλου. Συγκεντρώσεις στον 
Πειραιά, Πάτρα, Αγρίνιο. -Πανελλήνια 

διαμαρτυρία

Άφιξη του "Ρίκετς" και του αρχηγού του 6ου 
Στόλου, αντιναύαρχου Γ. Έλλις. Διαμαρτυρίες 
της ΔΝΛ Αγρινίου (11.4) στη λέσχη της και 
στον Πειραιά στη λέσχη ΔΝΛ στις 9.4. Πειραιάς~ Πάτρα~ Αγρίνιο  Έλλις Γ. (αντιναύαρχος)

1965 9/4 1
Αυγερινός [Ασημάκης 

Γιαλαμάς] Έμμετρο ξύπνημα Η Εγκύκλιος Για την εγκύκλιο 1010. Αθήνα Παπανδρέου Γεώργιος

1965 9/4 1
Το Εθνικό Συμβούλιο της 

Δ.Ν. Λαμπράκη Καταγγέλλεται η εγκύκλιος

Έκκληση-καταγγελία του Ε.Σ. της ΔΝΛ προς 
τους πνευματικούς ανθρώπους για την εγκύκλιο 
1010 στα σχολεία. Το κείμενο της έκκλησης και 

οι υπογραφές μελών του Ε.Σ. Αθήνα

1965 9/4 6
Διάβημα στον υπουργό 

Πρόνοιας

Η ΕΔΑ συνέστησε την οργάνωση 
συστηματικότερης περίθαλψης των 

σεισμοπαθών. Συμπαράσταση της Δ.Ν. 
Λαμπράκη

Αποδοχή της πρόσκλησης του Κ.Σ. για άμεση 
βοήθεια στους σεισμοπαθείς της Πελοποννήσου. 

Προμήθειες συγκεντρώνονται στις λέσχες 
πολιτισμού. Κλιμάκιο του Κ.Σ. θα επισκεφθεί τις 
περιοχές. Συμμετέχουν οι Μ. Θεοδωράκης, Γ. 

Χριστοφιλόπουλος, Γ. Πετρόπουλος, Γ. 
Βελόπουλος και Γερ. Κυλάφης. Αθήνα 

Θεοδωράκης Μίκης~ Χριστοφιλόπουλος Γιώργης~ 
Πετρόπουλος Γιάννης~ Βελόπουλος Γιάννης~ Κυλάφης 

Γεράσιμος

1965 9/4
1 και 

5

Αθήνα-Λευκωσία 
διακηρύσσουν: Να 

εφαρμοσθούν οι αρχές 
του ΟΗΕ στην Κύπρο. 
Ανακοινώσεις για την 

Έκθεση Πλάζα

Αδέσμευτη Ανεξαρτησία-Αυτοδιάθεση. 
Απόφαση του Α.Κ.Ε.Λ.-Αύριο συνέρχεται η 

Ε.Ε. της Ε.Δ.Α. -Η Δ.Ν. Λαμπράκη

Ανακοίνωση της ΔΝΛ για τα "σκοτεινά σχέδια 
των ιμπεριαλιστών". Πάλη σωτηρίας για την 

ελευθερία στην Κύπρο και για την ανεξαρτησία 
στην Ελλάδα. Αθήνα~ Λευκωσία~ Κύπρος

1965 9/4
1 και 

5 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις

Ευθυμογράφημα για την "εγκύκλιο" 
Παπανδρέου στα σχολεία, για τη 

"σταθεροποίηση" κ.ά. Αθήνα Παπανδρέου Γεώργιος

1965 10/4 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Διωγμοί κατά μελών της Δ.Ν.Λ.

Γονείς από τη Λευκίμμη διαμαρτύρονται για την 
αθρόα υποβολή μηνύσεων εναντίον των παιδιών 
τους επειδή έφεραν το "Ζ". Ζητούν απόρριψη 
των μηνύσεων και κατάργηση του ΑΝ. 942/46. Λευκίμμη (Κέρκυρα)

1965 10/4
1 και 

5

Έξω από τα νερά μας η αρμάδα του 
ιμπεριαλισμού. Συγκεντρώσεις χθες στην 
Πάτρα και Πειραιά. Αύριο στο Πασαλιμάνι

Συγκέντρωση της ΔΝΛ στον Πειραιά. Ψήφισμα 
να μην επιτραπεί ο κατάπλους και να ανακληθεί 
το ελληνικό πλήρωμα. Διαμαρτυρία για το 

Βιετνάμ. Ομιλία του Μ. Δραγούμη. Πάτρα~ Πειραιάς Δραγούμης Μάρκος

1965 11/4 4 Λογοθέτης Γιάννης Γελοιογραφική εβδομάδα του  ΛΟΓΟΘΕΤΗ
Γελοιογραφία του Γ. Λογοθέτη: "Εγκύκλιος στα 

σχολεία κατά της Δ.Ν. Λαμπράκη". Αθήνα

1965 11/4 9 Δ.Σ. [Διδώ Σωτηρίου] Γυναικεία Θέματα Συν γυναιξί και τέκνοις -Συμπαράσταση

Σχόλιο για την πρωτοβουλία της ΔΝΛ και της 
Πανελλήνιας Ένωσης Γυναικών να βοηθήσουν 

τους σεισμοπαθείς. Αθήνα

1965 11/4 11 Τα Νιάτα του Κόσμου
Η Κουβανέζικη Νεολαία χαιρετίζει τη Δ.Ν. 

Λαμπράκη

Με τηλεγράφημά της  στο Κ.Σ. της ΔΝΛ η 
Ένωση Κουβανέζικης Νεολαίας εκφράζει τη 
λύπη της για την απουσία της από το Συνέδριο. 

Η πρόσκληση έφτασε με καθυστέρηση. Αθήνα~ Κούβα
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1965 11/4 12
Ισχυρή σεισμική δόνηση στην Κρήτη. Δεν 

υπάρχουν θύματα ή ζημιές

Η ΔΝΛ Θεσσαλονίκης εκδηλώνει τη 
συμπαράστασή της στους σεισμόπληκτους και 
απευθύνει έκκληση για τη συγκέντρωση εφοδίων 

στα γραφεία της. Κρήτη~ Θεσσαλονίκη

1965 11/4
1 και 

11

Ο πρωθυπουργός 
προχωρεί σε ενεργότερη 

αντιδημοκρατική 
πολιτική

Εκδηλώσεις υποταγής στη Δεξιά, Αυλή και 
ξένους. Αυστηρή τιμωρία μαθητών επειδή 
έδωσαν λουλούδια Θεοδωράκη. Επίθεση 
κατά των συνδικάτων. Διατήρηση των 

εκτάκτων μέτρων. Άθικτοι οι "Περικλήδες"

Σύλλογος καθηγητών στα Γιάννενα αποβάλλει 2 
μαθητές απ' όλα τα γυμνάσια Ηπείρου με την 
κατηγορία ότι προσέφεραν ανθοδέσμη στον 
πρόεδρο της ΔΝΛ, στην επίσκεψή του στην 

πόλη, πριν από 5 μήνες. Ο Κανελλόπουλος στην 
Ναύπακτο εξαπολύει επίθεση κατά της ΔΝΛ και 
κατηγορεί τον Παπανδρέου ότι δεν συγκρούεται 
με τον κομμουνισμό. Ο πρωθυπουργός απαντά 
για τις σκληρότατες κυρώσεις σε περίπτωση 

διείσδυσης της ΔΝΛ στα σχολεία. Δηλώσεις για 
την αποβολή των μαθητών.

Ιωάννινα~ Ήπειρος~ 
Ναύπακτος~ Αθήνα

Παπανδρέου Γεώργιος~ Θεοδωράκης Μίκης~ 
Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1965 13/4 3
Μετά την αποβολή των 
μαθητών της Ηπείρου

Γελοιογραφία επηρεασμένη από τις αποβολές. 
[Δυσανάγνωστη υπογραφή]. Αθήνα

1965 13/4 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η Δ.Ν.Λ. Θεσσαλονίκης στο πλευρό των 
φοιτητών Βιομηχανικής

Συμπαράσταση στο αίτημα των φοιτητών της 
Βιομηχανικής. Θεσσαλονίκη

1965 13/4
1 και 

7 Οι μικροί τραγικοί εξόριστοι
Για τους 5 μαθητές που αποβλήθηκαν. "Βορά 

στις μαινάδες του φασισμού" κ.ά. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης

1965 13/4
1 και 

7

Δ.Ν. Λαμπράκη: Διακήρυξη του Συνεδρίου: 
Εμπρός για ένα χαρούμενο μέλλον, μία 
κοινωνία δίκαιη, ανθρώπινη, ειρηνική. 
"Ενσαρκώνουμε τους πόθους και τις 
ανησυχίες των νέων για το καινούργιο, 

ευγενικό, ηθικό, ωραίο"

Η διακήρυξη. Ανακοίνωση των ονομάτων του 
νέου Κ.Σ: 45 τακτικά μέλη και 12 

αναπληρωματικά. Προεδρείο του Κ.Σ: 12 
τακτικά και 5 αναπληρωματικά μέλη. Αθήνα

1965 13/4
1 και 

7

Έξω ο 6ος στόλος και τα "Ρίκετς". Ο 
χωροφύλακας της Μεσογείου έρχεται να 
πνίγει τα δίκαιά μας. Συγκέντρωση στον 
Πειραιά και τη ΣΕΕΝΕ. Την Κυριακή στη 

Θεσσαλονίκη

Στη συγκέντρωση της ΣΕΕΝΕ παρευρέθηκαν 
διμελείς αντιπροσωπείες της ΔΝΛ και της 
Προοδευτικής Νεολαίας (Μαρκεζίνης) Πειραιάς~ Θεσσαλονίκη Μαρκεζίνης Σπύρος

1965 13/4
1 και 

8

Άλλοι τρεις μαθητές 
αποβλήθηκαν στα 

Ιωάννινα και εναντίον 
άλλων διεξάγονται 

ανακρίσεις

Ο Πρωθυπουργός εισάγει στα σχολεία το 
χαφιεδισμό και τη διχόνοια. Και 

ευθυγραμμίζεται με τον αρχηγό του 
κόμματος των τρικύκλων που κηρύσσει την 
αυτοδικία κατά των προοδευτικών νέων. Η 

Ε.Δ.Α. θα φέρει το θέμα στη Βουλή. 
Διαβήματα κηδεμόνων.

Νέες αποβολές μαθητών από τη Ζωσιμαία 
σχολή. Άλλοι 3 μαθητές (Δ. Ρίζος, Γ. Μακρής, 
Μήτσης) αποβλήθηκαν για την υποδοχή του Μ. 

Θεοδωράκη. Ανακρίσεις σε Ιωάννινα και 
Πειραιά σε μαθητές αριστερών οικογενειών. 

Δηλώσεις του προέδρου της ΔΝΛ. Διαμαρτυρίες 
των γονέων και διαβήματα σε βουλευτές και 

στον νομάρχη. Ιωάννινα~ Πειραιάς

Θεοδωράκης Μίκης~ Παπανδρέου Γεώργιος~ 
Κανελλόπουλος Παναγιώτης~ Ρίζος Δ.~ Μακρής Γ.~ 

Μήτσης (;)~ Σόφης Αλέκος

1965 14/4 1
Αυγερινός [Ασημάκης 

Γιαλαμάς] Έμμετρο ξύπνημα Δρέψατε πάλιν… Εμμετρο σχόλιο για τις αποβολές. Αθήνα

1965 14/4 5 Η φωνή της Αλήθειας Η αυτοδικία

Σχόλιο για τη δεύτερη ενθάρρυνση του 
Κανελλόπουλου προς τους τρομοκράτες της 

ΕΡΕ ν' αρχίσουν δράση εναντίον των 
Λαμπράκηδων και για την κάλυψη που παρέχει ο 

αντικομμουνισμός του Παπανδρέου. Αθήνα Παπανδρέου Γεώργιος~ Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1965 14/4 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Άμεση αντίδραση της Δημοκρατικής 
Νεολαίας για τους διωγμούς των μαθητών. 
Άρση της ποινής ζητεί ο Σύλλογος Φοιτητών 

Φιλοσοφικής. Η ΔΝΛ Αγ. Δημητρίου 
αναλαμβάνει τα έξοδα σπουδών ενός μαθητή

Η ΔΝΛ Αγίου Δημητρίου σε ένδειξη 
συμπαράστασης δηλώνει ότι αναλαμβάνει στην 
Αθήνα τα έξοδα σπουδών, σίτισης και στέγασης 

ενός από τους αποβληθέντες μαθητές.
Άγιος Δημήτριος [Μπραχάμι]~ 

Αθήνα

1965 14/4 5
GO HOME. Τεράστιο πύρινο σύνθημα στο 
Λόφο Στρέφη. Διαμαρτυρίες για το "Ρίκετς" Αθήνα

1965 14/4
1 και 

5 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις
Ευθυμογράφημα για τα "θανάσιμα μέτρα" στην 

Παιδεία. Τα σχολεία αναπνέουν… Αθήνα
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1965 14/4
1 και 

5
Και άλλοι μαθητές στην 

ανάκριση

Μακκαρθικές οι προγραφές στα σχολεία. 
Στίγμα για τον πρωθυπουργό. Ανάστατη 

ολόκληρη η νεολαία και οι γονείς. Ζητούν ν' 
ανακληθούν οι τιμωρίες. Διαμαρτυρία της 
Δ.Ν. Λαμπράκη. Ερώτηση της Ε.Δ.Α. 

σήμερα στη Βουλή.

Διχασμός στη μαθητική νεολαία. Διαμαρτυρία 
της ΔΝΛ για την τρομοκρατική εκστρατεία και 
την αλληλοκατάδοση μαθητών, για τον διωγμό 
οικογενειών αριστερών και την αστυνόμευση 

της σχολικής ζωής. Αθήνα Παπανδρέου Γεώργιος

1965 15/4 1 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις

Ευθυμογράφημα για τις νέες αποβολές μαθητών 
και τα αυστηρά ηληκιακά όρια που οφείλουν να 
επιβάλουν στις στρατολογήσεις τους οι πολιτικές 

νεολαίες. Αθήνα

1965 15/4 2 Παπαπερικλής Ν[ίκος]
Το ημερολόγιο ενός απλού 

ανθρώπου Γιαννιώτικα
Σχόλιο για την ταραχή που προκάλεσαν λίγα 

λουλούδια στον πρόεδρο της ΔΝΛ. Ιωάννινα Θεοδωράκης Μίκης

1965 15/4 7
Η χθεσινή συζήτηση στη 

Βουλή

Η ΕΔΑ στιγματίζει το χαφιεδισμό στα 
σχολεία. Αποκαλυπτική αγόρευση του κ. 
Ηλιού. -Στίγμα και κηλίδα η εκτόπιση των 

μαθητών Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης~ Ηλιού Ηλίας

1965 15/4 8 Σύνθημα σ' όλη τη χώρα

"Έξω από την Ελλάδα τα πλοία του 
θανάτου". Το "Ρίκετς" βρίσκεται 20 μίλ. από 

το Ηράκλειο

Η ΔΝΛ Ιωαννίνων πραγματοποίησε στις 14.4 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την επίσκεψη 
6ου στόλου, το Βιετνάμ, την Κύπρο και τις 

αποβολές των μαθητών. Ομιλίες των βουλετών 
της ΕΔΑ, Σκοπούλη και Παπανικολάου, και του 

Αλ. Σόφη εκ μέρους της ΔΝΛ. Ψήφισμα. Ιωάννινα Σκοπούλης Νίκος~ Παπανικολάου Τάκης~ Σόφης Αλέκος

1965 15/4
1 και 

7
Ο Μακκαρθισμός στα 

σχολεία

Ο διωγμός των μαθητών θέμα στη Βουλή. 
Ηλιού: στίγμα και κηλίδα για την κυβέρνηση. 

Η ερώτηση της Ε.Δ.Α.

Αναφορά του Ηλ. Ηλιού στην 
αντικομμουνιστική πλειοδοσία του 

πρωθυπουργού που καλεί σε αντιδικία και σε 
άλλες έκνομες ενέργειες εναντίον της ΔΝΛ. ~ 

Ψήφισμα της συγκέντρωσης της ΔΝΛ 
Ιωαννίνων ζητά την ανάκληση της αποβολής 
των μαθητών. Αντίστοιχα τηλεγραφήματα 
έστειλαν στην κυβέρνηση η ΔΝΛ Κρύας 

Ιωαννίνων και Βουνοπλαγιάς.
Αθήνα~ Κρύα [η] (Ιωάννινα)~ 

Βουνοπλαγιά (Ιωάννινα) Ηλιού Ηλίας~ Παπανδρέου Γεώργιος

1965 17/4 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Καταδικάστηκαν γιατί έφεραν το "Ζ"

Στις 14.4, το μονομελές Πλημ/κείο Λευκίμμης 
καταδίκασε τα μέλη της ΔΝΛ, Μιχ. Κουλούρη, 
Ι. Κοντομάρη, Σ. Καλογερόπουλο, Ι. Γιαννιώτη, 

γιατί φορούσαν το "Ζ". Λευκίμμη (Κέρκυρα)
Κουλούρης Μ.~ Κοντομάρης Ι.~ Καλογερόπουλος Σ.~ 

Γιαννιώτης Ι.

1965 17/4 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εγκαίνια Λέσχης Εγκαίνια της ΔΝΛ Καισαριανής στις 14.4. Καισαριανή

1965 17/4 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Στη Βουλή θα φέρει η Δ.Ν.Λ. το θέμα των 
εργατικών ατυχημάτων

Διαμαρτυρία στον υπουργό Εργασίας και στη 
Βουλή για παραβιάσεις της προστατευτικής 

εργατικής νομοθεσίας. Οι Γ. Χριστοφιλόπουλος, 
Μπ. Θεοδωρίδης και Χρ. Μίσσιος επισκέφθηκαν 
τα Λατομεία Πεντέλης όπου σκοτώθηκαν 2 

εργάτες. Πεντέλη~ Αθήνα
Θεοδωράκης Μίκης~ Χριστοφιλόπουλος Γιώργης~ 

Θεοδωρίδης Μπάμπης~ Μίσσιος Χρόνης

1965 17/4 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Το τηλέφωνο της ΔΝ Λαμπράκη

Δίνεται ο αριθμός του τηλεφώνου των 
κεντρικών γραφείων. Αθήνα

1965 17/4 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η Δ.Ν.Λ. Θεσσαλονίκης για τους 
σεισμόπληκτους Συμπαράσταση και συγκέντρωση εφοδίων. Θεσσαλονίκη

1965 17/4 8

Συγκεντρώσεις, 
ψηφίσματα, προκηρύξεις 

σ' όλη τη χώρα

"Έξω οι πειρατές (Ρίκετς και 6ος στόλος) 
από την Ελλάδα". Συλλήψεις για 

προκηρύξεις. -Λαμπράκηδες Αγρινίου

Η ΔΝΛ Αγρινίου πραγματοποίησε συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας για τον 6ο στόλο. Ομιλία του 

δημοτικού συμβούλου και στελέχους της ΔΝΛ, 
Τ. Καρέλου. Τα χωριά και οι πόλεις στην 

Αιτωλοακαρνανία γεμίζουν με προκηρύξεις της 
ΔΝΛ κατά των αμερικανών ιμπεριαλιστών. ~ 

Στις 18.4, η ΔΝΛ Πάτρας διοργανώνει 
συγκέντρωση για την Κύπρο, το Βιετνάμ και το 

"Ρίκετς". Αγρίνιο~ Πάτρα Καρέλος Τάκης

1965 17/4
1 και 

7 Καταδικάστηκε για το γράμμα "Ζ"

Στις 16.4, το τριμελές Πλημ/κείο Ναυπλίου 
καταδίκασε τον Π. Λαλουσιώτη επειδή είχε 

αναρτήσει το "Ζ" στην βιτρίνα του 
καταστήματός του. Ναύπλιο Λαλουσιώτης Π.
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1965 17/4
1 και 

7 Ο διωγμός στην Παιδεία
Αποβολή μαθητή στο Περιστέρι. Κύμα 

Διαμαρτυριών

Αποβολή δια παντός μαθητή στο Περιστέρι 
επειδή μοίραζε προκηρύξεις της Επιτροπής 
Ειρήνης. Διαμαρτυρίες για τους διωγμούς 
μαθητών καταθέτουν μεταξύ άλλων η ΔΝΛ 

Άρτας, Ανθούπολης, Σαφράμπολης, Περισσού 
και Ριζούπολης. Δημοσιεύματα για την 

επικείμενη διάλυση της ΔΝΛ διαψεύδονται από 
τον υπουργό Δικαιοσύνης, Μπακόπουλο. 

Περιστέρι~ Άρτα~ 
Ανθούπολη~ Σαφράμπολη~ 

Περισσός~ Ριζούπολη Μπακόπουλος Νικόλαος~ Γραφάκος Γεώργιος

1965 18/4 1 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Γελοιογραφία με θέμα τις αποβολές μαθητών.

1965 18/4 1 Ο "Κώδικας της Δημοκρατίας"

Άρθρο για το διωγμό του λαϊκού κινήματος και 
την "αληθή δημοκρατία" του Παπανδρέου. 

Αναφορές στους Λαμπράκηδες. Αθήνα Παπανδρέου Γεώργιος

1965 18/4 9 Δ.Σ. [Διδώ Σωτηρίου] Γυναικεία Θέματα Λουλούδια και Δημοκρατία
Διάλογος μεταξύ μαθητριών. Σχόλιο για τις 
αποβολές και την κατάσταση στα σχολεία. Αθήνα

1965 18/4 12 Κύπρος-Βιετνάμ-Ρίκετς

Εκδήλωση της Νεολαίας Λαμπράκη στην 
Πάτρα. Οργανώσεις ζητούν να φύγει ο 6ος 

στόλος

Ομιλίες της Ρ. Μπούμη-Παπά και των Γ. 
Σαράντη και Μπ. Θεοδωρίδη, στις 18.4, στην 
Πάτρα. ~ Στις 21.4, συγκέντρωση για το 
Κυπριακό και την ειρήνη και ομιλία του 
βουλευτή Π. Δούκα, στην Καβάλα. Πάτρα~ Καβάλα

Μπούμη-Παπα Ρίτα~ Σαράντης Γιώργος~ Θεοδωρίδης 
Μπάμπης~ Δούκας Πασχάλης

1965 20/4 1 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις

Ευθυμογράφημα με αφορμή δημοσίευμα της 
εφημ. "Αλλαγή". Ανακρίσεις γιατί φυτεύθηκαν 

άνθη στην πλατεία Δημαρχείου… Περιστέρι

1965 20/4 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Τρομοκρατία σε βάρος της Δ.Ν. Λαμπράκη

Διαμαρτυρία του Κ.Σ. της ΔΝΛ για τις 
συλλήψεις μελών της ΔΝΛ Ξηρομέρου, Χ. 
Τσιλιμαντού, Ευ. Πούλιου, Επ. Κοκκίνου, Γ. 

Μιμηγιάννη, Γ. Τσαλίκη που έριξαν 
προκηρύξεις στο χωριό Παπαδάτου. ~ Μέλη της 

ΔΝΛ Σπάρτης συνελήφθησαν  χωρίς λόγο. 
Καταγγελίες του Κ.Σ. και της ΔΝΛ Λακωνίας. ~ 

Αντιπροσωπεία της ΔΝΛ Πειραιά (Κ. 
Τσουράκης, Γ. Αργύρης, Ζαχ. Χονδροκούκη) 
καταθέτει διαμαρτυρία για την αστυνόμευση της 
οργάνωσης. ~ Η ΔΝΛ Ταύρου καταγγέλλει την 
παρακολούθηση της λέσχης και μελών της.

Παπαδάτου [η] Ξηρομέρου 
(Αιτωλοακαρνανία)~ Σπάρτη~ 
Λακωνία~ Πειραιάς~ Ταύρος

Τσιλιμαντός Χαράλαμπος~ Πούλιος Ευστράτιος~ Κοκκίνου 
Ε.~ Μιμηγιάννης Γ.~ Τσαλίκης Γ.~ Κανελλόπουλος 
Παναγιώτης~ Τσουράκης Κώστας~ Αργύρης Γ.~ 

Χονδρολούκη Ζαχαρούλα

1965 20/4 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Έκθεση της Δ.Ν.Λ. για την Ισπανία

Έκθεση της ΔΝΛ στα κεντρικά γραφεία, 
αφιερωμένη στους αγώνες του Ισπανικού λαού. 
Ομιλία του Μ. Δραγούμη, ισπανικά τραγούδια. Αθήνα Δραγούμης Μάρκος

1965 20/4
1 και 

7 Ο διωγμός της Παιδείας
Απεβλήθη και άλλος μαθητής στην Ήπειρο. 

Τον "κατήγγειλε" συμμαθητής του!

Διαμαρτυρίες για το "πογκρόμ των μαθητών" 
από τη ΔΝΛ Φιλαδέλφειας, Ν. Ιωνίας και 

Κομοτηνής.
Ήπειρος~ Νέα Φιλαδέλφεια~ 

Νέα Ιωνία~ Κομοτηνή

1965 20/4
1 και 

7
Μανάδες με τα παιδιά 
τους θύματα αγριότητας

Πορεία κατά των πλοίων του θανάτου στον 
Πειραιά δέχεται τη λυσσαλέα επίθεση της 

αστυνομίας

Επίθεση της αστυνομίας στη συγκέντρωση στον 
Πειραιά. ~ Συγκέντρωση πραγματοποίησε, 

επίσης στις 18.4, η ΔΝΛ Πάτρας εναντίον του 
"Ρίκετς" και των ιμπεριαλιστικών ενεργειών 
στην Κύπρο και στο Βιετνάμ. ~ Συγκέντρωση 

διαμαρτυρίας στη Ζάκυνθο, όπου 
συλλαμβάνονται οι Δ. Νέγκας και Σ. Βοζίκης για 

τη διανομή προκηρύξεων της ΔΝΛ. Πειραιάς~ Πάτρα~ Ζάκυνθος Νέγκας Δ.~ Βοζίκης Σ.

1965 21/4 7

Μήνυση κατά ενωμοτάρχη για κακοποίηση 
μελών της Δ.Ν. Λαμπράκη μέσα στο σταθμό 

χωροφυλακής

Οι Χ. Τσιλιμαντός και Ε. Πούλιος, μέλη της 
ΔΝΛ, από την Παπαδάτου, υπέβαλαν μήνυση 
εναντίον του ενωμοτάρχη Μαχαλά Ξηρομέρου 
επειδή τους κακοποίησε μετά τη σύλληψή τους 
για διανομή προκηρύξεων κατά της επίσκεψης 

του 6ου στόλου.

Παπαδάτου [η] Ξηρομέρου 
(Αιτωλοακαρνανία)~ Μαχαλάς 

[Φυτείες] Ξηρομέρου 
(Αιτωλοακαρνανία) Τσιλιμαντός Χαράλαμπος~ Πούλιος Ευστράτιος
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1965 21/4 8
Απαράδεκτες αστυνομικές επεμβάσεις στα 

δημοτικά ζητήματα του Περιστερίου

Σύλληψη του κηπουρού του δήμου Περιστερίου 
από την ασφαλεία. Θεωρήθηκε ότι τα λουλούδια 
στην πλατεία είχαν το σχήμα "Ζ". Η ασφάλεια 
κατέβασε, επίσης, τη σημαία του Κέντρου 

Νεότητας Περιστερίου γιατί θεωρήθηκε ότι το 
σύμπλεγμα των αρχικών σχημάτιζε το σήμα της 

ΔΝΛ. Περιστέρι

1965 21/4
1 και 

7

Έκκληση της ΕΔΑ εν 
ονόματι της 

Δημοκρατίας, της 
Δικαιοσύνης, του 
Ανθρωπισμού

Να απολυθούν (προ του Πάσχα) οι 88 
κρατούμενοι. Αίτημα όλου του λαού και της 

διεθνούς κοινής γνώμης Τηλεγράφημα έστειλε και η ΔΝΛ Τρικάλων. Τρίκαλα

1965 21/4
1 και 

7
Εξέγερση για τις αποβολές μαθητών. Να 
αποσυρθεί η κατάπτυστη εγκύκλιος

Το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να 
συγκαλύψει την εγκύκλιο Παπανδρέου, ενώ η 
αντίδραση της κοινής γνώμης συνεχίζεται. 

Δημοσίευμα της εφημ. "Ηπειρωτική" αναφέρει 
ότι μαθητής της Ζωσιμαίας Σχολής που ανήκει 
στην νεολαία της ΕΡΕ προσπάθησε να μπει στη 

λέσχη της ΔΝΛ και να κατασκοπεύσει αν 
υπάρχουν συμμαθητές του. Αθήνα~ Ιωάννινα Παπανδρέου Γεώργιος

1965 22/4 7 Οι αγώνες του Ισπανικού λαού

Έκθεση στις 22.4, στην κεντρική λέσχη της 
ΔΝΛ, αφιερωμένη στον Ισπανικό λαό. Θα 

παρευρεθούν τα μέλη του Ε.Σ: Ρ. Ιμβριώτη, Στ. 
Ληναίος, Αλ. Ξένος, Τ. Λειβαδίτης, Β. 

Βασιλικός κ.ά. Αθήνα
Ιμβριώτη Ρόζα~ Ληναίος Στέφανος~ Ξένος Αλέκος~ 

Λειβαδίτης Τάσος~ Βασιλικός Βασίλης

1965 23/4 3
Τι θα γίνει με τους 

"Περικλήδες";
Η χωροφυλακή… εν δράσει. Ερωτήσεις 

βουλευτών της Ε.Δ.Α.

Μεταξύ άλλων οι βουλευτές Μπριλλάκης, 
Εφραιμίδης και Παπαδημητρίου καταγγέλλουν 

ότι η Χωροφυλακή Δράμας εκάλεσε 
επανειλημμένα τη Βέρα Θανοπούλου και της 
υπέδειξε να μην συναναστρέφεται "αλήτες" της 
ΔΝΛ. Επίσης, ότι σε καφενείο στην Λυγαριά 
Ιστιαίας "τραμπούκοι" κακοποίησαν τον Ν. 
Κοντοκώστα που εκφραζόταν υπέρ της ΔΝΛ.

Αθήνα~ Δράμα~ Ιστιαία 
(Εύβοια)

Μπριλλάκης Αντώνης~ Εφραιμίδης Βασίλης~ 
Παπαδημητρίου Γιάννης~ Θανοπούλου Βέρα~ Κοντοκώστας 

Ν.

1965 23/4 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Άνοιξε έκθεση της Δ.Ν.Λ. για την Ισπανία

Εγκαίνια της έκθεσης στην κεντρική λέσχη της 
ΔΝΛ. Χαρακτικά του Χ. Ορτέγκα κ.ά., αφίσσες, 
βιβλία, φωτογραφίες για τη ζωή του Χ. Γκριμάο, 
ισπανική μουσική. Ομιλία του Μ. Δραγούμη.  Αθήνα Δραγούμης Μάρκος~ Ορτέγκα Χοσέ~ Γκριμάο Χουλιάν

1965 24/4 6 Δουλκέρογλου Ι.
Παρά τη γενική 
κατακραυγή

Συνεχίζεται η τρομοκρατική δραστηριότητα 
των ΤΕΑ… Νέες καταγγελίες της ΕΔΑ

Καταγγελίες βουλευτών της ΕΔΑ για την 
απαράδεκτη δραστηριότητα αξιωματικών των 
ΤΕΑ. Στην Λήμνο διωγμός, πιέσεις, "δηλώσεις" 
και παραπομπές στο στρατοδικείο μελών της 
ΔΝΛ. Επίσης, ο Ι. Δουλκέρογλου παραπέμφθη 
στο Στρατοδικείο Θεσ/κης γιατί, παρά τις 
πιέσεις, εξακολουθεί ν' ανήκει στη ΔΝΛ. Λήμνος~ Θεσσαλονίκη

1965 25/4 4

Οι Λαμπράκηδες της Πετρούπολης 
προσφέρουν ρούχα και φάρμακα στους 

σεισμόπληκτους

Διμελής αντιπροσωπεία της ΔΝΛ παραδίδει 
εφόδια στο χωριό Καλύβια Μεγαλόπολης, όπου 

οι συνθήκες είναι απελπιστικές.
Καλύβια Καρυών (Αρκαδία)~ 

Πετρούπολη

1965 25/4 12 Στρατιώτης στο στρατοδικείο για τη Δ.Ν.Λ.

Ο υπουργός Εθνικής Αμύνης, Γαρουφαλιάς, 
διατάζει διενέργεια ανάκρισης εναντίον του 

στρατιώτη Ευαγ. Ρεκούδη ο οποίος συνελήφθη 
από την ΕΣΑ στη λέσχη Πυλαίας Θεσσαλονίκης. Πυλαία (Θεσσαλονίκη) Γαρουφαλιάς Πέτρος~ Ρεκούδης Ευάγγελος

1965 25/4
9 και 

10
Ο Καραμανλισμός 

άθικτος

Αστυνομεύονται οι Έλληνες εργάτες της 
Δυτ. Γερμανίας. Συκοφαντική ανακοίνωση 

του προξενείου Μονάχου

Με ανακοίνωσή του προς τους Έλληνες εργάτες, 
το Προξενείο Μονάχου συνιστά την προσοχή 
τους στην οικονομική ενίσχυση υπέρ της ΕΔΑ 
και της ΔΝΛ που θεωρούνται κομμουνιστικές 

οργανώσεις.
Μόναχο~ Δυτική Γερμανία~ 

Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης
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1965 28/4 1
Πως χαλκεύονται οι "συμπλοκές" με 

Λαμπράκηδες

Δημοσίευμα της εφημ."Βραδυνή" για το "νέο 
κρούσμα επίθεσης των Λαμπράκηδων" στο 
Μαρούσι. Η αστυνομία διαψεύδει το γεγονός 
και δηλώνει ότι επρόκειτο για τεντυμπόιδες που 
προκαλούσαν τους κατοίκους την ημέρα της 

Ανάστασης. Μαρούσι

1965 28/4 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Να ανακληθεί η εγκύκλιος και να ακυρωθούν 
οι ποινές. Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες της 

κοινής γνώμης

Ανακοινώσεις διαμαρτυρίας της ΔΝΛ 
Νεοκτίστων Ν. Ιωνίας και Χολαργού για το 

κύμα διωγμών κατά των μαθητών με βάση την 
εγκύκλιο Παπανδρέου. Αθήνα~ Νέα Ιωνία~ Χολαργός Παπανδρέου Γεώργιος

1965 28/4 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λέσχες της Δ.Ν. Λαμπράκη

Εγκαίνια λέσχης ΔΝΛ και γλέντι στην Αγ. 
Παρασκευής Μυτιλήνης παρουσία ένστολων 

αστυνομικών. ~ Εγκαίνια της ΔΝΛ Καισαριανής 
με ομιλίες του γραμματέα Τ. Λαζαρίδη και του 
Θ. Κοκλάνη. ~ Εγκαίνια της ΔΝΛ Πλάκας με 
απαγγελίες ποιημάτων, τραγούδια και ομιλίες 
του γραμματέα Χ. Κοκόλια και Δ. Γιάννου.

Αγία Παρασκευή Μυτιλήνης 
(Λέσβος)~ Καισαριανή~ 

Πλάκα (Αθήνα) 
Λαζαρίδης Τάκης~ Κοκλάνης Θόδωρος~ Κοκόλιας Χ.~ 

Γιάννου Δημήτρης~ Μάρτας Β.

1965 28/4 1 Δογάνης Θ[όδωρος]
Αντιδράσεις στην Αγγλία για τις αποβολές 

μαθητών

Η εβδομαδιαία αγγλική επιθεώρηση "Νέα της 
Ειρήνης" δημοσιέυει ανταπόκριση για τους 
διωγμούς των μαθητών στην Ήπειρο που 

πρόσφεραν λουλούδια στον πρόεδρο της ΔΝΛ. Αγγλία~ Ήπειρος Θεοδωράκης Μίκης

1965 29/4 7 Η φωνή της Αλήθειας Η… Κροτίς του Ιβάν!

Δημοσίευμα της εφημ. "Βραδυνή" (27.9) 
αναφέρει ότι Λαμπράκηδες πέταξαν κροτίδες 
εναντίον εκκλησιαζόμενων το βράδυ της 
Ανάστασης και φώναζαν "Ζήτω ο κόκκινος 

στρατός". Στο Αυτόφωρο αποδείχθηκε ότι οι 6 
νέοι δεν είχαν καμμία σχέση με τη ΔΝΛ. Αθήνα~ Μαρούσι

1965 29/4 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Δ.Ν. Λαμπράκη

Περιοδείες μελών του Εθνικού Συμβουλίου 
της Δ.Ν.Λ. στις λέσχες πολιτισμού -Οι νέοι 
πολιτικοί πρόσφυγες -Τα ψεύδη της Δεξιάς -

Εγκαίνια λέσχης

Εξόρμηση μελών του Ε.Σ. και του Κ.Σ. της 
ΔΝΛ στις λέσχες Αθήνας και Πειραιά. 

Κατάλογος περιοδειών. ~ Η Νεολαία του 4ου 
τομέα Συλλόγου Ελλήνων Πολιτικών 

Προσφύγων στην ΕΣΣΔ στέλνει χαιρετισμό στη 
ΔΝΛ. ~ Η ΔΝΛ Αμαρουσίου διαμαρτύρεται για 
το δημοσίευμα της "Βραδυνής" διότι έγραψε ότι 

μέλη της δημιούργησαν τα επεισόδια στην 
Ανάσταση. ~ Στις 28.4, εγκαίνια λέσχης ΔΝΛ 
στο Γοργογύρι Τρικάλων με ομιλίες των Απ. 

Μπαταγιάννη και Τ. Παπανικολάου.
Αθήνα~ Πειραιάς~ Μαρούσι~ 

Γοργογύρι (Τρίκαλα) Μπαταγιάννης Απόστολος~ Παπανικολάου Τάκης

1965 29/4 8 Στρατιώτης στο στρατοδικείο για τη Δ.Ν.Λ.

Ο υπουργός Εθνικής Αμύνης, Γαρουφαλιάς, 
διατάζει ανάκριση και παραπομπή στο 

στρατοδικείο του Ι. Παπαδέλλη διότι παρέστη 
στα εγκαίνια Λέσχης της ΔΝΛ Αγ. Παρασκευής 
Μυτιλήνης. Ποινή 2μηνου φυλάκισης από τον 

ίδιο τον υπουργό.
Αγία Παρασκευή Μυτιλήνης 

(Λέσβος) Γαρουφαλιάς Πέτρος~ Παπαδέλλης Ιωάννης

1965 30/4 7 Η φωνή της Αλήθειας Περιττή ερώτηση

Σε νέο δημοσίευμα της (29.4) η εφημ. 
"Βραδυνή", σχετικό με τα επεισόδια στο 

Μαρούσι την Ανάσταση, διερωτάται για την 
αρμόδια αρχή που διέψευσε το αρχικό 

δημοσίευμά της. Αθήνα~ Μαρούσι

1965 4/5
1 και 

7 Θεοδωράκης Γ[ιάννης] Πελοπόννησος-Θεσσαλία

Η ύπαιθρος επεφύλαξε θερμή υποδοχή στους 
Λαμπράκηδες. Η χωροφυλακή τους εμπόδισε 

να δώσουν δέματα στους σεισμοπαθείς

Η Αστυνομία Τριπόλεως εμπόδισε το κλιμάκιο 
της ΔΝΛ Αθηνών να μοιράσει εφόδια στους 

σεισμοπαθείς της Μεγαλόπολης. Διαμαρτυρία. ~ 
Περιοδεία  κλιμακίου του Κ.Σ. στη Θεσσαλία 

και Μακεδονία όπου δεκάδες νέοι τους 
προϋπαντούν. Στη Θήβα, Λειβαδιά και Λαμία 

προσέφεραν βιβλία.  Ομιλίες των Μ. 
Θεοδωράκη και Τ. Μπενά στη Λειβαδιά. 

Εγκαίνια λέσχης στο Μακρυχώρι Λάρισας, παρά 
την ισχυρή αστυνομική παρουσία. Επίσκεψη στη 
Ραψάνη και στο Ομόλιο όπου μίλησαν οι Μ. 
Θεοδωράκης και Τ. Μπενάς. Επίσκεψη στον 
Αλμυρό και εγκαίνια λέσχης στον Βόλο. 

Μίλησαν οι Μ. Θεοδωράκης, Χρ. Μίσσιος, Ν. 
Κορτζής, Ευαγ. Γαλάνης, Μ. Καραγιώργη. 

Πελοπόννησος~ Θεσσαλία~ 
Μακεδονία~ Αθήνα~ 

Μεγαλόπολη (Αρκαδία)~ 
Τρίπολη~ Θήβα~ Λειβαδιά~ 

Λαμία~ Μακρυχώρι (Λάρισα)~ 
Ραψάνη (Λάρισα)~ Ομόλιο 

(Λάρισα)~ Αλμυρός 
(Μαγνησία)~ Βόλος

Θεοδωράκης Μίκης~ Μπενάς Τάκης~ Μίσσιος Χρόνης~ 
Κορτζής Ν.~ Γαλάνης Βαγγέλης~ Καραγιώργη Μαρία



Έτος Ημερομην. σελ. Συντάκτης Ρουμπρίκες Υπέρτιτλος Τίτλος Περίληψη Τόποι Πρόσωπα

1965 5/5 1 Η φωνή της Αλήθειας Περιμένουμε σαφή απάντηση

Σχόλιο για την εντολή του  υπουργού Δημοσίας 
Τάξεως, Πολυχρονίδη, στην Χωροφυλακή 
Τρίπολης να εμποδίσει τη διανομή εφοδίων 

στους σεισμοπαθείς. Αθήνα~ Τρίπολη Πολυχρονίδης Πολυχρόνης

1965 6/5 1 Θεοδωράκης Γ[ιάννης]
Πρωτοφανής 
ενθουσιασμός

Τα χωριά του θεσσαλικού κάμπου 
υποδέχονται τους Λαμπράκηδες. Στη 

Σαρακίνα στην εκδήλωση πήραν μέρος όλοι 
οι κάτοικοι

Θερμή υποδοχή του κλιμακίου του Κ.Σ. 
Επίσκεψη σε λέσχες στο νομό Καρδίτσας. 
Ομιλίες στη Σέκλιζα, στο Μουζάκι και στον 

Παλαμά. Συνεστίαση στην Καρδίτσα. Στο νομό 
Τρικάλων, επίσκεψη στο Γοργογύρι και γεύμα 
στη λέσχη. Γιορτή στη Σαρακίνα και στην Αύρα. 

Δεξίωση στα Τρίκαλα και ομιλίες των Μ. 
Θεοδωράκη και Χρ. Μίσσιου που κάλεσαν τους 
Λαμπράκηδες να απαντήσουν στην επίθεση 
Κανελλόπουλου και να προασπιστούν την 

ειρήνη.

Καρδίτσα~ Σέκλιζα 
(Καρδίτσα)~ Παλαμάς 
(Καρδίτσα)~ Μουζάκι 

(Καρδίτσα)~ Τρίκαλα ~ 
Γοργογύρι (Τρίκαλα)~ 

Σαρακίνα (Τρίκαλα)~ Αύρα 
(Τρίκαλα)

Θεοδωράκης Μίκης~ Μίσσιος Χρόνης~ Κανελλόπουλος 
Παναγιώτης~ Παπανδρέου Γεώργιος

1965 6/5 7 Η ΕΔΑ Καματερού
Πρόσκληση στα εγκαίνια των γραφείων  που 

έχτισαν Εδαΐτες και Λαμπράκηδες. Καματερό (Αττική)

1965 7/5 1 Στην Κοζάνη

Το κλιμάκιο του Κ.Σ. της Δ.Ν. Λαμπράκη 
στα πλοκάμια του "Περικλή". Η περιοδεία 

και η υποδοχή στο Κερατσίνι

Εξαιτίας της αστυνομικής τρομοκρατίας στην 
Κοζάνη, τα μέλη του κλιμακίου της ΔΝΛ δεν 
βρήκαν εστατόριο, ξενοδοχείο και ταξί στην 

πόλη ενώ βρίσκονταν υπό στενή 
παρακολούθηση. Όταν ο Μ. Θεοδωράκης 

εξέθεσε την κατάσταση στον τοπικό αστυνομικό 
διοικητή έλαβε ως απάντηση ότι "μπορεί να τον 
θέσει υπό περιορισμό". Καταγγελία.~  Επίσκεψη 
στο Κερασίνι (6.5) μελών του Κ.Σ. και του Ε.Σ. 
της ΔΝΛ ( Αντ. Αμπατιέλος, Τ. Μπενάς, Γ. 

Γιωτόπουλος, Κ. Τσουράκης, Τ. Καράμπελας). 
Ομιλίες των Τ. Μπενά και Αντ. Αμπατιέλου. 
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο γραμματέας της  
ΔΝΛ Κερατσινίου, Σ. Καρόπουλος, και η 
φοιτήτρια Ελ. Παπαδοπούλου. ~ Στις 7.5, 
επίσκεψη του Γ. Σαράντη στη Λέσχη 

Καισαριανής. 
Κοζάνη~ Κερατσίνι~ Αθήνα~ 

Καισαριανή

Θεοδωράκης Μίκης~ Μίσσιος Χρόνης~ Αμπατιέλος 
Αντώνης~ Μπενάς Τάκης~ Γιωτόπουλος Γιώργος~ 

Τσουράκης Κώστας~ Καράμπελας Τάκης~ Καρόπουλος Σ.~ 
Παπαδοπούλου Ελένη.

1965 7/5 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Διαμαρτυρία της επιτροπής αθλητισμού της 
ΔΝΛ

Η Επιτροπή Αθλητισμού και Σπορ της ΔΝΛ 
διαμαρτύρεται για την απόφαση του 

γ.γραμματέα Αθλητισμού να απαγορεύσει την 
συνάντηση των πρωταθλητών πιγκ-πογκ της 
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας με Έλληνες 

αθλητές. Αθήνα~ Κίνα

1965 7/5 6

Η χθεσινή δίκη τριών μελών της Δ.Ν. 
Λαμπράκη Αγίας Βαρβάρας για το στεφάνι 

της 25ης Μαρτίου

Δίκη των Θ. Πασσαρέα, Μ. Αποστολάκου, Ε. 
Φράγκου, μελών της ΔΝΛ, με την κατηγορία της 
πρόκλησης των πολιτών σε αμοιβαία διχόνοια, 
εξύβριση αστυνομικού σε συνδυασμό με τον 
Ν.4000 "περί τεντυμποϊσμού" και βλασφημία. 
Εξαγοράσιμες ποινές στους 2 πρώτους. Ο τρίτος 

παραπέμπεται στο Δικαστήριο Ανηλίκων. Αγία Βαρβάρα (Αττική)
Πασσαρέας Θ.~ Αποστολάκου Μαρία~ Φράγκος Ε.~ 

Μαστραγγελόπουλος (;)

1965 7/5
1 και 

5
Ο χαφιεδισμός στην 

Παιδεία
Και άλλες δύο αποβολές μαθητών. Χαλκίδα 

και Ιωάννινα

8ήμερη αποβολή από τη Μέση Τεχνική Σχολή 
Χαλκίδας του μαθητή Χ. Μπαχάρα γιατί είναι 
Λαμπράκης. Τοπικοί παράγοντες και ο Γ. 
Σκαρίμπας αποδοκιμάζουν την ενέργεια. ~  

8ήμερη αποβολή της μαθήτριας Ιωαννίνων, Λ. 
Μάτη, επειδή είχε παρευρεθεί στην υποδοχή του 

Μ. Θεοδωράκη. Χαλκίδα~ Ιωάννινα
Μπαχάρας Χ.~ Μάτη Λ.~ Σκαρίμπας Γιάννης~ Θεοδωράκης 

Μίκης

1965 8/5 1

Απίστευτο! Απαγορέυεται στους 
Λαμπράκηδες να κυκλοφορούν μετά τις 10 

το βράδυ

Ο σταθμάρχης Χωροφυλακής, Ν. Χασιώτης, 
απαγορεύει στα μέλη της ΔΝΛ Πυθίου να 

κυκλοφορούν μετα τις 10. Καταγγελία του Μ. 
Θεοδωράκη στον υπουργό Δημοσίας Τάξεως: 

"Η ενέργεια θυμίζει περίοδο κατοχής…" Πύθιο (Λάρισα) Χασιώτης Ν.~ Θεοδωράκης Μίκης

1965 8/5 7 Η φωνή της Αλήθειας Απόπειρες αναβίωσης της κατοχής της ΕΡΕ

Καταγγελία του Κ.Σ. της ΔΝΛ από την 
περιοδεία της στην Κοζάνη ότι δεν βρήκαν 
εστιατόριο για φαγητό ούτε ξενοδοχείο για 
διαμονή, ύστερα από κίνηση του διοικητή 

χωροφυλακής. ~ Αναφορά και στην απαγόρευση 
κυκλοφορίας των Λαμπράκηδων μετά τις 10 το 

βράδυ. Κοζάνη Θεοδωράκης Μίκης
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1965 8/5 8 Θεοδωράκης Γ[ιάννης]

Η Νεολαία της Μακεδονίας υποδέχεται το 
κλιμάκιο της Δ.Ν. Λαμπράκη με εκδηλώσεις 

χαράς και ενθουσιασμού. -Νέα 
αντιδημοκρατική ενέργεια κατά ΔΝΛ

Στις 6.5 στο πλαίσιο συνέχειας της περιοδείας 
του, το κλιμάκιο του Κ.Σ. επισκέφτηκε τον 

Τύρναβο και την Ελασσόνα. Θερμή υποδοχή και 
ομιλία του Μ. Θεοδωράκη σε συνεστίαση στη 
λέσχη Ελασσόνας. Στις 7.5 επίσκεψη στα χωριά 
Σέρβια, Σιάτιστα και Ποντοκώμη. Στη Σιάτιστα 
πραγματοποιήθηκε και γιορτή. Στις 8.5 το 
κλιμάκιο μετέβη στη Φλώρινα. Εγκαίνια 

γραφείων της ΔΝΛ στη Δροσοπηγή. Επίσκεψη 
στον Άγιο Παντελεήμονα και στα Γιαννιτσά, 
όπου μίλησε ο Μ. Θεοδωράκης. ~ Ο Διοικητής 

χωροφυλακής της Αγ. Βαρβάρας αφαιρεί 
επιγραφή λέσχης ΔΝΛ "διότι έφερε σήμα της 
Ειρήνης, ικανό σύμφωνα με το νόμο 942/46 να 
εμβάλλει εις διχόνοιαν τους πολίτας". Κύμα 
διωγμών κατά των μελών με προσωπικές 

κλήσεις στο τμήμα για εξονυχιστική ανάκριση. 
Καταγγελία του Κ.Σ. της ΔΝΛ.

Μακεδονία~ Θεσσαλία~ 
Τύρναβος (Τρίκαλα) ~ 

Ελασσόνα (Τρίκαλα)~ Σέρβια 
(Κοζάνη)~ Σιάτιστα (Κοζάνη)~ 

Φλώρινα~ Δροσοπηγή 
(Φλώρινα) ~ Άγιος 

Παντελεήμονας (Φλώρινα)~ 
Γιαννιτσά (Πέλλα)~ Αγία 
Βαρβάρα Αιγάλεω (Αττική) Θεοδωράκης Μίκης

1965 8/5 8
Αθώωση μελών της Δ.Ν. Λαμπράκη για 

προκηρύξεις

Οι Π. Βλάσης, Ν. Βλάσης, Ε. Τσουκαλάς 
αθωώθηκαν από το μονομελές Πλημμ/κείο 

Αθηνών από την κατηγορία της ρύπανσης των 
οδών επειδή μοίραζαν προκηρύξεις. Αθήνα Βλάσης Π.~ Βλάσης Ν.~ Τσουκαλάς Ε.

1965 8/5
1 και 

7
Να τι έκανε η εγκύκλιος 
του πρωθυπουργού

Η αστυνομία συνέλαβε μαθητή. Διαδήλωση 
διαμαρτυρίας συμμαθητών του

Έκκληση προς τον υπουργό Παιδείας και 
διαμαρτυρία σπουδαστών της Τεχινκής Σχολής 
Χαλκίδας για την αποβολή του Χ. Μπαχάρα. 
Διαμαρτυρίες Κρητών φοιτητών, Ελλήνων 
φοιτητών από τη Δυτ. Γερμανία και την 
Αμερική. Διαμαρτυρίες δέχεται, επίσης, ο 

διευθυντής της Τεχνικής Σχολής. Επιστολή του 
Γ. Σκαρίμπα στον Πρωθυπουργό.

Χαλκίδα~ ΗΠΑ~ Δυτική 
Γερμανία Μπαχάρας Χ.~ Σκαρίμπας Γιάννης

1965 9/5 1 Μποστ[αντζόγλου Μέντης]

Γελοιογραφία. Αναφέρεται  στον Μακάριο που 
πιέζεται από τ' ανάκτορα ως μαθητής 

Χαλκίδος… Αθήνα Μακάριος (αρχιεπίσκοπος) 

1965 9/5 4 Λογοθέτης Γιάννης Γελοιογραφική Εβδομάδα του ΛΟΓΟΘΕΤΗ

Γελοιογραφία. Μαθητές σχηματίζουν στο θρανίο 
τους με τρίγωνα και χάρακες τα αρχικά της 

ΔΝΛ. Αθήνα

1965 9/5 11
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Συγκέντρωση για την Ειρήνη και τη 
Δημοκρατία της ΔΝΛ Περιστερίου

Συγκέντρωση στις 11.5 στη λέσχη ΔΝΛ 
Περιστερίου. Προσκεκλημένος ο δήμαρχος 

Περιστερίου κ.ά. παράγοντες. Περιστέρι Φωλόπουλος Δημήτρης~ Πετράκης Στ.

1965 9/5 11 Η φωνή της Αλήθειας Ο τερατώδης διωγμός

Σχόλιο για το διωγμό της νεολαίας που 
ενθαρρύνεται από τον πρωθυπουργό με την 

εγκύκλιο 1010, με την εναντίωσή του στη ΔΝΛ 
και με τις αποβολές. Αθήνα

1965 9/5 11
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Άρχισε χθές το μεσημέρι το Β΄ Συνέδριο της 
ΕΦΕΕ

Χαιρετισμός στο Συνέδριο της ΕΦΕΕ του Τ. 
Μπενά, γραμματέα της ΔΝΛ. Αθήνα Μπενάς Τάκης

1965 9/5 12 Στο Κιλκίς
Παλλαϊκή η υποδοχή του κλιμακίου της 

Δ.Ν.Λ. Ογκώδης συγκέντρωση

Μαζική υποδοχή στο κλιμάκιο Κ.Σ. ΔΝΛ στο 
Κιλκίς (8.5). Ομιλία του Μ. Θεοδωράκη για την 
ειρήνη, την  Κύπρο, το Βιετνάμ, κάλεσμα στους 
νέους για συμμετοχή στη Μαραθώνια Πορεία 
κ.ά. Εγκαίνια λέσχης της ΔΝΛ στην Αξιούπολη 
και ομιλία σε συγκεντρώσεις στη Γοργώπη και 

Άσπρο.
Κιλκίς~ Αξιούπολη~ Γοργώπη 

(Κιλκίς)~ Άσπρος (Κιλκίς) Θεοδωράκης Μίκης

1965 11/5 4
Οι Λαμπράκηδες Δραπετσώνας και 

Περάματος

Θερμή υποδοχή στα κλιμάκια του Κ.Σ. και Ε.Σ. 
της ΔΝΛ (Κ. Τσουράκης, Ι. Πετρόπουλος, Τ. 

Λειβαδίτης, Αντ. Αμπατιέλος) από τους 
Λαμπράκηδες της Δραπετσώνας και του 
Περάματος. Στη συγκεντρωση μίλησε ο Ι. 
Πετρόπουλος και ο Τ. Λειβαδίτης απήγγειλε 
ποίημά του αφιερωμένο στην  Γ' Μαραθώνια 
πορεία. Τραγούδια του Μ. Θεοδωράκη. Δραπετσώνα~ Πέραμα

Τσουράκης Κώστας~ Πετρόπουλος Γιάννης~ Λειβαδίτης 
Τάσος~ Αμπατιέλος Αντώνης~ Θεοδωράκης Μίκης

1965 11/5 5 Έγιναν την Κυριακή Εγκαίνια γραφείου της ΕΔΑ στο Καματερό Ομιλία εκπροσώπων της ΔΝΛ. Καματερό (Αττική)
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1965 11/5 7 Θεοδωράκης Γ[ιάννης]
Έληξε η περιοδεία του 

κλιμακίου
Παλλαϊκές συγκεντρώσεις στη Χαλκιδική για 

τους Λαμπράκηδες

Ομιλία του Μ. Θεοδωράκη (9.5) στη Δράμα. 
Θερμή υποδοχή στην Ανθούπολη, Παλαιοκώμη, 
Μικρό Σούλι, Ροδολείβο, Πρώτη κ.ά. Ομιλίες 
στη Χαλάστρα, Σίνδο,  Καμίνια, Χαλκιδική, 
Πολύδροσο, Ορμύλια. Στο Πολύδροσο οι 

"Περικλήδες" είχαν άδικα ασκήσει πίεση για τη 
μη συμμετοχή κατοίκων στα εγκαίνια της 
Λέσχης της ΔΝΛ. Ο δεσπότης Συνέσιος 

απαγόρευσε στους κληρικούς της περιφέρειας να 
ιερουργήσουν στα εγκαίνια. Ο γυμνασιάρχης 
απαγόρευσε στους μαθητές την κυκλοφορία 

μετά τις 16:00. Διαμαρτυρία του Μ. Θεοδωράκη 
στον υφυπουργό Παιδείας, Μυλωνά.

Χαλκιδική~ Δράμα~ 
Ανθούπολη (Θεσσαλονίκη)~ 
Παλαιοκώμη (Σέρρες)~ Μικρό 
Σούλι (Σέρρες)~ Ροδολείβος 
(Σέρρες)~ Πρώτη (Σέρρες)~ 
Χαλάστρα (Θεσσαλονίκη)~ 
Σίνδος (Θεσσαλονίκη)~ 
Πολύδροσο (Χαλκιδική)~ 
Ορμύλια (Χαλκιδική)

Μυλωνάς Γεώργιος~ Θεοδωράκης Μίκης~ Συνέσιος 
(δεσπότης)

1965 11/5 8 Ιωαννίδης Φρίξος
Παλλαϊκή σήμερα η υποδοχή του Μακάριου 

στη Θεσσαλονίκη
Κάλεσμα της ΕΔΑ και της ΔΝΛ Θεσσαλονίκης 

για την υποδοχή του Μακάριου. Θεσσαλονίκη Μακάριος (αρχιεπίσκοπος) 

1965 11/5 8
Η σύσκεψη των 

εργατικών επιτροπών

Ποτάμι ανθρώπινο για την Ειρήνη η 
Μαραθώνια Πορεία. Πορεία 7,5 χλμ. 

προχθές στη Μακεδονία

Στην πορεία Ειρήνης (9.5) στη Μακεδονία 
συμμετείχαν Λαμπράκηδες και ο Μ. 

Θεοδωράκης. Μακεδονία Θεοδωράκης Μίκης

1965 11/5 8

Μέλη της Δ.Ν.Λ. καταδικάστηκαν για την 
αναγραφή συνθημάτων κατά του κατάπλου 

του "Ρίκετς"

Το μονομελές Πλημ/κείο Πειραιώς καταδίκασε 
τα μέλη της ΔΝΛ Κορυδαλλού (Στ. Πρασσά, Ν. 
Κάζο, Κλ. Ηζιρίδη, Αντ. Κερχανίδη) γιατί στις 
22.4 έγραφαν συνθήματα κατά του "Ρίκετς". Πειραιάς~ Κορυδαλλός

Πρασσάς Στέλιος~ Κάζος Ν.~ Ηζιρίδης Κλ.~ Κερχανίδης 
Αντώνης

1965 11/5
1 και 

7

Από τους αρχηγούς της 
Αντίστασης και μέλος της 

Ε.Ε. της ΕΔΑ

Συνελήφθη ο στρατηγός Αυγερόπουλος για 
την "υπόθεση" Γοργοποτάμου. Είναι 
άρρωστος. ΕΔΑ: προσβολή κατά της 
Αντίστασης και προς κάθε έννοια 
πατριωτισμού και Δημοκρατίας.

Ανακοινώσεις διαμαρτυρίας, μεταξύ άλλων, από 
τη ΔΝΛ Χαλανδρίου, Ν. Ιωνίας, Πατησίων.

Αθήνα~ Γοργοποτάμος~ 
Χαλάνδρι~ Νέα Ιωνία~ 

Πατήσια Αυγερόπουλος Γεράσιμος

1965 12/5 6

Δεσπότης και Γυμνασιάρχης συναγωνίζονται 
σε απαράδεκτα μέτρα κατά της Δ.Ν. 

Λαμπράκη. Καταγγελία βουλευτού ΕΔΑ

Ο βουλευτής και πρόεδρος της ΔΝΛ Μ. 
Θεοδωράκης καταγγέλλει ότι στα εγκαίνια 

λέσχης της ΔΝΛ στον Πολύγυρο Χαλκιδικής ο 
δεσπότης απαγόρευσε στους ιερείς να κάνουν 
αγιασμό και ότι ο γυμνασιάρχης έδοσε εντολή 
στους μαθητές να κλεισθούν στα σπίτια τους 
από τις 4:00 με την απειλή ότι θα αποβληθούν. 
Διαπιστώθηκε ότι η διαταγή του γυμνασιάρχη 
εκτελέστηκε με τη βοήθεια της χωροφυλακής.

Αθήνα~ Πολύγυρος 
(Χαλκιδική) Θεοδωράκης Μίκης

1965 12/5 6
Κλιμάκιο του Κ.Σ. της ΔΝΛ στη λέσχη 

Περιστερίου

Περιοδεία κλιμακίου του Κ.Σ. και του Ε.Σ. της 
ΔΝΛ στις λέσχες Αθηνών-Πειραιά. 

Συγκέντρωση στις 11.5 της ΔΝΛ Περιστερίου με 
ομιλητή τον Τ. Μπενά. Ψήφισμα για την Κύπρο. Περιστέρι~ Αθήνα~ Πειραιάς

Μπενάς Τάκης~ Ζαννή Αργυρώ~ Γκοτζιούλας Βασίλης~ 
Κοτζιάς Κώστας

1965 12/5 6 Αθώωση μελών της Δ.Ν.Λ. για το "Ζ"

Το τριμελές Πλημελειοδικείο Μυτιλήνης, στις 
10.5, αθώωσε τους Γ. Σκούρτσο, Αργ. 

Πλαγιώτη, Ι. Μακρή, μέλη της ΔΝΛ, γιατί 
έφεραν το σήμα "Ζ". Μυτιλήνη Σκούρτσος Γ.~ Πλαγιώτης Αργ.~ Μακρής Ι.

1965 12/5 6
Στον προορισμό τους τα δέματα της Δ.Ν.Λ. 

για τους σεισμόπληκτους

Ύστερα από διάβημα του βουλευτή της ΕΔΑ, 
Στ. Ηλιόπουλου, τα δέματα για τους 

σεισμοπαθείς της Μεγαλόπολης φθάνουν στον 
προορισμό τους. Είχαν κατακρατηθεί από τις 

τοπικές αρχές Τρίπολης. Μεγαλόπολη~ Τρίπολη Ηλιόπουλος Σταύρος

1965 12/5
1 και 

5

Αποφασιστικό βήμα για 
την εξόρμηση της 
εσωτερικής ζωής

Η νομιμοποίηση του Κ.Κ.Ε. Ο 
Αντισυνταγματικός 509

Αναφορά στη ΔΝΛ.  Η κυβέρνηση αναθέτει στη 
Δικαιοσύνη την εξακρίβωση για τη νομιμότητα 

της ΔΝΛ. Αθήνα

1965 12/5
1 και 

5
Καθολική η 

συμπαράσταση του λαού

Μακάριος: Δεν θα υποκύψουμε. Καμμιά 
νόθα λύση, καμμιά εκχώρηση. Απάντηση 
στις πιέσεις Αμερικανών και ΝΑΤΟ στο 

Λονδίνο.

Η Αστυνομία Θεσ/κης συνέλαβε, κατά τη 
διάρκεια υποδοχής του Μακάριου (11.5), τους 
Χριστ. και Νικ. Παροτίδη, μέλη της ΔΝΛ, και 

τον Κ. Γωγάρα επειδή μοίραζαν προκηρύξεις για 
την αυτοδιάθεση της Κύπρου. Διαμαρτυρία. Θεσσαλονίκη~ Λονδίνο

Μακάριος (αρχιεπίσκοπος)~ Παροτίδης Ν.~ Παροτίδης 
Χριστ.~ Γωγάρας Κ.

1965 12/5
1 και 

5 Δεν μετήχθη στη Λαμία
Πανεθνική φωνή διαμαρτυρίας για τον 

Αυγερόπουλο
Διαμαρτυρία της ΔΝΛ Θεσσαλονίκης για τη 
σύλληψη του στρατηγού Αυγερόπουλου. Θεσσαλονίκη~ Λαμία Αυγερόπουλος Γεράσιμος
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1965 13/5 1

Η Νεολαία της Αθήνας είναι με τους 
Λαμπράκηδες. Η συγκέντρωση χθες στην 

Αγ. Βαρβάρα

Στην Αγ. Βαρβάρα, 500 Λαμπράκηδες 
υποδέχτηκαν το κλιμάκιο του Κ.Σ. της ΔΝΛ. 

Μίλησαν ο γραμματέας της τοπικής οργάνωσης, 
Θ. Πασσασιάς, ο Τ. Μπενάς και ο Γ. Σαράντης. 
Καταγγελία για τις διώξεις εναντίον της ΔΝΛ 
και κυρίως για την τοπική χωροφυλακή που 

αφαίρεσε την ταμπέλα της ΔΝΛ κάνοντας χρήση 
του Ν.942/46. Κάλεσμα για συμμετοχή στην Γ΄ 
Μαραθώνια Πορεία. ~ Περιοδεία στις λέσχες της 

Καλλιθέας των μελών του Κ.Σ., Γ. 
Γιωτόπουλου, Κ. Τσουράκη, Β. Κωτούλα. 

Ομιλίες του γραμματέα Καλλιθέας, Ε. Μάνου, 
και του Κ. Τσουράκη.

Αγία Βαρβάρα (Αττική)~ 
Καλλιθέα

Πασσαρέας Θ.~ Μπενάς Τάκης~ Σαράντης Γιώργος~ 
Κανελλόπουλος Παναγιώτης~ Γιωτόπουλος Γιώργος~ 
Τσουράκης Κώστας~ Κωτούλας Βασίλης~ Μάνος Ε.

1965 13/5 2

Βαρυσήμαντο 
πνευματικό γεγονός η 
"Εβδομάδα Σύγχρονης 

Σκέψης" που 
εγκαινιάσθηκε χθες

Ρ. Γκαρωντύ: Ο Μαρξισμός είναι το νόημα 
της εποχής μας. Απαραίτητος ο διάλογος για 
την ανάπτυξη της πνευματικής μας ζωής

Η "Εβδομάδα" οργανώνεται από τον εκδοτικό 
οίκο "Θεμέλιο". Παρέστησαν μέλη του Κ.Σ. της 

ΔΝΛ. Αθήνα Γκαρωντύ Ροζέ

1965 13/5
1 και 

7

Ο Ζάτοπεκ στη Μαραθώνια Πορεία. 
Συναγεργμός για τη συμμετοχή νέων απ΄ όλο 

τον κόσμο

Διακήρυξη των αντιπροσώπων των οργανώσεων 
Νεολαίας και Φοιτητών που παίρνουν μέρος στη 

Διεθνή Διάσκεψη στο Βερολίνο για την Γ΄ 
Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης. Την Διακήρυξη 
υπογραφουν εκ μέρους της ΔΝΛ ο Τ. Τρίκκας 

και η Μ. Καλλέργη. Ανατολικό Βερολίνο Τρίκκας Τάσος~ Καλλέργη Μαρία~ Ζάτοπεκ Εμίλ

1965 15/5 1 Παρουσία "αγνώστου"

Γυμνασιάρχης ανακρίνει μαθήτριες και τις 
απειλεί. Υποπτεύεται ότι ανήκουν στη Δ.Ν. 

Λαμπράκη

Γυμνασιάρχης γυμνασίου θηλέων στα Γιάννενα 
καλεί δύο μαθήτριες και απειλεί ότι θα τις 

αποβάλλει γιατί είχε πληροφορίες ότι ανήκουν 
στη ΔΝΛ. Ιωάννινα

1965 15/5 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδήλωση για την Ειρήνη στην Καλαμάτα

Η ΔΝΛ Καλαμάτας προετοιμάζει για τις 16.5 
γιορτή αφιερωμένη στην ειρήνη και στην Γ΄ 
Μαραθώνια Πορεία. Παράλληλα, κατάθεσε  

καταγγελία για την ασφυκτική παρακολούθηση 
των γραφείων της από την Ασφάλεια. Καλαμάτα Θεοδωράκης Μίκης

1965 15/5 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Με επιτυχία συνεχίζονται οι περιοδείες του 
Κ.Σ. της Δ.Ν.Λ. στις συνοικίες

Η ΔΝΛ Καισαριανής υποδέχτηκε κλιμάκιο του 
Ε.Σ. και του Κ.Σ. (Ν. Παπαπερικλής, Μπ. 
Θεοδωρίδης, Θ. Κοκλάκης, Αργ. Ζαννή, Β. 

Μπουρμπούλης). Μίλησαν οι Ν. Παπαπερικλής 
για την εργατική Πρωτομαγιά, ο Τ. Τρίκκας για 

τα προβλήματα της δημοκρατίας και ο Θ. 
Κοκλάνης για τις διώξεις εναντίον της 

οργάνωσης. ~ Στη ΔΝΛ Βοτανικού μίλησαν, για 
εργατικά και εργασιακά κυρίως ζητήματα, οι Θ. 
Κοκλάνης, Γ. Πετρόπουλος, Χ. Ρεκλείτης και Τ. 
Λειβαδίτης. ~ Περιοδεία στον Άγ. Ιωάννη Ρέντη 
πραγματοποίησαν οι Γ. Σαράντης του Ε.Σ. και 

Κ. Τσουράκης και Δ. Γιάννου του Κ.Σ.

Καισαριανή~ Κοκκινιά  
[Νίκαια]~ Βοτανικός~ Άγιος 

Ιωάννης Ρέντης

Παπαπερικλής Νίκος~ Θεοδωρίδης Μπάμπης~ Κοκλάνης 
Θόδωρος~ Ζαννή Αργυρώ~ Μπουρμπούλης Βασίλης~ 

Τρίκκας Τάσος~ Λειβαδίτης Τάσος~ Πετρόπουλος Γιάννης~ 
Ρεκλείτης Χρήστος~ Σαράντης Γιώργος~ Τσουράκης 

Κώστας~ Γιάννου Δημήτρης

1965 15/5 6
15 μήνες φυλάκιση σε στρατιώτη για τη Δ.Ν. 

Λαμπράκη

Το διαρκές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης 
καταδίκασε τον στρατιώτη, Αντ. Παππή, στις 

14.5, επειδή στη διάρκεια της άδειάς του 
επισκέφτηκε, στην πατρίδα του Νάουσα, τα 

γραφεία της ΔΝΛ. Θεσσαλονίκη~ Νάουσα Παππής Αντ. (στρατιώτης)

1965 15/5 6

Ανεπίτρεπτες ενέργειες του Πρεσβευτή της 
Ελλάδας στην Μπον. Ερώτηση-καταγγελία 

της ΕΔΑ

Ο πρεσβευτής Α. Κύρου σε έγγραφό του προς 
τις ελληνικές οργανώσεις στη Δυτ. Γερμανία 

αναφέρει ότι κομμουνιστές πράκτορες 
κυκλοφορούν μεταξύ των εργατών και τους 

αποσπούν χρήματα για την ενίσχυση 
κομμουνιστικών οργανώσεων, όπως η ΕΔΑ ή ο 
Σύλλογος Λαμπράκη.Ζητά την εξουδετέρωση 
της αντεθνικής προπαγάνδας. Καταγγελία 

βουλευτών της ΕΔΑ. Δυτική Γερμανία Κύρου Αλέξης
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1965 16/5 3 Θεοδωράκης Γ[ιάννης]

Με το κλιμάκιο  της 
Δημοκρατικής Νεολαίας 

Λαμπράκη

(Ζ) Στην Ελλάδα της νιότης (Ζ). Ένδεκα 
πόλεις και σαρανταδύο χωριά υποδέχονται 
με ενθουσιασμό το κλιμάκιο. Οκτώ μεγάλες 
συγκεντρώσεις και 7 καινούργιες λέσχες

Σύνοψη για την περιοδεία στη Θεσσαλία και 
Μακεδονία. Στο πλαίσιο προετοιμασίας της Γ΄ 
Μαραθώνιας Πορείας, το κλιμάκιο επισκέφτηκε 
11 πόλεις και 42 χωριά. Πραγματοποιήθηκαν 8 

μεγάλες πολιτικές συγκεντρώσεις, 
απευθύνθηκαν χαιρετισμοί σε 32 λέσχες και 
εγκαινιάστηκαν 7. Οι Χρ. Μίσσιος και Μ. 
Θεοδωράκης έβγαλαν 45 λόγους. "Οι 

"Περικλήδες" είχαν λουφάξει". Στο Πύθιο ο 
ενωμοτάρχης έβαλε περιορισμό κυκλοφορίας 
στους Λαμπράκηδες. Ενθουσιασμός στα 
Γιανιτσά, Κιλκίς. Στην Κοζάνη εστιάτορας 

ανέβαλε τοπική συνεστίαση. Χαιρετισμός του 
Κ.Σ. ΔΝΛ προς τα νιάτα της Μακεδονίας και της 

Θεσσαλίας.

Θεσσαλία~ Μακεδονία~ Πύθιο 
(Λάρισα)~  Γιανιτσά (Πέλλα)~ 

Κιλκίς~ Κοζάνη Μίσσιος Χρόνης~ Θεοδωράκης Μίκης

1965 18/5 5 Σαββίδης Γ[ιώργος] Χ. Η Γ΄ Μαραθώνια Πορεία
Ο Πειραιάς προετοιμάζεται. Φιλοδοξεί να 
είναι ο σημαιοφόρος την ερχόμενη Κυριακή

Η επιτυχία της πορείας αποτελεί το μοναδικό 
θέμα που απασχολεί τους Λαμπράκηδες στον 
Πειραιά. Συσκέψεις για τη ρύθμιση τεχνικών 

προβλημάτων και την αύξηση των συμμετοχών. 
Πρόβα χορωδίας και ράψιμο ρούχων για την 

πορεία. Πειραιάς

1965 18/5 7 Προκλήσεις κατά οδοιπόρου της Ειρήνης

Η ΔΝΛ Αγ. Δημητρίου με ανακοίνωσή της 
διαμαρτύρεται για την επίθεση 200 αστυνομικών 

εναντίον 23 νέων που διαδήλωναν για την 
ειρήνη. Άγιος Δημήτριος [Μπραχάμι]

1965 19/5 1
Η αστυνομοκρατία στα 

σχολεία.
Απεβλήθη μαθήτρια στη Φλώρινα κατόπιν 

καταγγελίας αστυνομικού

Γυμνασιάρχης γυμνασίου θηλέων στη Φλώρινα 
απέβαλε την Ηλ. Ηλιάδη επειδή παρεβρέθη στα 
εγκαίνια της λέσχης ΔΝΛ Δροσοπηγής κατά την 

περιοδεία του Μ. Θεοδωράκη.
Φλώρινα~ Δροσοπηγή 

(Φλώρινα) Ηλιάδη Ηλέκτρα~ Θεοδωράκης Μίκης

1965 19/5 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Δίκες κατά μελών της Δ.Ν.Λ. -Απαλλαγές

Απαλλάχτηκαν 3 μέλη της ΔΝΛ Μυτιλήνης που 
δικάστηκαν επειδή φορούσαν το "Ζ". ~ Το 
Πταισματιδικείο Αθηνών απάλλαξε τους Θ. 
Χριστολιάκο, μέλος της ΔΝΛ Παγκρατίου και 
Π. Πασχάλη από την κατηγορία για διανομή 

έντυπου προσυνεδριακού υλικού της ΔΝΛ άνευ 
αδείας. Μυτιλήνη~ Αθήνα Χριστολιάκος Θ.~ Πασχάλης Π.

1965 19/5 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Οι Λαμπράκηδες ακούραστοι αγωνιστές για 
την Ειρήνη και τη Δημοκρατία

Στο πλαίσιο ενίσχυσης των προετοιμασιών για 
την πορεία ειρήνης τα μέλη του Κ.Σ.,Τ. Μπενάς 
και Μπ. Θεοδωρίδης, επισκέφτηκαν τη ΔΝΛ 
Καλογρέζας. Στην ομιλία του, ο Τ. Μπενάς 

τόνισε την ανάγκη υπεράσπισης της 
δημοκρατίας και κάλεσε τον πρωθυπουργό να 

αναλάβει την ευθύνη για τις διώξεις εναντίον της 
ΔΝΛ και για την εγκύκλιο 1010. ~ Στη ΔΝΛ 
Παλιάς Κοκκινιάς και Κορυδαλλού μίλησαν οι 

Αρ. Μανωλάκος και Κ. Τσουράκης. 

Καλογρέζα (Αττική)~ 
Κοκκινιά [Νίκαια]~ 

Κορυδαλλός
Μπενάς Τάκης~ Θεοδωρίδης Μπάμπης~ Παπανδρέου 

Γεώργιος~ Μανωλάκος Αριστείδης~ Τσουράκης Κώστας

1965 19/5 6
Σε δίκη ο Δήμαρχος Περιστερίου και ένας 

σύμβουλος για …"Ζ"

Παραπομπή στο Μονομελές για παράβαση του 
νόμου 942/46 του δημάρχου Περιστερίου, 

Φωλόπουλου, και του δημοτικού συμβούλου της 
κεντρώας παράταξης, Στ. Πετράκη, με την 

κατηγορία ότι επέτετρεψαν την αναγραφή του 
"Ζ" της ΔΝΛ. Περιστέρι Φωλόπουλος Δημήτρης~ Πετράκης Στ.

1965 19/5
1 και 

5

Χιονοστιβάδα ο Μαραθώνιος. Τα χωριά, οι 
πόλεις, οι γειτονιές ετοιμάζονται για τον 

τύμβο

Οι Λαμπράκηδες της Λάρισας οργανώνουν 
συνεστιάσεις και μιλούν για την πορεία. 
Κάλεσμα για συμμετοχή των νέων στο 

Μαραθώνιο, δημοσιευμένο στον τοπικό τύπο. Λάρισα
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1965 20/5 8

Ερώτηση βουλευτών της ΕΔΑ για τις πιέσεις 
σε βάρος στρατιωτών. Αιτία τα φρονήματά 

τους. -Καταδίκη στρατιώτη

Βουλευτές ΕΔΑ σε ερώτησή τους στη Βουλή 
καταγγέλλουν ότι στο πειθαρχείο της 118 μοίρας 
πεδινού πυροβολικού Αργυρούπολης Κιλκίς 
βρίσκονται φυλακισμένοι οι στρατιώτες Ι. 

Χαραντής, Σπ. Αυλωνίτης και Στ. Κοσούνας με 
την κατηγορία της προπαγάνδας υπέρ του 

κομμουνισμού. Η δίωξή τους άρχισε στις 15.3 
όταν διαφώνησαν με ανθυπολοχαγό που 

χαρακτήρισε προδοτικές την ΕΔΑ και τη ΔΝΛ. 
Στην ερώτηση τονίζεται αν θα ληφθούν μέτρα 
κατά της εκστρατείας κατασυκοφάντησης της 
ΕΔΑ και της ΔΝΛ. ~ Το διαρκές Στρατοδικείο 
Αθηνών καταδίκασε τον Ι. Παπαδέλλη επειδή 

συμμετείχε στα εγκαίνια της ΔΝΛ Αγ. 
Παρασκευής στη Λέσβο.

Αργυρούπολη (Κιλκίς)~ 
Αθήνα~ Αγία Παρασκευή 

(Λέσβος)

Μπριλλάκης Αντώνης~ Εφραιμίδης Βασίλης~ Κύρκος 
Λεωνίδας~ Παπαδημητρίου Γιάννης~ Χαραντής Ι.~ 
Αυλωνίτης Σπ.~ Κοσούνας Στ.~ Παπαδέλλης Ι.

1965 20/5
1 και 

7
Ο χαφιεδισμός στα 

σχολεία

Η Ε.Δ.Α. κατάγγειλε στη Βουλή την 
εγκύκλιο για τις αποβολές. "Υπερβάλλων 

ζήλος" λέγει ο κ. Μυλωνάς

Καταγγελία του βουλευτή της ΕΔΑ, Θ. Παππά, 
στη Βουλή για την εγκύκλιο 1010 και το διωγμό 
των μαθητών, για την αποβολή της μαθήτριας 
που προσέφερε λουλούδια στον Μ. Θεοδωράκη 
και για το "σπουδαστικό" τμήμα της Αφάλειας. Αθήνα

Παππάς Θεόφραστος~ Θεοδωράκης Μίκης~ Μυλωνάς 
Γεώργιος

1965 20/5
1 και 

7

Ειρήνη-Δημοκρατία-
εορτασμός για τα 20 

χρόνια της 
αντιφασιστικής νίκης

Η δάδα της Κύπρου στον Τύμβο. Με τη 
φλόγα της Ανεξαρτησίας-Αυτοδιάθεσης-
Ένωσης. Καλλιτεχνικά συγκροτήματα, 
δήμοι, οργανώσεις, προσωπικότητες στη 

Μαραθώνια Πορεία
Δήλωση συμμετοχής παραγόντων του 
Γαλατσίου και της τοπικής ΔΝΛ.

Τύμβος Μαραθώνα (Αττική)~ 
Γαλάτσι

1965 21/5 5 Η φωνή της Αλήθειας Ζήλος μοιράρχου

Σχόλιο με αναφορά στα προγενέστερα επεισόδια 
στο Μαρούσι που ο δεξιός τύπος απέδωσε σε 

Λαμπράκηδες. Μαρούσι

1965 21/5 5 Η φωνή της Αλήθειας Οι δέκα στόχοι

Πρωινή εφημερίδα της Δεξιάς σε άρθρο της 
(19.5) εκθέτει τους στόχους της παράταξης. 

Μεταξύ άλλων, διάλυση της ΔΝΛ και διωγμός 
των στελεχών και μελών της. Αθήνα

1965 21/5 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Μια ακόμη λέσχη ΔΝΛ

Εγκαίνια ΔΝΛ Ιεράπετρας. Παραβρέθηκε ο Μ. 
Φαρσάρης εκ μέρους του Κ.Σ. Ιερείς της πόλης 
αρνούνται να τελέσουν αγιασμό, ύστερα από 

εντολή  του Μητροπολίτη. Ιεράπετρα (Κρήτη) Φαρσάρης Μιχάλης

1965 21/5 6 Ιωαννίδης Φρίξος
Αθωώσεις για "Ζ" και κατάθεση στεφάνου 

της ΔΑ

Το μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης 
αθώωσε τον Π. Δάκο από την κατηγορία ότι 
έγραψε το "Ζ" έξω από τα γραφεία της ΔΝΛ 

Συκεών. Θεσσαλονίκη~ Συκεές Δάκος Π.

1965 21/5 6
Αχαρακτήριστη διαγωγή Γερμανού προξένου 

της Ελλάδας προς Έλληνα Βουλευτή

Τηλεγράφημα του Μ. Θεοδωράκη από την Δυτ. 
Γερμανία. Στην επίσκεψή του στον πρόξενο στο 
Αννόβερο, τον ερώτησε γιατί γράφει υβριστικές 
ανακοινωσεις εναντίον της ΔΝΛ, εφόσον η ΕΔΑ 

είναι νόμιμο κόμμα. Αντί απάντησης, ο 
πρόξενος τον εξεδίωξε. Αννόβερο~ Δυτική Γερμανία Θεοδωράκης Μίκης

1965 21/5
1 και 

5

Η Γ΄ Μαραθώνια Πορεία 
για την Ειρήνη, τη 

Δημοκρατία, την Κύπρο, 
τον Εορτασμό της 

αντιφασιστικής νίκης Πανεθνικός συναγερμός Δήλωση συμμετοχής της ΔΝΛ Πατρών. Πάτρα

1965 21/5
1 και 

5
Καταγγελία της ΕΔΑ στη 

Βουλή
Το αστυνομικό κράτος δρα. Η κυβέρνηση 

καλυπτει τις παρανομίες

Καταγγελία του Αντ. Μπριλλάκη σχετικά με τις 
"παρανομίες" αστυνομικών. Στη Βουλή, οι 
Πιπιλής (ΕΡΕ) και Ανδρούσης (Κόμμα 

Προοδευτικών) καταφέρθηκαν κατά της ΔΝΛ 
και της ΕΦΕΕ. Αθήνα Μπριλλάκης Αντώνης~ Πιπιλής Χρήστος~ Ανδρούσης (;)
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1965 22/5 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Ο Μίκης Θεοδωράκης στους Έλληνες 
εργάτες και φοιτητές της Δυτ. Γερμανίας. 
Ενθουσιώδης υποδοχή του στο Μόναχο και 

τη Στουτγάρδη

Οι εργάτες και οι Λαμπράκηδες του Μονάχου 
και της Στουτγάρδης συγκεντρώθηκαν με 

αφορφή την επίσκεψη του Μ. Θεοδωράκη. Στην 
ομιλία του ο πρόεδρος της ΔΝΛ αναφέρθηκε 

στη μετανάστευση και συζήτησε για τα 
προβλήματα των μεταναστών. Χαιρετισμός της 

συγκεντρωση στη Γ΄ Μαραθώνια Πορεια. 
Ψηφίσματα για την Κύπρο, το Βιετνάμ, τον Άγ. 
Δομίνικο, τους φυλακισμένους της Αντίστασης 

και για τον πρόξενο στη Στουτγάρδη.
Δυτική Γερμανία~ Μόναχο~ 

Στουτγάρδη Θεοδωράκης Μίκης

1965 22/5 7 Η φωνή της Αλήθειας Ο διωγμός των μαθητών

Η εφημ. "Αλλαγή" του Ηρακλείου Κρήτης 
αναφέρει ότι σε γυμνάσιο θηλέων της πόλης 
καλούνται μαθήτριες από τον γυμνασιάρχη, 
ύστερα από πληροφορίες συμμαθητριών τους, 
και απειλούνται με αποβολή γιατί έχουν σχέση 
με τη ΔΝΛ. Η μόνη σχέση που έχουν, γράφει η 
εφημερίδα, είναι ότι ακούνε τη μουσική του Μ. 

Θεοδωράκη. Ηράκλειο Θεοδωράκης Μίκης

1965 22/5
1 και 

7
Να αναβληθεί η εγκύκλιος. Να αρθούν οι 
αποβολές. Συγκέντρωση στον Πειραιά

Πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά (20.5) 
συγκέντρωση φοιτητών και μαθητών για την 
ανάκλση εγκυκλίου 1010 και την άρση των 
ποινών των αποβληθέντων. Καταγγελία για 

διευθυντές γυμνασίων που καλούν μαθητές και 
τους ζητούν γραπτή δήλωση απομάκρυνσής τους 

από τη ΔΝΛ. Πειραιάς Τσουράκης Κώστας

1965 23/5 6
Παρών στη Μαραθώνια 

Πορεία
Οδοιπορώ μαζί σας, Χαιρετισμός του ποιητή 

Τεύκρου Ανθία
Χαιρετισμός του Τ. Ανθία από το Λονδίνο στην 

πορεία Ειρήνης. Λονδίνο~ Αθήνα Ανθίας Τεύκρος

1965 25/5 7 Τη νύχτα του Σαββάτου Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ν. Μάκρη

Έφτασαν τα πούλμαν των Λαμπράκηδων από τη 
Νεάπολη Θεσσαλονίκης τη νύχτα του Σαββάτου. 

Φτάνοντας χόρεψαν ποντιακούς και 
μακεδονικούς χορούς.

Νέα Μάκρη (Αττική)~ 
Νεάπολη (Θεσσαλονίκη)

1965 25/5
3 και 

8
Βαρυσήμαντο γεγονός η 

Πορεία

Κυβέρνηση: Σύγχυση. ΕΡΕ: Πανικός. ΕΔΑ: 
Ο λαός απαιτεί πολιτική Ειρήνης και 

Δημοκρατίας για την έξοδο από τη σημερινή 
αποτελμάτωση

Για την επιτυχία της Πορείας που αποτέλεσε 
κέντρο συζητήσεων ΕΡΕ και Ε.Κ./ Ανακοίνωση 
της ΔΝΛ για την επιτυχία της Πορείας για την 
κραυγή καταδίκη του ιμπεριαλισμού, για τα 

νειάτα που έδωσαν το παρόν Αθήνα

1965 25/5
5 και 

6
Πολύστηλες οι 
περιγραφές

Πώς είδε ο αθηναϊκός Τύπος την Πορεία 
Ειρήνης

Αναφέρεται στα δημοσιεύματα της εφημ. 
"Απογευματινή" στις 24.5. Στο πρωτοσέλιδό της 

τετράστηλος τίτλος: "Ημέρας εαμοκρατίας 
ενεθύμησε χθες η Πορεία Ειρήνης των 

Λαμπράκηδων". Αθήνα

1965 26/5 5
Καταδίκη μελών της Δ.Ν.Λ. για διανομή 

εντύπων

Το Αυτόφωρο στη Ρόδο καταδίκασε τους Θ. 
Πατρικό και Μ. Μάκρα, μέλη της ΔΝΛ, για 
παράβαση του Ν. 942/46 επειδή διένειμαν το 
έντυπο με τον δωδεκάλογο της Γ΄ Μαραθώνιας 

Πορείας. Ρόδος Πατρικός Θ.~ Μάκρας Μ. 

1965 29/5 5
Η εισήγηση στο δεύτερο θέμα για το 

Καταστατικό

Το κείμενο της εισήγησης για το Καταστατικό 
παρουσίασε στο Συνέδριο της ΔΝΛ, ο Γ. 

Χριστοφιλόπουλος. Αθήνα Χριστοφιλόπουλος Γιώργης

1965 29/5 6
Η πολιτική απόφαση του Α΄ Συνεδρίου της 

Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη Το κείμενο της πολιτικής απόφασης. Αθήνα

1965 29/5
1 και 

7
Συνεχίζεται η δίκη της 

Αντίστασης

Το πνεύμα της ΕΡΕ στο δικαστήριο. 
Μετέφερε ο μάρτυρας κατηγορίας στρατηγός 

της Χωροφυλακής Μαρκογιάννης. Η 
υπεράσπιση ζήτησε την αναβολή

Στη δίκη των συλληφθέντων για γεγονότα στο 
Γοργοπόταμο το 1964, μάρτυρας κατηγορίας 
κατέθεσε ότι οι εορταστές κινήθηκαν με τρόπο 
που υποδήλωνε την ύπαρξη οργανωμένου 

σχεδίου. Λαμία~ Γοργοπόταμος Μαρκογιάννης (στρατηγός χωροφυλακής) 

1965 29/5
5 και 

6
Η κατάσταση, τα προβλήματα και οι αγώνες 

της Ελληνικής Νεολαίας
Το κείμενο της εισήγησης του γραμματέα της 
ΔΝΛ, Τ. Μπενά, στο Συνέδριο της οργάνωσης Αθήνα Μπενάς Τάκης

1965 30/5 12 Αθώωση μέλους της Δ.Ν. Λαμπράκη

Το Πταισματοδικείο Πειραιά αθώωσε τον Κ. 
Βλάχο, μέλος της ΔΝΛ Κερατσινίου, από την 
κατηγορία για διανομή προσυνεδριακών 

προκηρύξεων της ΔΝΛ. Αθήνα~ Κερατσίνι Βλάχος Κ.
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1965 30/5
1 και 

11

Συνεχίζεται η δίκη της 
Αντίστασης. Ο πρόεδρος 
κάλεσε τον επικεφαλής 
της φρουράς κατά 

συνηγόρου
Φιμώνεται η υπεράσπιση. Απορρίφθηκε η 

αίτηση για αναβολή της δίκης

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου τόνισε ότι οι νέοι, 
που συμμετείχαν στον εορτασμό του 
Γοργοποτάμου, ήταν Λαμπράκηδες. Ο 

συνήγορος υπεράσπισης, Θ. Ζαφειρόπουλος, 
απαντησε ότι "οι Λαμπράκηδες άκουσαν τη 

φωνή του εθνικού χρέους". Λαμία Ζαφειρόπουλος Θ.

1965 1/6 4 Αθηναϊκές Αυγές

Οι Αθηναίοι στους τάφους δύο ηρώων του 
Στεφ. Σαράφη και του Γρηγ. Λαμπράκη. 
Τιμή στους δύο μάρτυρες του έθνους.

Ομιλία του Α. Λεντάκη στο μνημόσυνο για τους 
δύο άντρες. Παρουσία της ΔΝΛ. Αθήνα

Σαράφης Στέφανος~ Λαμπράκης Γρηγόρης~ Λεντάκης 
Αντρέας

1965 1/6 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Συνεχίζεται η τρομοκρατία σε βάρος της 
Δ.Ν. Λαμπράκη

Αφαίρεση και καταστροφή της επιγραφής της 
ΔΝΛ στα Τρίκαλα. ~ Εγκαίνια της ΔΝΛ στο 

χωριό Κύμινα Θεσ/κης.
Τρίκαλα~ Κύμινα 

(Θεσσαλονίκη)

1965 1/6 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η ΔΝΛ Χανίων για τη μάχη της Κρήτης

Εκδρομή-προσκύνημα της ΔΝΛ Χανίων στο 
χωριό Μεσηλά Κυδωνίας με την ευκαιρία της 
επετείου της μάχης της Κρήτης. Στο τέλος της 

εκδήλωσης έστειλαν τηλεγράφημα 
συμπαράστασης στους δικαζόμενους αγωνιστές 

της Εθνικής Αντίστασης στη Λαμία.
Χανιά~ Μεσηλά Κυδωνίας 

(Χανιά)~ Λαμία

1965 1/6 8

Η ΔΝΛ καταγγέλλει την αστυνόμευση στα 
σχολεία με την εγκύκλιο 1010. Καλεί σε 

αγώνα την ελληνική νεολαία

Καταγγελία της ΔΝΛ για το όργιο των διώξεων 
μαθητών με βάση την εγκύκλιο 1010. 
Νομιμοποιείται ο "χαφιεδισμός". Αθήνα

1965 6/6 9 [αφιέρωμα]

Αφιέρωμα. Το ημερολόγιο της "αληθούς 
δημοκρατίας". Σε 85 ημέρες αποβλήθηκαν 

35 μαθητές!… Αθήνα

1965 6/6
1 και 

11
Οι νέοι φραγμοί στα σχέδια του ΙΔΕΑ. 
Διαμαρτυρία της Δ.Ν. Λαμπράκη

Διαμαρτυρία της ΔΝΛ για τον ΙΔΕΑ. Κάλεσμα 
της νεολαίας να παλέψει εναντίον της 

φασιστικής απειλής. Αθήνα

1965 8/6 1

Ερώτηση της ΕΔΑ. Η κατάπτυστη εγκύκλιος 
διαλύει τα σχολεία. Μαθητές αποβάλλονται 

στις παραμονές των εξετάσεων
Συλλήψεις, παραπομπές σε δικαστήρια και 
καταδίκες νέων στο όνομα της ΔΝΛ. Αθήνα

1965 8/6 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Δ.Ν. Λαμπράκη

Συγκέντρωση στελεχών της ΔΝΛ με θέμα 
"Εκτιμήσεις-προγραμματισμός". Αθήνα

1965 8/6 8
Στη δίκη των 79 κατοίκων του Πενταλόφου 
καταγγέλθηκε η δράση της χωροφυλακής

Οι συνήγοροι υπερασπίσεως αναφέρθηκαν στον 
γραμματέα της ΕΔΑ Πενταλόφου 

χαρακτηρίζοντάς τον "άξιο άνδρα" διότι 
διαμαρτυρήθηκε για την παράνομη σύλληψη 2 

Λαμπράκηδων.
Πεντάλοφος Ξηρομέρου 

(Αιτωλοακαρνανία)~ Αγρίνιο

1965 9/6 6
Κατηγορούμενοι για προκηρύξεις της ΕΔΑ 

και ΔΝΛ αθωώθηκαν

Αθωώθηκαν οι νέοι που είχαν συλληφθεί την 
ημέρα της υποδοχής του Μακάριου στη 

Θεσσαλονίκη επειδή μοίραζαν προκηρύξεις της 
ΕΔΑ και της ΔΝΛ με αντιαμερικανικό 

περιεχόμενο. Θεσσαλονίκη Μακάριος (αρχιεπίσκοπος)

1965 10/6 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Δ.Ν.Λ. Σερρών

Η ΔΝΛ Σερρών διοργανώνει πολιτικό 
μνημόσυνο του Γρ. Λαμπράκη. Σέρρες Λαμπράκης Γρηγόρης

1965 10/6 8
Τσουπαρόπουλος 
Αθ[ανάσιος]

Ο Μίκης Θεοδωράκης με τους Έλληνες 
εργάτες στο Παρίσι

Επίσκεψη του Μ. Θεοδωράκη στην "Ελληνική 
Εστία" στο Παρίσι. Θερμή υποδοχή και 

συνομιλία με Έλληνες φοιτητές. Παρίσι Θεοδωράκης Μίκης

1965 11/6 3

Οι Λαμπράκηδες του Μονάχου στον αγώνα 
για τη δημοκρατία. Τα προξενεία και οι 

"Περικλήδες" εντείνουν την τρομοκρατία 
εναντίον των δημοκρατικών εργατών και 

φοιτητών

Στο πολιτικό μνημόσυνο του Γρηγόρη 
Λαμπράκη τονίστηκε ότι η καταξίωση της ΔΝΛ 
στο εξωτερικό προκαλεί την αντίδραση των 
καραμανλικών του Μονάχου οι οποίοι σε 

προκήρυξή τους ισχυρίζονται ότι οι 
περισσότεροι Έλληνες της Γερμανίας είναι 

κομμουνιστές. Τονίστηκε, επίσης, ότι Κεντρώοι, 
ΕΡΕτζήδες και Μαρκεζινικοί δημιούργησαν ένα 

"αντικομμουνιστικό" τείχος. Αθήνα~ Μόναχο Λαμπράκης Γρηγόρης

1965 11/6
1 και 

5
Κίνδυνος η 

υπερκυβέρνηση

Απαράδεκτος ο συμβιβασμός με τον ΙΔΕΑ. 
Ο λαός αξιώνει την πάταξη της χούντας. Η 

ΕΦΕΕ ίδρυσε γραφείο δημοκρατικής 
επαγρύπνησης

Ανακοίνωση της ΔΝΛ Θεσ/κης εκφράζει την 
αγανάκτηση για τους επικίνδυνους 

συμβιβασμούς της κυβέρνησης στο θέμα της 
χούντας. Ζητά τον εκδημοκρατισμό της 

δημόσιας ζωής και την εκκαθάριση του στρατού 
από τον ΙΔΕΑ και τους "Περικλήδες". 

Παρόμοιες ανακοινώσεις εξέδωσαν η ΕΔΑ 
Τριανδρίας και η ΔΝΛ Κουλέ Καφέ.

Θεσσαλονίκη~ Τριανδρία~ 
Κουλέ Καφέ (Θεσσαλονίκη)
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1965 12/6 1

Καταδικάσθηκε στρατιώτης με τιμητική 
άδεια. Μετέφερε δοκάρια στη λέσχη της ΔΝ 
Λαμπράκη για το θέατρο της συνοικίας

Το στρατοδικείο Θεσσαλονίκης καταδίκασε 
στρατιώτη σε φυλακίση 2 ετών επειδή μετέφερε 
με την μητέρα του δοκάρια στη λέσχη της ΔΝΛ 

Πυλαίας για το στήσιμο σκηνής θεάτρου. Θεσσαλονίκη~ Πυλαία Ρικούδης Ευάγγελος

1965 13/6
1 και 

12

Η στρατιωτικοπολιτική 
χούντα με την ανοχή της 
κυβέρνησης θέτει σε 

εφαρμογή

Νέο σχέδιο "Περικλής" για την υποταγή της 
δημόσιας ζωής στη Δεξιά, στο παλάτι και το 
ΝΑΤΟ, για να χρησιμοποιηθούν η Ελλάδα 
και η Κύπρος σα βάση εξόρμησης των 

ιμπεριαλιστών κατά των αραβικών χωρών

Αναφορά στα γεγονότα που "οδηγούν" σε 
στρατιωτικοπολιτική χούντα. Μεταξύ αυτών και 

ο "θόρυβος για την διείσδυση των 
Λαμπράκηδων στο στρατό". Αθήνα

1965 15/6
1 και 

7

Καλύπτει τη σκευωρία του "Σαμποτάζ" η 
κυβέρνηση. Η ΕΔΑ καλεί τον πρωθυπουργό 

να καταγγείλει τους συνομώτες που 
μηχανορραφούν από ισχυρές θέσεις στην 
Αυλή και πρεσβεία των ΗΠΑ. Να στηριχθεί 
στο λαό και να συντρίψει τους κύκλους της 

ανωμαλίας… Έντονη καταγγελία

Η ΔΝΛ Θεσ/κης με ανακοίνωσή της καταγγέλλει 
τις σκευωρίες περί σαμποτάζ στον Έβρο που 
αποβλέπουν στην υποταγή της δημόσιας ζωής 
στο Παλάτι και τη Δεξιά και που προωθούν τα 
ιμπεριαλιστικά σχέδια του ΝΑΤΟ στην Κύπρο. 
Η ΔΝΛ αποτελεί φρουρό στα σχέδιά τους και θα 

σταθεί εμπόδιο στην επίθεση της Δεξιάς. Θεσσαλονίκη~ Έβρος

1965 15/6
1 και 

7
Θα συντριβούν τα σχέδια 

των συνωμοτών

Ο δημοκρατικός κόσμος φρουρός της 
ομαλότητας. Πρωτοπόροι οι 

εργατοϋπάλληλοι. Διαμαρτυρίες της 
Νεολαίας της Ε.Κ. Αθήνας, Θεσσαλονίκης - 
οργανώσεων, προσωπικοτήτων, απλών 

ανθρώπων

Η Επιτροπή Πόλης Θεσ/κης της ΕΔΑ με 
ανακοίνωσή της καταγγέλλει την "πρόκληση της 
αντιδραστικής Δεξιάς" η οποία με ανακοίνωσή 

της στην εφημ. "Δράσις" σχολιάζει την 
εξάρθρωση δικτύου του ΚΚΕ και τις συλλήψεις 

κομμουνιστών και Λαμπράκηδων. Αθήνα~ Θεσσαλονίκη

1965 16/6 1 Η Δ.Ν. Λαμπράκη καταγγέλλει τη σκευωρία

Το Κ.Σ. της ΔΝΛ με ανακοίνωσή του 
καταγγέλλει τη σκευωρία και ζητά την 

αποφυλάκιση των νέων που έχουν συλληφθεί 
από τις αρχές, τη διάλυση της χούντας του ΙΔΕΑ 
και την τιμωρία των "Περικλήδων". Κάλεσμα 
στη νεολαία να αγωνιστεί για τη σωτηρία της 

δημοκρατίας. Αθήνα

1965 16/6
1 και 

5 Η δίκη της Αντίστασης
Το μεσημέρι η απόφαση. Ο Γοργοπόταμος 

τιμή της Ελλάδας

Η ΔΝΛ Αννόβερου συμπαραστέκεται με 
ψήφισμά της στους αγωνιστές της Εθνικής 
Αντίστασης που δικάζονται στη Λαμία.

Λαμία~ Αννόβερο (Δυτική 
Γερμανία)

1965 17/6 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Κύμα διαμαρτυρίας σε όλη την Ελλάδα για 
την εγκύκλιο 1010

Η ΔΝΛ Λειβαδιάς ζητά την ανάκληση της 
εγκυκλίου 1010. Λειβαδιά

1965 18/6 3

Από τη συνδιάσκεψη των 
19 Κ.Κ. των 

καπιταλιστικών χωρών 
της Ευρώπης

Η αλληλεγγύη προς τους λαούς Ισπανίας, 
Ελλάδας, Πορτογαλίας, Δ. Γερμανίας. Η 
ομιλία του Ζ. Ζωγράφου, μέλους του Π.Γ. 
της Κ.Ε. του ΚΚΕ. Η κατάσταση στη χώρα 

μας

Αναφορά στην αλληλεγγύη προς τον αγώνα των 
Ισπανών δημοκρατών από το ΚΚΕ, την ΕΔΑ, τη 

ΔΝΛ, άλλες οργανώσεις της νεολαίας και 
εργατικά σωματεία. Μόσχα~ ΕΣΣΔ Ζωγράφος Ζήσης

1965 19/6 3

Από τη συνδιάσκεψη των 
19 Κ.Κ. των 

καπιταλιστικών χωρών 
της Ευρώπης

Αναφορά του Ζ. Ζωγράφου στην εγκύκλιο του 
πρωθυπουργού η οποία απαιτεί από δασκάλους 
και καθηγητές να απαγορεύσουν στους μαθητές 
να ανήκουν στη ΔΝΛ. Αναφορά και στις διώξεις 

κατά της ΔΝΛ. Μόσχα~ ΕΣΣΔ Ζωγράφος Ζήσης

1965 19/6 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Φωτογραφικό διαγωνισμό προκήρυξε η ΔΝΛ 
Ξηρομέρου

Πανελλήνιος διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα 
"Η δράση των οργανώσεων της ΔΝΛ". Ξηρόμερο (Αιτωλοακαρνανία)

1965 19/6
1 και 

5 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις

Ευθυμογράφημα για τους "δολιοφθορείς του 
στρατεύματος". Θα αποδεχθεί ότι είναι 

Λαμπράκηδες!!! Αθήνα

1965 20/6 12

Βουλευτής της ΕΔΑ καταγγέλλει με ερώτηση 
τρομοκρατικές ενέργειες αστυνομικών 

οργάνων

Η βουλευτής Μ. Καραγεώργη καταγγέλλει τον 
ανθυπασπιστή της υποδιοίκησης Χωροφυλακής 
Αλμυρού, Ν. Υφαντή, διότι απείλησε το μέλος 
της ΔΝΛ, Ν. Ταπαλίδη, ενώ του έκανε έλεγχο 
ταυτότητας. Καταγγέλλει επίσης τον τρόπο 
ανάκρισης του Ευριπ. Σταμούλη που του 

ζητήθηκε να κατονομάσει νέους της ΔΝΛ και τις 
ανακρίσεις "εν μέση οδώ" μελών της ΔΝΛ. Αλμυρός (Μαγνησία)~ Αθήνα

Καραγεώργη Μαρία~ Υφαντής Ν.~ Ταπαλίδης Ν.~ 
Σταμούλης Ευριπίδης

1965 20/6
9 και 

10 Από τη Δυτική Γερμανία Επιστολές μεταναστών

190 μετανάστες του Αμβούργου 
"διαμαρτύρονται έντονα για το συνεχή 

κομματισμό του Έλληνα γενικού προξένου στο 
Αμβούργο, Δημ. Πέτρου" που κυκλοφόρησε σε 
χιλιάδες αντίτυπα ανακοίνωση στρεφόμενη κατά 
της ΕΔΑ, της ΔΝΛ και του Μ. Θεοδωράκη. Αμβούργο~ Αθήνα Πέτρου Δημ.~ Θεοδωράκης Μίκης
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1965 22/6 1

Η Κυβέρνηση έδωσε "συγχωροχάρτι" στην 
ΕΡΕ και για τα μυστικά κονδύλια. Η  

παραγραφή "πέρασε" γιατί υποστηρίχθηκε 
από την ΕΡΕ. ΕΔΑ: Το θέμα δεν 

τερματίζεται, ο λαός θα επιβάλλει την ηθική 
κάθαρση

Διαμαρτυρία της ΔΝΛ Πατρών για την 
παραγραφή των σκανδάλων. Ζητά "σεβασμό 

στις προεκλογικές υποσχέσεις". Αθήνα~ Πάτρα

1965 22/6 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Οι αποβολές των συνδικαλιστών της 
Βιομηχανικής. Σε αγωνιστική κινητοποίηση 
καλεί η ΕΦΕΕ το φοιτητικό κόσμο. "Οι 

αποβολές, εκδήλωση γενικής επίθεσης στο 
χώρο της παιδείας", καταγγέλλει η ΔΝΛ

Σε ανακοίνωση της Σπουδάζουσας της ΔΝΛ 
Θεσ/νίκης τονίζεται ότι με τις αποβολές, με την 
αστυνόμευση του φοιτητικού συνδικαλισμού και 

με τις χιτλερικές εγκυκλίους, εκδηλώνεται 
γενική επίθεση στην Παιδεία. Συμπαράσταση 

στους αποβληθέντες φοιτητές και πρόταση στον 
υφυπουργό Παιδείας, Μυλωνά, να πάρει θέση. Θεσσαλονίκη Μυλωνάς Γεώργιος

1965 22/6 8
Κατηγορούμενη για έρανο υπέρ της ΔΝΛ 

αθωώθηκε

Η Σ. Στεφανίδη αθωώθηκε από το μονομελές 
Πλημμελειοδικείο Γουμένισσας από την 

κατηγορία για παράνομο έρανο υπέρ της ΔΝΛ. Γουμένισσα (Κιλκίς) Στεφανίδη Σοφία~ Γαβριηλίδης Ιωάννης

1965 22/6
1 και 

7 Η σκευωρία της χούντας

Απολύθηκαν και άλλοι 4 πολίτες και ένας 
στρατιώτης για το "σαμποτάζ". Η κοινή 

γνώμη αξιώνει τιμωρία των Συνωμοτών. Οι 
"115" καλούν τη ΓΣΕΕ να τεθεί επικεφαλής 

της κινητοποίησης κατά του ΙΔΕΑ. 
Διαβήματα επιστημόνων

Ψηφίσματα της ΕΔΑ και της ΔΝΛ Πάτρας που 
ζητούν από τη ΓΣΕΕ να τεθεί επικεφαλής του 
αγώνα για τη δημοκρατία. ~ Συγκέντρωση της 
ΔΝΛ στην Πάτρα κατά της χούντας του ΙΔΕΑ. Πάτρα~ Έβρος

1965 23/6
1 και 

5

Αξίωση του 
δημοκρατικού κόσμου να 
παταχθούν οι συνωμότες

Σήμερα η συζήτηση στο θέμα εμπιστοσύνης. 
Θα επισημανθούν οι επεμβάσεις της Αυλής 
και των ξένων και οι υποχωρήσεις της 

κυβέρνησης

Η ΔΝΛ Σερρών με τηλεγράφημά της στον 
πρωθυπουργό εκφράζει την ανησυχία της για την 
παραγραφή των σκανδάλων της ΔΕΗ και των 
μυστικών κονδυλίων. Καλεί την κυβέρνηση να 
προχωρήσει στην εκκαθάριση του κρατικού 
μηχανισμού, στη διάλυση του ΙΔΕΑ, στην 

απομάκρυνση των Γαρουφαλιά και Γεννηματά 
και στην άρση των εκτάκτων μέτρων. Σέρρες Γαρουφαλιάς Πέτρος~ Γεννηματάς Ιωάννης (αρχηγός ΓΕΣ)

1965 24/6 7 Σαββίδης Γ[ιώργος] Χ.
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Συγκέντρωση στη Νίκαια για τον 
εκδημοκρατισμό στην παιδεία

Συμμετοχή του γραμματέα της ΔΝΛ Κώστα 
Τσουράκη. Νίκαια Τσουράκης Κώστας

1965 24/6
1 και 

7
Πού πάμε; Σχόλιο του Ρ.Σ. "Φωνή της 

Αλήθειας"

Σχόλιο σχετικό με τη συζήτηση στη Βουλή για 
την παραγραφή των σκανδάλων. Αναφορά στον 
πρωθυπουργό ο οποίος με την πολιτική του 

(εγκύκλιοι για το διωγμό μαθητών, καθορισμός 
σαν κύριου στόχου των Λαμπράκηδων, διάλυση 
της ΔΑΝ, διατήρηση του ΙΔΕΑ) δημιουργεί 

"τραύματα" στη δημοκρατία. Βουκουρέστι Παπανδρέου Γεώργιος

1965 25/6 4

Αθωώθηκαν ο εκτοπισμένος στη Σπάρτη Στ. 
Ίνδος και κατηγορούμενοι για διανομή 

προκηρύξεων

Επικύρωση απόφασης του Πλημμελειοδικείου 
Ρόδου με την οποία είχαν καταδικαστεί σε 
φυλάκιση 40 ημερών με αναστολή μέλη της 

ΔΝΛ για διανομή προκηρύξεων της 
οργανωτικής επιτροπής της Μαραθώνιας 

Πορείας. Ρόδος~ Σπάρτη Ίνδος Στέφανος~ Παστρικός Θ.~ Μάκρας Μ.

1965 25/6 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδρομή Εκδρομή της ΔΝΛ Πατησίων στο Δήλεσι. Πατήσια~ Δήλεσι (Αττική)

1965 25/6 6
Στο Στρατοδικείο 
Θεσσαλονίκης

Δίκη τριών στρατιωτών σήμερα για την ΕΔΑ 
και τη Δ.Ν.Λ.

Δίκη 3 στρατιωτών επειδή αντέκρουσαν τις 
απόψεις του ανθυπολοχαγού τους, στο μάθημα 

"Ηθική διδασκαλία" όπου χαρακτήρισε την ΕΔΑ 
και τη ΔΝΛ προδοτικά και εγκληματικά 

κόμματα. Θεσσαλονίκη Χαραντής Ι.~ Αυλωνίτης Σπυρ.~ Κοσούνας Σ.

1965 25/6 6
Αθώωση τριών μελών της ΕΔΑ για 

τραγούδια της Αντίστασης

Αθώωση μελών της ΕΔΑ Λειβαδιάς που 
κατηγορήθηκαν ότι, στις 8.11 μαζί με εκδρομείς 

Λαμπράκηδες στο χωριό Δαύλεια, 
τραγουδούσαν τραγούδια της Αντίστασης. Λειβαδιά~ Δαύλεια (Βοιωτία)

1965 25/6
1 και 

5

Καταγγελία-
προειδοποίηση της ΕΔΑ 

χθες στη Βουλή

Αφήνει αφρούρητες τις πύλες της 
δημοκρατίας η κυβέρνηση. Οι Περικλήδες 
απειλούν την ομαλότητα. Ο λαός επαγρυπνεί 
και θα τσακίσει τους συνωμότες. Λ. Κύρκος: 
δεν αποκλείεται να αποκαλυφθεί μια μέρα 

ότι ο αρχηγός της χούντας ήταν ο 
Γαρουφαλιάς

Αγόρευση Λ. Κύρκου με αναφορές στο 
Κυπριακό και στη ΔΝΛ. Αθήνα

Κύρκος Λεωνίδας~ Γαρουφαλιάς Πέτρος~ Παπανδρέου 
Γεώργιος~ Μελάς Γεώργιος
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1965 26/6 5 Κουκάς Γ[ιώργος]
Στο στρατοδικείο 
Θεσσαλονίκης

Καταδίκη στρατιωτών επειδή δεν δέχθηκαν 
τα όσα έλεγε αξιωματικός σε ομιλία του κατά 

της ΕΔΑ

Καταδικάστηκαν σε 4 χρόνια φυλάκιση οι 3 
στρατιώτες που αντέκρουσαν τα όσα έλεγε 
ανθυπολοχαγός τους κατά της ΕΔΑ και της 

ΔΝΛ. Θεσσαλονίκη

1965 26/6 6

Εφημερίδα καταδικάσθηκε για συκοφαντική 
δυσφήμηση του βουλεύτη της ΕΔΑ κ. 

Θεοδωράκη

Η εφημ. "Αθηναϊκή" καταδικάσθηκε επειδή σε 
χρονογράφημά της, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι, 

όταν, ο Θεοδωράκης "εστέγαζε" την 
καλλιτεχνική του εξορία στο Παρίσι, έστελνε 

"δια παν ενδεχόμενον" κάρτες στον 
Καραμανλικό γενικό γραμματέα του Υπουργείου 

Παιδείας, κ. Σολομωνίδη. Σήμερα είναι 
πρόεδρος των Λαμπράκηδων. Αθήνα~ Παρίσι Θεοδωράκης Μίκης~ Σολομωνίδης (;)

1965 26/6 6

Απηνής διωγμός μελών της ΕΔΑ και της 
ΔΝΛ στην Κομοτηνή. Αθρόες υποβολές 

μηνύσεων

Μηνύσεις και καταδίκες σε βάρος στελεχών και 
μελών της ΕΔΑ και της ΔΝΛ με την κατηγορία 

ότι κυκλοφορούσαν ανακοίνωση της 
Νομαρχιακής Επιτροπής της ΕΔΑ Ροδόπης για 

συγκέντρωση. Κομοτηνή~ Ροδόπη Μανιταρίδης Χρ.~ Σκαρλατίδης Αν.

1965 27/6 12 Ιωαννίδης Φρίξος

Μήνυση κατά εφημερίδας για τα ψεύδη της 
περί "σαμποτάζ" στο στρατό. Ανέμιξε την 

ΕΔΑ και τη ΔΝΛ

Μήνυση στην εφημ. "Δράσις" του γραμματέα 
της Επιτροπής Πόλης Θεσσαλονίκης της ΕΔΑ, 
Σ. Στεφανίδη, γιατί σε περασμένο φύλλο της 
έγραφε ότι εξαρθρώθηκε δίκτυο του ΚΚΕ που 
ειχε ως σκοπό την δολιοφθορά στο στρατό και 
ότι συνελήφθησαν 9 στελέχη της ΕΔΑ και των 
Λαμπράκηδων ως ενεχόμενα στη δολιοφθορά. 
Επίσης δύο σκίτσα της εφημερίδας εμφανίζουν 
την ΕΔΑ να διενεργεί σαμποτάζ σε τανκς. Αθήνα Στεφανίδης Σωκράτης

1965 29/6 3

Οι πολιτικές 
συγκεντρώσεις της ΕΔΑ 

στην ύπαιθρο
Για την υπεράσπιση της Δημοκρατίας. Στις 

Σέρρες και την Καλαμάτα

Χαιρετισμός στη συγκέντρωση του Θ. 
Καλαφάτη και του γραμματέα της ΔΝΛ 

Καλαμάτας. Σέρρες~ Καλαμάτα Καλαφάτης Θανάσης

1965 29/6
1 και 

7 Η φωνή της Αλήθειας Η παραπομπή στρατιωτών στα στρατοδικεία

Σχόλιο για την σκευωρία του 
αντισυνταγματάρχη Παπαδόπουλου και 

το"σαμποτάζ" που αναδεικνύουν τα "κίνητρα 
των πρακτόρων του Καραμανλισμού". Παπαδόπουλος Γεώργιος

1965 1/7 5

Έλληνες μετανάστες στη Δυτική Ευρώπη. Η 
ΕΔΑ προβάλλει στη Βουλή τα αιτήματα των 

μεταναστών

Αναφορές στις καταγγελίες και στις 
συκοφαντικές εγκυκλίους των προξενείων στη 
Δυτ. Γερμανία εναντίον της ΕΔΑ και της ΔΝΛ. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης

1965 1/7 5

Πίκρα, δυστυχία, και 
αγώνας των ξενιτεμένων 

εργατών
Έλληνες μετανάστες στη Δυτική Ευρώπη. -
Με τους Λαμπράκηδες της Δυτ. Γερμανίας

Αναφορά στην "επίσκεψη-αστραπή" του 
προέδρου της ΔΝΛ στη Δυτ. Γερμανία. Δυτική Γερμανία Θεοδωράκης Μίκης

1965 1/7 5
Έλληνες μετανάστες στη Δυτική Ευρώπη. 
Και οι "Περικλήδες" σε πλήρη δράση

Ο πρεσβευτής της Ελλάδας στη Βόννη, Αλ. 
Κύρου, "διατάζει" τα προξενεία να 

καταγγέλλουν εγγράφως την ΕΔΑ και τη ΔΝΛ. Αθήνα Κύρου Αλέξης

1965 1/7 6
Ερώτηση-σύσταση της 

ΕΔΑ

Οι διώξεις πολιτών για πολιτικούς λόγους. 
Απηνής διωγμός νέων που υπηρετούν τη 

στρατιωτική θητεία τους

Επερώτηση της ΕΔΑ για τις καταδίκες 
στρατιωτών από τα Στρατοδικεία Θεσ/κης, 

Αθηνών, Καβάλας, το τελευταίο τρίμηνο, με την 
αιτιολογία ότι είναι μέλη ή ότι επισκέφτηκαν τη 

ΔΝΛ. Κατάλογος ονομάτων και ποινών. 
Παράθεση περιστατικών. Αθήνα Φροντιστής Αθανάσιος~ Λαλιώτης Σ.

1965 1/7
1 και 

7
Με πρωτοπορία τους 

εργαζόμενους

Ο λαός στη μάχη κατά της χούντας. 
Συγκέντρωση στον Πειραιά. Όλος ο 
δημοκρατικός κόσμος επαγρυπνεί Σχετική ανακοίνωση της ΔΝΛ Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη~ Πειραιάς

1965 2/7 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εγκαίνια Λέσχης ΔΝΛ Αγίας Μαρίνας (3.7) Αγία Μαρίνα (Αττική)

1965 3/7 3
Η ΕΔΑ καταγγέλλει στη 

Βουλή
Η συμπεριφορά του "Έλληνα" προξένου στο 
Αννόβερο. Τα αιτήματα μεταναστών Βελγίου

Επερώτηση βουλευτών της ΕΔΑ σχετικά με την 
ανάρμοστη συμπεριφορά του πρόξενου στο 
Αννόβερο. Ο Μ. Θεοδωράκης πήγε στο 

προξενείο να διαμαρτυρηθεί για τις υβριστικές 
προκηρύξεις εναντίον της ΕΔΑ και της ΔΝΛ που 

κυκλοφορούσαν με την υπογραφή του 
προξενείου. Αντί απάντησης, ο πρόξενος τον 

εξέδιωξε.
Αθήνα~ Αννόβερο (Δυτική 

Γερμανία) ~ Βέλγιο Θεοδωράκης Μίκης
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1965 3/7 6

Νέες αθωώσεις για τη διανομή προκηρύξεων 
χωρίς άδεια. Μια "παράδοξη" σύσταση 

πταισματοδίκη

Απαλλάχτηκαν από το Πταισματοδικείο 
Κομοτηνής τα μέλη της ΔΝΛ που δικάζονταν 
για διανομή προκηρύξεων χωρίς άδεια. Ο 

πταισματοδίκης συνέστησε οι προκηρύξεις να 
ελέγχονται πρώτα από την αστυνομία. Κομοτηνή Μανιταρίδης Χρ.~ Σκαρλατίδης Αν.

1965 3/7 6 Φρ[ίξος] Ιωαννίδης Καταδίκη στρατιωτών για τη Δ.Ν.Λ.

Το Στρατοδικείο Θεσσσαλονίκης καταδίκασε σε 
φυλάκιση στρατιώτη που συνελήφθη σε αίθουσα 
της κοινότητας Γοργόπης, όπου δινόταν χορός 
της ΔΝΛ. ~ Μείωση της ποινής στον στρατιώτη 

που καταδικάστηκε γιατί επισκέφτηκε τα 
γραφεία της ΔΝΛ Νάουσας.

Θεσσαλονίκη~ Γοργόπη 
(Κιλκίς)~ Νάουσα Στεφανίδης Ν.~ Παππής Αντ.

1965 3/7
1 και 

5

Η προκλητική στάση των 
ανακτόρων και του 
τοποτηρητή τους υπ. 
Αμύνης, η φασιστική 
εκστρατεία της Δεξιάς 
και οι επεμβάσεις των 
Αμερικανών εξεγείρουν 

το λαό

Πανδημοκρατικός συναγερμός. Να φύγουν 
οι Γαρουφαλιάς, Γεννηματάς και οι άλλοι 

"Περικλήδες"… Συγκεντρώσεις στην 
Καβάλα, Χαλκίδα, Λάρισα

Αναφορά σε προηγούμενες ανακοινώσεις της 
ΔΝΛ και της ΕΔΗΝ ότι θα αντιταχθούν στην 
προσπάθεια ανατροπής της δημοκρατίας. Καβάλα~ Χαλκίδα~ Λάρισα Γαρουφαλιάς Πέτρος~ Γεννηματάς Ιωάννης (αρχηγός ΓΕΣ)

1965 4/7 11 Τα Νιάτα του Κόσμου Φαρμακευτικό υλικό στο Βιετνάμ

Απόφαση της Διεθνούς Συνάντησης Νεολαίας 
και Σπουδαστών για την Αλληλεγγύη στο 

Βιετνάμ που γίνεται στο Παρίσι. Συμμετοχή της 
ΔΝΛ. Παρίσι

1965 4/7 11 Η φωνή της Αλήθειας Ο διωγμός

Σχόλιο για την ποινή του στρατοδικείου στο 
στρατιώτη που συνελήφθη σε εκδήλωση της 
ΔΝΛ Γοργόπης και για τη συστηματική 

παραπομπή στρατιωτών. Θεσσαλονίκη

1965 4/7
1 και 

11

Με τη βοήθεια της 
φασιστικής Δεξιάς και 
των Αμερικανών

Μηχανορραφούν τα Ανάκτορα. Αδίστακτο 
όργανό τους ο Γαρουφαλιάς. Κινείται 

ανοικτά για την εφαρμογή του σχεδίου για 
Κεντροδεξιά

Συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες οργανώσεων 
και φορέων στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η 

ΔΝΛ. Αθήνα Γαρουφαλιάς Πέτρος

1965 8/7 8 Επερώτηση της ΕΔΑ

Η ανθελληνική στάση Γερμανού 
μεγαλοβιομήχανου προξένου της Ελλάδας. 

Εξύβρισε βουλευτή

Σχετικά με τα γεγονότα στο προξενείο στο 
Αννόβερο και τις υβριστικές προκηρύξεις 

εναντίον της ΕΔΑ και της ΔΝΛ. Αννόβερο~ Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης

1965 8/7
1 και 

7
Εκδημοκρατισμός σ' 
όλους τους τομείς Τα σχέδια της χούντας θα συντριβούν

Η ΔΝΛ Έβρου με τηλεγράφημά της στον 
πρωθυπουργό ζητά την απομάκρυνση των 

Γαρουφαλιά και Γεννηματά και την 
περιφρούρηση της δημοκρατικής ομαλότητας. Έβρος~ Αθήνα

Παπανδρέου Γεώργιος~ Γαρουφαλιάς Πέτρος~ Γεννηματάς 
Ιωάννης (αρχηγός ΓΕΣ)

1965 9/7 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η εγκύκλιος 1010 στιγματίζει τη 
δημοκρατία. (Ανακοίνωση της Ν.Ε. ΕΔΑ 

Καρδίτσα)

Καταγγελία για τις αποβολές μαθητών και 
φοιτητών γιατί ανήκουν στη ΔΝΛ. Αναφορά 
στους μαθητές γυμνασίων Ιωαννίνων, Άρτας, 

Χαλκίδος, Φλώρινας, Κοζάνης.
Καρδίτσα~ Ιωάννινα~ Άρτα~ 
Χαλκίδα~ Φλώρινα~ Κοζάνη

1965 9/7
1 και 

5 Κάτω η χούντα
Η κραυγή που συνεγείρει την Ελλάδα. Οι 

τραμπούκοι

Επίθεση τραμπούκων σε μέλος της ΔΝΛ που 
μοίραζε προκηρύξεις για τη συγκέντρωση της 

ΕΔΑ στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη

1965 10/7 1
Προκήρυξη της Δ.Ν. 

Λαμπράκη
Εμπρός, φλογερή γενιά του 114. Ψηλά τη 

σημαία της δημοκρατίας Το κείμενο της προκήρυξης του Κ.Σ. Αθήνα

1965 10/7
1 και 

5

Παλλαϊκές 
συγκεντρώσεις. 

Θεσσαλονίκη-Αγρίνιο-Ν. 
Ιωνία-Εκκλήσεις των 

115, των δημοκρατικών 
δικηγόρων

Η Ελλάδα αγρυπνεί. Θα υπερασπίσει τη 
δημοκρατία

Τρυκ της ΔΝΛ με συνθήματα κατά της χούντας 
και του Γαρουφαλιά, 1-1-4 και δημοκρατία.

Θεσσαλονίκη~ Αγρίνιο~ Νέα 
Ιωνία Γαρουφαλιάς Πέτρος

1965 11/7 11
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδρομή της Δ.Ν.Λ.

ΔΝΛ Αμπελοκήπων, Εξαρχείων, Νεάπολης: 
εκδρομή στο Δήλεσι.

Αμπελόκηποι~ Εξάρχεα~ 
Νεάπολη~ Δήλεσι [Αττική]

1965 11/7 11
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Οι Λαμπράκηδες της Δ. Γερμανίας για τον 
εκδημοκρατισμό

Οι οργανώσεις της ΔΝΛ Στουτγάρδης και 
Μονάχου παραγματοποίησαν εκδρομή στο 
Νταχάου και κατέθεσαν στεφάνι. Ψήφισμα.

Στουτγκάρδη~ Μόναχο~ 
Νταχάου (Δυτική Γερμανία) Παπανδρέου Γεώργιος

1965 14/7
1 και 

7

Κάτω η χούντα. Συγκεντρώσεις των 
δικηγόρων, της ΕΦΕΕ, στην Καλλιθέα, στα 
Τρίκαλα, στο Περιστέρι, στη Δραπετσώνα. 
Άλλες κινητοποιήσεις. Οι ηρωικοί οικοδόμοι 

πιστοί φρουροί της Δημοκρατίας

Ψηφίσματα για την υπεράσπιση της δημοκρατίας 
εξέδωσαν και η ΔΝΛ Αγ. Δημητρίου και 

Γουριάς Μεσολογγίου 

Καλλιθέα~ Τρίκαλα~ 
Περιστέρι~ Δραπετσώνα~ 

Άγιος Δημήτριος [Μπραχάμι]~ 
Γουριά Μεσσολογγίου 

(Αιτωλοακαρνανία)
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1965 16/7 1 Διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη και Πάτρα

Διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Επικεφαλής 
στελέχη της Ε.Κ., της ΕΔΑ, της ΔΝΛ, της 

ΕΔΗΝ. Θεσσαλονίκη~ Πάτρα

1965 16/7 3
Για την υπεράσπιση των 
ελευθεριών του λαού

Προσκλητήριο δημοκρατίας. Διαμαρτυρίες 
δήμων και λαϊκών οργανώσεων

Τηλεγράφημα διαμαρτυρίας από τη ΔΝΛ 
Μεσσηνίας. Αθήνα~ Μεσσηνία

1965 16/7 6 Όλοι στις επάλξεις
Προκήρυξη της Δ.Ν.Λ. προς την Ελληνική 

Νεολαία. Αγώνας-Ενότητα-Νίκη
Κινητοποιήσεις της νεολαίας. Το κείμενο της 

προκήρυξης. Αθήνα

1965 17/7
1 και 

5

Όλοι (στις 8 μ.μ.) στον Παναθηναϊκό. Για να 
υπερασπίσουμε τη δημοκρατική ομαλότητα, 
για να φύγει η κυβέρνηση των ανδρείκελων. 

Προς πανεθνική απεργία

Το Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας διοργανώνει 
συγκέντρωση στην οποία μετέχει η ΔΝΛ. ~ 

Τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας έστειλαν οι ΔΝΛ 
Σερρών και Τριπόλεως. Κέρκυρα~ Σέρρες~ Τρίπολη

1965 17/7

1 και  
5 και 

6

Το παλατιανό 
πραξικόπημα δεν θα 

περάσει

Ηφαίστειο λαϊκής οργής η Αθήνα και όλη η 
Ελλάδα. Διαδηλώσεις στους δρόμους της 

πρωτεύουσας, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Βόλο, 
Πάτρα, Ηράκλειο. Στην Αθήνα συγκρούσεις 

με την αστυνομία, 104 τραυματίες

Χαιρετισμός εκπροσώπου της ΔΝΛ στη 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Βόλο. ~ Στον 

Πειραιά, μετά την απαγόρευση από την 
αστυνομία η συγκέντρωση έγινε στην παραλία. ~ 

Στη Θεσσαλονίκη στη συγκέντρωση στην 
πλατεία Χημείου, πήραν μέρος και εκπρόσωποι 

της ΔΝΛ.

Πειραιάς~ Θεσσαλονίκη~ 
Βόλος~ Πάτρα~ Ηράκλειο~ 

Αθήνα

1965 18/7 12 Συγκέντρωση για τη Δημοκρατία

Πανεργατική συγκέντρωση στην Κέρκυρα με 
πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου. 

Συμμετέχει η ΔΝΛ. Κέρκυρα

1965 18/7
1 και 

11
Αύριο νέα συγκέντρωση οικοδόμων (Η 

λαϊκή κινητοποίηση)
Διαμαρτυρία ΔΝΛ Κομοτηνής.~  Καταγγελία 

ΔΝΛ Ιωαννίνων Κομοτηνή~ Ιωάννινα

1965 20/7 1 Σήμερα συγκέντρωση στο Αγρίνιο

Πανδημοκρατική συγκέντρωση στις 20.7 στο 
Αγρίνιο με πρωτοβουλία των Ε.Κ., ΕΔΑ, ΔΝΛ, 

ΕΔΗΝ. Αγρίνιο

1965 20/7 12

Με τα συνθήματα: 
"Δημοκρατία"-"114"-
"Κάτω οι προδότες"-
"Δημοψήφισμα"-"Δεν 
περνάει ο φασισμός". 

Παλλαϊκό ξεσήκωμα στις 
επαρχίες υπέρ της 
Δημοκρατίας. 

Πρωτοφανείς σε όγκο 
συγκεντρώσεις, 

διαδηλώσεις και άλλες 
εκδηλώσεις κατά των 
ανδρείκελων της Αυλής

Σύνοψη των συγκεντρώσεων σε διάφορα μέρη 
της Ελλάδας.

Αιτωλοακαρνανία~ Κέρκυρα~ 
Καλαμαριά (Θεσσαλονίκη) Κωνσταντικάκης Ν.

1965 20/7
3 και 

6

Η μεγαλειώδης λαϊκή 
κινητοποίηση του 

Σαββάτου Παναθηναϊκός: Πρωτάθλημα Δημοκρατίας
Και τηλεγράφημα διαμαρτυρίας από 

Λαμπράκηδες Στουτγάρδης. Αθήνα~ Στουτγάρδη

1965 22/7 3

Συγκεντρώσεις-
Διαμαρτυρίες σ' όλη την 

Ελλάδα

Νέες δυνάμεις παρατάσσονται στη μάχη της 
Δημοκρατίας. Ο Λαός αποδοκιμάζει την 

αυλική κυβέρνηση
"Αγωνιστικές" ανακοινώσεις της ΔΝΛ 

Αμβούργου και ΔΝΛ Κορινθίας. Αμβούργο~ Κορινθία

1965 22/7 7 Η φωνή της Αλήθειας Η Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη

Σχόλιο για τις προσπάθειες διάλυσης της ΔΝΛ 
και τη σχετική δραστηριότητα του Τούμπα. 

Αξίωση του βασιλιά η διάλυση. Επιστολές του 
προς τον Παπανδρέου. Αθήνα

Παπανδρέου Γεώργιος~ Τούμπας Ιωάννης~ Κωνσταντίνος 
(βασιλιάς)

1965 22/7 8 Συγκεντρώσεις

Συγκέντρωση της ΕΔΗΝ στον κινηματογράφο 
"Ορφεύς" στη  Λάρισα. Κάλεσμα της ΔΝΛ για 

συμμετοχή. Λάρισα

1965 22/7
1 και 

7

Η χθεσινή δολοφονία αρχή ευρύτερης 
συνωμοσίας. Οι ένοχοι θα λογοδοτήσουν. 

Ανακοινώσεις της ΕΔΑ, της Δ.Ν.Λ. 
Δηλώσεις του κ. Παπανδρέου. Οι προδότες 

σχεδιάζουν αναβολή της Βουλής
Το κείμενο της ανακοίνωσης ΔΝΛ για τον 

Πέτρουλα. Αθήνα
Πέτρουλας Σωτήρης~ Παπανδρέου Γεώργιος~ Τούμπας 

Ιωάννης

1965 22/7
1 και 

7

Να γκρεμισθεί η 
κυβέρνηση των 
Δολοφόνων

Φρούριο της Δημοκρατίας όλη η χώρα. 
Μεγαλειώδης συγκέντρωση στη 

Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Χαλκίδα, Λάρισα, 
των δικηγόρων Πειραιά

Συγκέντρωση στην Λάρισα. Ομιλία του Αγ. 
Παπαστεργίου εκ μέρους της ΔΝΛ.

Θεσσαλονίκη~ Καβάλα~ 
Χαλκίδα~ Λάρισα~ Πειραιάς Παπαστεργίου Αγ.

1965 23/7 4
Η Ελλάδα έξω από την 

Αθήνα
Περιοδεία κλιμακίου της ΕΔΑ στην περιοχή 

Καρδίτσας

Επίσκεψη σε χωριά του νομού Καρδίτσας. Μαζί 
με το κλιμάκιο της ΕΔΑ και ο Θ. Μούστος της 

ΔΝΛ. Καρδίτσα Παπανικολάου Τάκης~ Μούστος Θ.
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1965 23/7
1 και 

5 Ανακοίνωση της ΕΔΑ
Προσκλητήριο Δημοκρατίας. Η Δ.Ν. 

Λαμπράκη

Ανακοίνωση του Κ.Σ. της ΔΝΛ για τη 
συμμετοχή της νεολαίας στην κηδεία του 

Πέτρουλα. Αθήνα Πέτρουλας Σωτήρης

1965 23/7
1 και 

5

Η Ελλάδα ακολουθεί τη 
σορό του Πέτρουλα με 

ένα σύνθημα:

Κάτω η κυβέρνηση του αίματος. Να 
αποκατασταθεί η δημοκρατική ομαλότητα. 
Ενωμένος ο λαός θα συντρίψει τα σχέδιο της 
χούντας. Η Ευρεία καλεί σε 3ωρη στάση 
εργασίας. Η ΕΔΑ, ο κ. Παπανδρέου, η 

ΓΣΕΕ, η ΕΦΕΕ, η ΔΝΛ, η ΕΔΗΝ καλούν το 
λαό να παρακολουθήσει την κηδεία

Κηδεία στις 11 π.μ. στην Μητρόπολη. Ιστορικό 
της δολοφονίας και αναφορά στις προσπάθειες 
βουλευτών της ΕΔΑ και του Μ. Θεοδωράκη για 
να μεταφερθεί η σωρός του Πέτρουλα στο σπίτι 

του. Στο σπίτι της οικογένειας Πέτρουλα 
παραμένουν όλη μέρα αντιπρόσωποι της ΔΝΛ. 
~Ανακοίνωση του Σπουδαστικού τμήματος της 

ΔΝΛ. Διαμαρτυρία της ΔΝΛ Ακαδημίας 
Πλάτωνος. [*Ο Πέτρουλας αναφέρεται ως μέλος 
της ΕΔΗΝ σε ανακοίνωση της οργάνωσης]. Αθήνα

Παπανδρέου Γεώργιος~ Θεοδωράκης Μίκης~ Πέτρουλας 
Σωτήρης

1965 24/7 3
Στη λάσπη της ιστορίας 

οι δολοφόνοι
Ανάσταση Δημοκρατίας η κηδεία του 

Πέτρουλα. Προσφορές στη μνήμη Πέτρουλα

Στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΝΛ φτάνουν 
χρηματικές προσφορές για τους αγώνες υπέρ της 
δημοκρατίας στη μνήμη του Πέτρουλα. Μέχρι 

τις 23.7 είχαν συγκεντρωθεί 6.750 δρχ. Αθήνα Πέτρουλας Σωτήρης

1965 24/7 3
Στη λάσπη της Ιστορίας 

οι δολοφόνοι
Ανάσταση Δημοκρατίας η κηδεία του 
Πέτρουλα. -Απόφαση της Δ.Ν.Λ.

Στις 2.8 η ΔΝΛ θα πραγματοποιήσει σε κεντρικό 
θέατρο της Αθήνας πολιτικό μνημόσυνο για τον 
Σ. Πέτρουλα. ~ Ανακοινώνεται 15ήμερο πένθος 

σε όλες τις οργανώσεις της ΔΝΛ και 
προγραμματίζονται ειδικές εκδηλώσεις. ~ 

Τηλεγραφήματα καταγγελίας απευθύνονται σε 
διεθνείς οργανώσεις της νεολαίας. Αθήνα Πέτρουλας Σωτήρης

1965 24/7 5
Κάτω οι αυλόδουλοι και 

η χούντα

Η Ελλάδα στο πόδι. Συγκεντρώσεις-
διαμαρτυρίες-ένας δρόμος στη Δάφνη θα 

ονομασθεί οδός Σωτήρη Πέτρουλα

Στις 23.7 πραματοποιήθηκαν μεγάλες 
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, στη Θεσσαλονίκη, 
στο Βόλο και στη Λάρισα με τη συμετοχή της 

ΔΝΛ. ~ Τηλεγραφήματα και επιστολές 
διαμαρτυρίας από τη ΔΝΛ Παγκρατίου, 

Κορινθίας, Λαρίσης, Έβρου.

Δάφνη~ Θεσσαλονίκη~ 
Βόλος~ Τύρναβος~ Παγκράτι~ 
Κορινθία~ Λάρισα~ Έβρος

Πέτρουλας Σωτήρης~ Σεπετίδης Μιχάλης~ Καλογερόπουλος 
Γ.~ Λέτσιος Α.

1965 24/7 6 Για τη Δημοκρατία
Τη Δευτέρα η Παμπειραϊκή συγκέντρωση. 
Συμμετοχή οργανώσεων και πέριξ δήμων

Ανακοινώνεται συγκέντρωση με πρωτοβουλία 
της Ένωσης Δημοκρατικών Δικηγόρων 

Πειραιώς. Συμμετέχει η ΔΝΛ. Πειραιάς

1965 24/7 6 Τηλεγράφημα της ΠΟΔΝ

Οι νέοι και νέες όλης της γης στο πλευρό της 
Ελληνικής νεολαίας. Αγανάκτηση για το 

έγκλημα

Τηλεγράφημα της ΠΟΔΝ καταδικάζει τη 
δολοφονία Πέτρουλα στον αγώνα για τη 

Δημοκρατία. Αθήνα Πέτρουλας Σωτήρης

1965 24/7 6
Χιλιάδες νέοι στη θέση του Πέτρουλα στη 
Δ.Ν. Λαμπράκη. Χαιρετισμός του Κ.Σ.

Χαιρετσμός του Κ.Σ. για τη συμμετοχή του λαού 
και των νέων στο πένθος για τον Πέτρουλα. 
Καλεί τους νέους να πλησιάσουν τη ΔΝΛ. 
10ήμερο πένθος σ' όλες τις οργανώσεις. 

Πολιτικό μνημόσυνο του Πέτρουλα στις 2.8. Αθήνα Πέτρουλας Σωτήρης

1965 24/7
3 και 

4

Ρεπορτάζ των  Ι. 
Ανδρικοπούλου, Δ. 

Θανασέκου, Ι. Θεοδωράκη, 
Στρ. Χαραλαμπόπουλου, Λ. 

Χριστοδούλου
Στη λάσπη της Ιστορίας 

οι δολοφόνοι
Ανάσταση Δημοκρατίας η κηδεία του 

Πέτρουλα

Στην πομπή για το νεκροταφείο προπορεύεται η 
σημαία του 1-1-4 και το Κ.Σ. των Λαμπράκηδων 
με επί κεφαλής τον Μ. Θεοδωράκη. Χαιρετισμός 

του στο νεκροταφείο εκ μέρους ΔΝΛ. Το 
κείμενο. Κατάθεση στεφανιών και από τη ΔΝΛ. Αθήνα Πέτρουλας Σωτήρης~ Θεοδωράκης Μίκης

1965 25/7 1 Αύριο συγκέντρωση στον Πειραιά

Συγκέντρωση από την Ένωση Δημοκρατικών 
Δικηγόρων Πειραιώς. Συμμετοχή της ΔΝΛ 

Πειραιά Πειραιάς

1965 25/7 8 Σωτήρης Πέτρουλας Το γελαστό παιδί έφυγε για πάντα…

Επίσκεψη και συνομιλία με τους γονείς του Σ. 
Πέτρουλα. Βιογραφικά του στοιχεία και 
αναφορά στην συμμετοχή του στους 

Λαμπράκηδες. στο καθοδηγητικό όργανο της 
Σπουδάζουσας. Αθήνα Πέτρουλας Σωτήρης
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1965 25/7 8 Απόφαση της ΔΝΛ

Το προεδρείο του Κ.Σ.της ΔΝΛ τιμώντας τη 
μνήμη του Πέτρουλα αποφάσισε: διοργάνωση 
εκδηλώσεων, - 10ήμερο πένθος, - πολιτικό 
μνημόσυνο-κεντρική εκδήλωση στις 2.8, - 

ονομασία της Λέσχης Σπουδαστικής Οργάνωσης 
Αθήνας σε "Λέσχη Σ. Πέτρουλα", - εντοιχισμός 
αναμνηστικής πλάκας στο πατρικό του σπίτι, -
κήρυξη άμιλλας στρατολογίας νέων μελών στο 
όνομα του νεκρού για τους μήνες Αύγουστο-
Σεπτεμβριο, - τιμητική διάκριση "έπαθλο Σωτ. 

Πέτρουλα" για τις οργανώσεις που θα 
διακριθούν στον δημοκρατικό αγώνα. Αθήνα Πέτρουλας Σωτήρης

1965 25/7 9 Δ.Σ. [Διδώ Σωτηρίου] Γυναικεία Θέματα Νύχτα εγκλήματος

Σχόλιο για τους δράκους και τη χούντα που 
έπεσαν να φάνε την ενάρετη γενιά του 1-1-4, να 

στραγγαλίσουν τους Λαμπράκηδες… Αθήνα

1965 25/7 11

Ο Πέτρουλας θα φωτίζει 
το δρόμο της 
Δημοκρατιας

Δεν θα αφήσουμε να μας σκοτώσουν τα 
παιδιά μας. Διαμαρτυρία του συλλόγου 
γονέων, ψήφισμα της οργανώσεως 

δικηγόρων

Διαμαρτυρίες από διάφορους φορείς για τη 
δολοφονία. ~ Ψήφισμα της ΔΝΛ Θεσσαλονίκης 

για τη συνέχιση του αγώνα. Θεσσαλονίκη Πέτρουλας Σωτήρης

1965 27/7 1
Με τη σημαία του 
Σωτήρη Πέτρουλα

Για μια ευρεία δημοκρατική κίνηση. 
Ανακοίνωση του Κ.Σ. της Δ.Ν. Λαμπράκη

Κάλεσμα ενότητας για μια πλατιά δημοκρατική 
κίνηση .Συγκέντρωση στις 26.7 των φοιτητκών 

οργανώσεων. Αθήνα Πέτρουλας Σωτήρης

1965 27/7 2

Αναγγελία της έκδοσης του περιοδικού της 
ΔΝΛ, "Η Γενιά μας". Κυκλοφορεί το πρώτο 

φύλλο. Αθήνα

1965 27/7 3 Κουκάς Γ[ιώργος] Θεσσαλονίκη: Αδελφωμένη η νεολαία συνεχίζει τη μάχη

Συγκέντρωση στην πλατεία του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης στς 25.7 των φοιτητικών 

τμημάτων της ΔΝΛ και της ΕΔΗΝ. Ομιλία του 
Μ. Σεπετίδη. Μετά την εκδήλωση 

συγκεντρώθηκαν 1.350 δρχ στη μνήμη του 
Πέτρουλα. Μέλη και στελέχη απαντώντας στην 
έκκληση του Συμβουλίου της ΔΝΛ Θεσ/κης 
προσφέρουν ένα μεροκάματο. Για τον ίδιο 

σκοπό καλούν σε άμιλλα όλες τις οργανώσεις 
της Βόρ. Ελλάδας. Θεσσαλονίκη Σεπετίδης Μιχάλης~ Πέτρουλας Σωτήρης

1965 27/7 4
Στην εξοχή 

Θεσσαλονίκης Μνημόσυνο εκτελεσμένων

Μνημόσυνο των αγωνιστών που εκτελέστηκαν 
από τους Γερμανούς στη "χαράδρα του 

Σανατορίου" στις 25.7. Κατάθεση στεφανιών και 
από τις ΔΝΛ Συκεών και Ασβεστοχωρίου.

Θεσσαλονίκη~ Συκεές~ 
Ασβεστοχώρι

1965 27/7 4
Οι Έλληνες μετανάστες στο πλευρό του 

λαού

Κύμα αγανάκτησης για το βασιλικό 
πραξικόπημα στους εργαζόμενους και φοιτητές 
εξωτερικού. Συγκέντρωση στο Μόναχο (18.7) 
διοργανωμένη και από τη ΔΝΛ Μονάχου. 

Εκλογή Συντονιστικής Επιτροπής Δημοκρατικού 
Αγώνα. Συμπράσταση και από τη ΔΝΛ 

Αμβούργου. Μόναχο~ Αμβούργο

1965 27/7 6
Διατράνωση της απόφασης του στη χθεσινή 

παμπειραϊκή συγκέντρωση

Η Ένωση Δημοκρατικών Δικηγόρων Πειραιά 
πραγματοποίησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
στις 26.7. Συμμετείχαν ο Μ. Θεοδωράκης και ο 
γραμματέας της ΔΝΛ Πειραιά, Κ. Τσουράκης. Πειραιάς Τσουράκης Κώστας~ Θεοδωράκης Μίκης

1965 27/7
1 και 

5 Κύρκος Λ[εωνίδας]
Τι Ζητεί ο Λαός. Του Βουλευτή και μέλους 

της Ε.Ε. της ΕΔΑ κ. Λ. Κύρκου

Άρθρο του Λ. Κύρκου αναφέρεται στο 
κοινωνικό και πολιτικό αίτημα για την 

αποκατάσταση της δημοκρατίας. Σχόλιο για τη 
νεολαία "που πάτησε τις πιο ψηλές κορφές της 

θυσίας" με τη δολοφονία του φοιτητή-
Λαμπράκη, Σ. Πέτρουλα. Αθήνα Κύρκος Λεωνίδας~ Πέτρουλας Σωτήρης

1965 28/7 1
Πολιτικό μνημόσυνο του Πέτρουλα στη 

λέσχη της ΔΝΛ στο Αγρίνιο Πραγματοποιήθηκε στις 27.7. Αγρίνιο Πέτρουλας Σωτήρης

1965 28/7 6

Μέρα αγωνιστικού 
μεγαλείου η χθεσινή για 

τη μακεδονική 
πρωτεύουσα 
συγκέντρωση

50 χιλιάδες εργατοϋπάλληλοι απήργησαν στη 
Θεσσαλονίκη

Συμμετείχαν οι Λαμπράκηδες με δεκάδες 
πλακάτ. Θεσσαλονίκη
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1965 28/7
1 και 

5

Η εργατιά με όλο το λαό 
αξίωσαν κάτω οι 
Αυλόδουλοι

Θρίαμβος η απεργία. Γιγαντιαία λαϊκή 
κινητοποίηση

Στο πλαίσιο της πανεργατικής απεργίας (27.7) η 
ΔΝΛ Αθήνας χαιρετίζει τη μαζική συμμετοχή 
στην απεργία και καλεί τους νέους να εντείνουν 

τον αγώνα. Αθήνα

1965 29/7 4
Λαϊκή κατακραυγή, διαμαρτυρίες και 

ψηφίσματα απ' όλη την Ελλάδα

Ψηφίσματα και τηλεγραφήματα που καλούν την 
κυβέρνηση να παραιτηθεί έστειλαν οι 
οργανώσεις ΔΝΛ Κέρκυρας και Κιλκίς. Αθήνα~ Κέρκυρα~ Κιλκίς

1965 29/7 5
Η επαρχία ανάστατη. Συγκεντρώσεις-

διαμαρτυρίες

Με πρωτοβουλία της ΔΝΛ Αγρινίου 
πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις στα χωριά 
Πεντάλοφος, Γουριά και Αιτωλικό. ~ Η ΔΝΛ 
Πρέβεζας εκφράζει τον αποτροπιασμό του λαού 
για το έγκλημα της αυλόδουλης Κυβέρνησης. ~ 
Στην Κομοτηνή,  η διοίκηση χωροφυλακής 

Ροδόπης υποβάλλει μήνυση στις 26.7 εναντίον 
του γραμματέα της Ν.Ε. της ΕΔΑ και τριών 

Λαμπράκηδων γιατι κυκλοφόρησαν 
προκηρύξεις.

Αγρίνιο~ Πεντάλοφος 
Ξηρομέρου 

(Αιτωλοακαρνανία)~ Γουριά 
Μεσολογγίου 

(Αιτωλοακαρνανία)~ Αιτωλικό 
(Αιτωλοακαρνανία)~ 

Πρέβεζα~ Κομοτηνή~ Ροδόπη

1965 29/7 7
Η ΕΚΟΦ επανδρώνει τη συγκέντρωση 

οπερέττα του κ. Αποστολάκου

Συγκέντρωση του "υπερσυνδικαλιστή" 
Αποστολάκου με τη συμμετοχή της ΕΚΟΦ και 

δεξιών στοιχείων. Έξω από το θέατρο 
"Παπαϊωάννου" ακούστηκε και το σύνθημα 

"Θάνατος στους Λαμπράκηδες". Αθήνα Αποστολάκος Χρήστος

1965 29/7 8

"Ενότητα" - "Μην 
Υποχωρείτε": Κυρίαρχα 

συνθήματα στην 
πανδημοκρατική 
συγκέντρωση

Για τη Δημοκρατία: ανθρώπινος ωκεανός 
χθες η Θεσσαλονικη. Μεγαλειώδεις 
πανδημοκρατικές συγκεντρώσεις στο 

Ηράκλειο, Κέρκυρα, Δράμα, 
Αλεξανδρούπολη και Ιεράπετρα Κρήτης

Στην Δράμα η ΔΝΛ με προκηρύξεις καλεί το 
λαό να πάρει μέρος στην πανδημοκρατική 
συγκέντρωση. ~ Τα εγκαίνια λέσχης των 
Λαμπράκηδων Ανθούπολης Περιστερίου 
μετατρέπονται σε παλλαϊκή συγκέντρωση. 

Μίλησαν ο γραμματέας της τοπικής οργάνωσης 
και ο πρόεδρος της ΔΝΛ που κάλεσε τους νέους 
να καλύψουν το κενό του Πέτρουλα. Παρών και 

ο γραμματέας της ΔΝΛ Αθήνας, Χαρ. 
Θεοδωρίδης.

Θεσσαλονίκη~ Ηράκλειο~ 
Κέρκυρα~ Δράμα~ 

Αλεξανδρούπολη~ Ιεράπετρα~ 
Ανθούπολη (Αττική)

Θεοδωράκης Μίκης~ Πέτρουλας Σωτήρης~ Θεοδωρίδης 
Μπάμπης

1965 29/7 8
Διαψεύδονται κακόβουλα ψεύδη περί 

Λαμπράκηδων

Ο υπουργός Δημοσίας Τάξεως, Τούμπας, 
διαψεύδει την πληροφορία ότι Λαμπράκηδες 

έδειραν τροχονόμο. Αθήνα Τούμπας Ιωάννης

1965 30/7 1 Μνημόσυνο του Πέτρουλα
Η ΔΝΛ διοργανώνει πολιτικό μνημόσυνο για τις 

2.8 στο θέατρο "Παρκ". Αθήνα Πέτρουλας Σωτήρης

1965 30/7 3

Συγκεντρώσεις-
Διαμαρτυρίες απ' όλη τη 

χώρα
Όλη η Ελλάδα ρίχνει ανάθεμα. Το κύμα της 
λαϊκής οργής θα πνίξει τους αυλόδουλους

Στον Αμπελώνα διοργανώθηκε συγκέντρωση 
από τις οργανώσεις ΔΝΛ Αμπελώνα και 
Λάρισας. ~ Συγκέντρωση στη λέσχη ΔΝΛ 

Βόλου και ομιλία του γραμματέα Β. Γαλάνη κ.ά. 
~  Συγκεντρώσεις με πρωτοβουλία της ΔΝΛ και 

της ΕΔΗΝ στους Αμπελόκηπους Θεσ/κης. 
Συνθήματα γράφτηκαν στους τοίχους στην Άνω 
Τούμπα, στον Άγιο Παύλο, στο Κορδελιό, στην 

Κάτω Τούμπα, στη Νέα Πόλη κ.ά. ~ Σε 
ανακοίνωσή της, η ΔΝΛ Θεσσαλονίκης καλεί τη 

συνέχιση του αγώνα του Πέτρουλα. ~ 
Τηλεγράφημα διαμαρτυρίας της ΔΝΛ από τα 

Γιαννιτσά.

Αμπελώνας (Λάρισα)~ Βόλος~ 
Αμπελόκηποι (Θεσσαλονίκη)~ 

Άνω και Κάτω Τούμπα 
(Θεσσαλονίκη)~ Άγιος Παύλος 

(Θεσσαλονίκη)~ Κορδελιό 
(Θεσσαλονίκη)~ Νέα Πόλη 
(Θεσσαλονίκη)~ Γιαννιτσά  Γαλάνης Βαγγέλης~ Πέτρουλας Σωτήρης

1965 30/7 3 Δογάνης Θ[όδωρος]
Στις κρίσιμες για τη 
δημοκρατία στιγμές

Κοντά στο λαό μας οι Έλληνες του 
Λονδίνου

Συμπαράσταση και των Κυπρίων στον αγώνα 
και δήλωση "Τον Γρηγ. Λαμπράκη τον σκότωσε 
η ΕΡΕ του Καραμανλή. Τον Πέτρουλα -τον 

δεύτερο Λαμπράκη- τον σκότωσε η νέα ΕΡΕ του 
Νόβα". Λονδίνο~ Αθήνα

Καραμανλής Κωνσταντίνος~ Αθανασιάδης-Νόβας 
Γεώργιος~ Λαμπράκης Γρηγόρης~ Πέτρουλας Σωτήρης

1965 30/7 4
Διακήρυξη της 

Σπουδάζουσας ΔΝΛ
Η θυσία του Σ. Πέτρουλα έγινε σύμβολο 

ενότητας Αθήνα Πέτρουλας Σωτήρης

1965 30/7 5
Καταδίκη στελεχών της ΕΡΕΝ για επίθεση 

κατά στελεχών της ΔΝΛ

 Το Αυτόφωρο στη Θεσσαλονίκη (29.7) 
καταδίκασε στελέχη της ΕΡΕΝ γιατί 

τραυμάτησαν Λαμπράκηδες που έπαιρναν μέρος 
σε συγκέντρωση της ΔΝΛ Αναλήψεως. Ανάληψη (Θεσσαλονίκη)

1965 30/7 5 Προσφορές στη μνήμη του Πέτρουλα

Προσφορές χρημάτων στη ΔΝΛ για τους αγώνες 
της. Η κατάσταση -χωρίς ονοματεπώνυμα- με 

επαγγελματικές ιδιότητες δωρητών. Αθήνα Πέτρουλας Σωτήρης
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1965 30/7 8 Ιωαννίδης Φρίξος

Νέες συγκεντρώσεις και άλλες εκδηλώσεις 
για τη δημοκρατία. Τηλεγραφήματα δήμων, 
κοινοτήτων, οργανώσεων, παραγόντων

Συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη, στην 
Τριανδρία και στην Επτάλοφο. Χαιρετσμοί της 

ΔΝΛ.
Θεσσαλονίκη~ Τριανδρία~ 

Επτάλοφος [η] (Θεσσαλονίκη)

1965 30/7
1 και 

5 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις
Ευθυμογράφημα για τις δηλώσεις Νόβα περί 
αποτυχίας των απεργιακών κινητοποιήσεων. Αθήνα Αθανασιάδης-Νόβας Γεώργιος

1965 31/7 1 Μνημόσυνο Πέτρουλα
Η ΔΝΛ διοργανώνει πολιτικό μνημόσυνο για τις 

2.8 στο θέατρο "Παρκ". Πέτρουλας Σωτήρης

1965 31/7 3 Φουντώνει η λαϊκή οργή Διαμαρτυρίες απ' όλη την Ελλάδα

Η διαμαρτυρία της ΔΝΛ Τρικάλων για τη 
δολοφονία Πέτρουλα δημοσιεύεται στον τοπικό 

τύπο. Τρίκαλα Πέτρουλας Σωτήρης

1965 31/7 4

Διαφήμιση: Μ. Θεοδωράκη, "Το τραγούδι του 
Σωτ. Πέτρουλα". Κυκλοφόρησε και πωλείται σε 
ταινία μαγνητοφώνου στα γραφεία της εφημ. 

των Λαμπράκηδων "Η Γενιά μας". Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης~ Πέτρουλας Σωτήρης
1965 31/7 6 Μνημόσυνο Πέτρουλα Αναγγελία για τις 2.8. Αθήνα Πέτρουλας Σωτήρης

1965 31/7 6

Ακούραστος ο λαός στον 
αγώνα για την ματαίωση 

των σχεδίων των 
συνωμοτών

Σε κινητοποίηση ολόκληρη η δημοκρατική 
Ελλάδα για την ανατροπή της κυβέρνησης 

των αυλόδουλων.

Η Επιτροπή Σωτηρίας της Δημοκρατίας Αγίας 
Βαρβάρας Αιγάλεω εκδίδει ψήφισμα. Στις 
υπογραφές και ο Θ. Πασσαρέας της ΔΝΛ. Αγία Βαρβάρα Αιγάλεω Πασσαρέας Θ.

1965 31/7
1 και 

5

Ενώ χιλιάδες 
αστυνομικοί 

προστατεύουν τους 
προδότες

Αμέτρητα πλήθη έξω από τη Βουλή αξίωσαν 
αποκατάσταση της συνταγματικής 

ομαλότητας. Η μεγαλειώδης συγκέντρωση 
των φοιτητών

Προσπάθεια δημιουργίας επεισοδίων από 
ΕΚΟΦίτες. Με συνθήματα "Κάτω οι 

Λαμπράκηδες" κ.ά. έφτασαν στα γραφεία της 
οδού Πειραιώς, άρχισαν να πετούν τα ρόπαλά 
τους και να κάνουν ζημιές στην ταμπέλα της 

ΔΝΛ. Αθήνα

1965 1/8 1
Ανακοίνωση της Δ.Ν. 

Λαμπράκη

Οι αυλόδουλοι ξεγυμνώθηκαν. Στήριγμα 
τους οι τραμπούκοι του νεοφασισμού δεν 

έχει όμως περάσει η τρομοκρατία Το κείμενο της ανακοίνωσης του Κ.Σ. Αθήνα Πέτρουλας Σωτήρης
1965 1/8 1 Μνημόσυνο του Πέτρουλα Αναγγελία για τις 2.8. Πέτρουλας Σωτήρης

1965 1/8 11 Τα Νιάτα του Κόσμου

Η Νεολαία όλου του κόσμου στο πλευρό της 
γενιάς του "114". Με μηνύματα, διακηρύξεις, 
τηλεγραφήματα, εκδηλώνει την ολόθερμη 

συμπαράστασή της

Διακήρυξη της ΠΟΔΝ για τα Ιουλιανά [πριν τη 
δολοφονία του Πέτρουλα]. ~ Συλλυπητήριο 
τηλεγράφημα της ΠΟΔΝ προς τη ΔΝΛ για τη 

δολοφονία. ~ Ανακοίνωση της Ένωσης 
Σοσιαλιστικής Νεολαίας για την κατάσταση στη 
χώρα μας και τους ιδαίτερους δεσμούς φιλίας 
και αλληλεγγύης της Ελληνικής και Ιταλικής 
νεολαίας. Αναφορές στο Συνέδριο της ΔΝΛ, 

στην Γ΄ Μαραθώνια Πορεία, στη δολοφονία του 
Πέτρουλα. Πέτρουλας Σωτήρης

1965 1/8 12

Αμείωτη η ένταση των 
παλλαϊκών 

κινητοποιήσεων για τη 
Δημοκρατία Πανεθνικός ο αγώνας κατά των ανδρείκελων

Η ΔΝΛ Φράγκου Καρδίτσας απέστειλε 
τηλεγράφημα διαμαρτυρίας στην ΕΔΑ και στην 

Ε.Κ.  Φράγκο [το] (Καρδίτσα)

1965 3/8 1 Στη Θεσσαλονίκη

Πολιτικό μνημόσυνο για τον Σ. Πέτρουλα 
διοργανώνει για τις 5.8 η ΔΝΛ Θεσσαλονίκης 

στην κεντρική της λέσχη. Θεσσαλονίκη Πέτρουλας Σωτήρης

1965 3/8 3 Συγκεντρώσεις για τη Δημοκρατία

Στη συγκέντρωση της ΕΔΑ στο Λιτόχωρο 
Πιερίας, μίλησε εκ μέρους της ΔΝΛ ο Χ. 

Μόσχοβας. ~ Στο Παρθένι Θεσσαλονίκης έγινε 
συγκέντρωση με πρωτοβουλία της ΔΝΛ και της 
ΕΔΗΝ. Ομιλία του εκπροσώπου της τοπικής 

ΔΝΛ, Φ. Βελίνη.
Λιτόχωρο (Πιερία)~ Παρθένι 

(Θεσσαλονίκη) Μόσχοβας Χ.~ Βελίκης Φιντίας

1965 3/8 5
Στις προκλήσεις των 

συνωμοτών
Ο λαός απαντά… Διαμαρτυρίες απ' όλη τη 

χώρα. -Η ασπίδα του λαού

Η ΔΝΛ Αδελαΐδας Αυστραλίας έστειλε επιστολή 
υποστήριξης προς τη νεολαία . ~ Η ΔΝΛ Αγ. 
Δημητρίου οργανώνει πολιτικό μνημόσυνο του 

Πέτρουλα.
Αντελαΐντ (Αυστραλία)~ Άγιος 

Δημήτριος [Μπραχάμι] Πέτρουλας Σωτήρης
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1965 3/8
1 και 

7 Τα συνθήματα:

Κάτω ο Νόβας - 114 - Πέτρουλας όχι νόθες 
λύσεις δόνησαν και χθες την Αθήνα. 

Διαδηλώσεις στη Βουλή και φόρος τιμής 
στον ήρωα που δολοφονήθηκε

Μνημόσυνο Πέτρουλα στο θέατρο "Παρκ" με τη 
συμμετοχή 3.000 ατόμων. Στη συνέχεια έγινε 
διαδήλωση προς τη Βουλή. Στο μνημόσυνο, 
χαιρετισμούς απηύθυναν ο Κ. Βάρναλης 

πρόεδρος του Ε.Σ. της ΔΝΛ, ο Β. Βασιλικός και 
οι εκπρόσωποι της ΠΟΔΝ και της ΕΔΟΝ. 
Ομιλίες του προέδρου της ΔΝΛ και του 
γραμματέα της Σπουδάζουσας, Ι. Μπανιά. 

Απαγγελία ποιήματος του Ν. Βρεττάκου για τον 
Πέτρουλα. Παρευρέθηκαν οι Γ. Αυγερόπουλος, 
Μ. Γλέζος, Ιμβριώτης, Ν. Καρράς, Μ. Αυγέρης, 
Ε. Αλεξίου, Ασπ. Παπαθανασίου, Μ. Κατράκης, 
Στ. Ληναίος, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής 

Ειρήνης Μιχ. Χατζιμιχάλης, αντιπροσωπεία της 
ΣΕΕΝΕ, δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι. ~ 

Μνημόσυνα για τον Πέτρουλα 
πραγματοποιήθηκαν επίσης από τη ΔΝΛ στις 

Σέρρες, στην Αλεξανδρούπολη και στη 
Θεσσαλονίκη.

Αθήνα~ Σέρρες~ 
Αλεξανδρούπολη~ 
Θεσσαλονίκη

Πέτρουλας Σωτήρης~ Βάρναλης Κώστας~ Βασιλικός 
Βασίλης~ Θεοδωράκης Μίκης~ Μπανιάς Γιάννης~ 

Αυγερόπουλος Γεράσιμος~ Γλέζος Μανώλης~ Ιμβριώτης 
Γιάννης~ Καρράς Νίκος~ Αυγέρης Μάρκος~ Αλεξίου Έλλη~ 

Παπαθανασίου Ασπασία~ Κατράκης Μάνος~ Ληναίος 
Στέφανος~ Χατζιμιχάλης Μιχ.~ Βρεττάκος Νικηφόρος

1965 4/8 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Μνημόσυνο του Πέτρουλα ΔΝΛ Αρχανών Ηρακλείου Αρχάνες (Ηράκλειο) Πέτρουλας Σωτήρης

1965 4/8 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η ΔΝΛ Βοιωτίας

Η ΔΝΛ Βοιωτίας με ανακοίνωσή της 
καταγγέλλει την ψευτοκυβέρνηση Νόβα και την 

προδοσία του υπουργού Δικαιοσύνης 
Παπασπύρου. Καλεί το λαό σε επαγρύπνιση. Βοιωτία Αθανασιάδης-Νόβας Γεώργιος~ Παπασπύρου Δημήτριος

1965 4/8 6
Εξέγερση σε όλη τη χώρα 
κατά των συνωμοτών

Απτόητος ο λαός αγωνίζεται για τη 
Δημοκρατία. Αποφασισμένος να ανατρέψει 

τα σχέδια των αυλόδουλων

Συγκέντρωση με πρωτοβουλία της ΕΔΑ στην 
Κάτω Τούμπα Θεσ/κης. Ομιλίες και 

εκπροσώπων της ΔΝΛ. ~ Στους Αμπελόκηπους 
Θεσ/κης πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της 
ΔΝΛ συγκέντρωση. Μίλησαν οι εκπρόσωποι της 
τοπικής ΔΝΛ, Ι. Κατσαρός και Κ. Υψηλάντης.

Κάτω Τούμπα (Θεσσαλονίκη)~ 
Αμπελόκηποι (Θεσσαλονίκη) Κατσαρός Ι.~ Υψηλάντης Κ.

1965 5/8 6 Συγκεντρώσεις

Συγκέντρωση στην Πολίχνη Θεσ/κης και ομιλία 
του εκπροσώπου της ΔΝΛ, Βασιλειάδη. ~ 

Συγκέντρωση στην Αλεξανδρούπολη και ομιλία 
του γραμματέα της  ΔΝΛ Έβρου, Ι. Στεφάνου. Πολίχνη Θεσ/κης~ Έβρος Βασιλειάδης (;)~ Στεφάνου Γιάννης

1965 5/8 8 Ιωαννίδης Φρίξος

Η Β. Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της μάχης 
για τη Δημοκρατία. Και νέες συγκεντρώσεις 

χθες

Προγραμματίζεται για τις 7.8 εκδήλωση στο 
δήμο Συκεών Θεσσαλονίκης με ομιλητή τον 

Δημητριάδη της ΔΝΛ. Συκεές (Θεσσαλονίκη) Δημητριάδης Χρ.

1965 5/8 8
Πολιτικό μνημόσυνο του Πέτρουλα στη 

Καβάλα

Πραγματοποιήθηκε στις 4.8 στη λέσχη της 
Καβάλας μνημόσυνο του Πέτρουλα με ομιλητή 

τον Τ. Γεωργίου του Κ.Σ. της ΔΝΛ. Καβάλα Πέτρουλας Σωτήρης~ Γεωργίου Τάκης

1965 7/8 5
Αθωώθηκαν μέλη της ΔΝΛ που διένειμαν 

προκηρύξεις

Το Πταισματοδικείο Κομοτηνής αθώωσε τους 
Χρ. Καλάμη της ΕΔΑ και Μανταρίδη, 

Καρλατίδη και Λούπα της ΔΝΛ, από την 
κατηγορία για διανομή προκηρύξεων πολιτικού 

περιεχομένου. Κομοτηνή Καλάμης Χρ.~ Μανταρίδης (;)~ Καρλατίδης (;)~ Λούπας (;)

1965 7/8 6 Τη Δευτέρα

Συγκεντρώσεις γυναικών για τη Δημοκρατία 
στην Αθήνα και Πειραιά. Αθρόες δηλώσεις 

συμμετοχής

Η Συντονιστική Επιτροπή Εργαζόμενων 
Γυναικών καλεί σε παναθηναϊκή συγκέντρωση 

για τις 9.8. Συμμετέχει και η ΔΝΛ. Αθήνα~ Πειραιάς

1965 8/8 3

Το πανηγύρι στην 
πλατεία Συντάγματος 

ύστερα από την 
ανατροπή του Νόβα

4η Αυγούστου (1965)… η πρώτη νίκη του 
λαού

Καταψήφιση της κυβέρνησης Νόβα από τη 
Βουλή. Αναφορά στη δήλωση Κανελλόπουλου 
για "αλήτες και εκτελούντες διατεταγμένην 

υπηρεσίαν Λαμπράκηδες". Αθήνα
Αθανασιάδης-Νόβας Γεώργιος~ Κανελλόπουλος 

Παναγιώτης

1965 8/8 8 Λογοθέτης Γιάννης
Λαέ, τα μάτια σου εκατόν 

δέκα τέσσερα Γαργάλατα Στώμεν καλώς

Ευθυμογράφημα και γελοιογραφίες για την 
κυβέρνηση Νόβα και τον Παπανδρέου που 
ξεσήκωσε τους νέους και τους Λαμπράκηδες. Αθήνα Αθανασιάδης-Νόβας Γεώργιος~ Παπανδρέου Γεώργιος

1965 8/8 9 Θεοδωράκης Γ[ιάννης]
Πριν από την 
"πυροδότηση"

Η βόμβα έσκασε στα πόδια τους. 25 μέρες 
λαϊκής έξαρσης Χρονογράφημα-ημερολόγιο των γεγονότων. Αθήνα Πέτρουλας Σωτήρης

1965 8/8 12 Συγκέντρωση της ΔΝΛ στη Θεσ/νίκη

Εκδήλωση στις Συκεές Θεσσαλονίκης για την 
πρόασπιση των θεσμών με ομιλητή τον Χρ. 
Δημητριάδη της ΔΝΛ. Ποιήματα και εθνικός 

ύμνος. Συκεές (Θεσσαλονίκη) Δημητριάδης Χρ.

1965 8/8 12 Αύριο Δευτέρα

Συγκεντρώσεις γυναικών για τη Δημοκρατία 
στην Αθήνα και Πειραιά. Πανδημοκρατική 

την Τρίτη στη Λάρισα
Αναγγελία της συγκέντρωσης της Συντονιστικής 

Επιτροπής Εργαζομένων Γυναικών. Αθήνα~ Πειραιάς~ Λάρισα
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1965 8/8 12
Πολιτικό μνημόσυνο σήμερα στα Τρίκαλα 

του Σωτήρη Πέτρουλα Μνημόσυνο στη λέσχη της ΔΝΛ Τρικάλων. Τρίκαλα Πέτρουλας Σωτήρης

1965 10/8 1 Στον Πειραιά

Πολιτικό μνημόσυνο του Πέτρουλα 
διοργανώνεται (10.8) στη λέσχη της ΔΝΛ 
Πειραιά με ομιλητή τον Μ. Θεοδωράκη. Πειραιάς Θεοδωράκης Μίκης~ Πέτρουλας Σωτήρης

1965 10/8 3 Κουκάς Γ[ιώργος]
Φωνή Λαού: "Όχι άλλος Νόβας!". Στη 

Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη στους δρόμους (9/8) μετά την 
είδηση ότι ο βασιλιάς απέρριψε τις προτάσεις 

του Γ. Παπανδρέου.  Οι Λαμπράκηδες 
πραγματοποιούν πορεία προς το Λευκό Πύργο 

και συγκρούονται με την αστυνομία. 
Συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της εφημ. 
"Μακεδονία" και ομιλία του Φ. Βελίκη, εκ 

μέρους της ΔΝΛ. Νέα μεταμεσονύχτια πορεία 
ως την πλατεία Αγ. Σοφίας. Θεσσαλονίκη

Αθανασιάδης-Νόβας Γεώργιος~ Παπανδρέου Γεώργιος~ 
Βελίκης Φιντίας~ Κωνσταντίνος (βασιλιάς)

1965 10/8 3
Φωνή Λαού: "Όχι άλλος Νόβας!". Ο λαός 

αγρυπνεί

Η ΔΝΛ Μαυροβουνίου, σε διαμαρτυρία της, 
ζητά τη διενέργεια εκλογών από υπηρεσιακή 
κυβέρνηση και κυβέρνηση δημοκρατικής 

πλειοψηφίας. Μαυροβούνι (Λακωνία) Αθανασιάδης-Νόβας Γεώργιος

1965 10/8 6
Η Β. Ελλάδα στην πρώτη 

γραμμή της μάχης

Μεγαλειώδης συγκέντρωση για τη 
Δημοκρατία του λαού της Θεσσαλονίκης. 

Και επιβλητική πορεία στο Κέντρο της πόλης

Πρόσθετα στοιχεία για τη μεγάλη διαδήλωση 
στη Θεσσαλονίκη στις 9.8 κα τη συμμετοχή της 
ΔΝΛ. Ομιλία του Μ. Σεπετίδη γραμματέα της 

ΔΝΛ στην πόλη. Θεσσαλονίκη Σεπετίδης Μιχάλης

1965 10/8 6 Σήμερα: Συγκεντρώσεις στη Λάρισα και Θεσσαλονίκη

Συγκέντρωση της Συντονιστικής Επιτροπής για 
την προάσπιση της Δημοκρατίας στις 10.8. 
Ανακοίνωση της που καλεί το λαό να πάρει 

μέρος στη συγκέντρωση. Λάρισα~ Θεσσαλονίκη

1965 10/8 6 Πολιτικό μνημόσυνο του Σωτήρη Πέτρουλα

Στο Χανδρινού Πυλίας πραγματοποιήθηκε 
μνημόσυνο του Πέτρουλα σε κλίμα 

αστυνομοκρατίας. Χωροφύλακες και ενισχύσεις 
από την Πύλο μπήκαν στο καφενείο όπου 

γινόταν η συγκέντρωση και προσπάθησαν να τη 
διαλύσουν και να συλλάβουν κάποιους από τους 

συγκεντρωμένους. Μετά τις έντονες 
αντιδράσεις, οι χωροφύλακες αποχώρησαν. 
Χαιρετισμοί του Ι. Καλογερόπουλου από τη 

ΔΝΛ Καλαμάτας και του Ηλ. Αποστολόπουλου 
από τη ΔΝΛ Χανδρινού. Ομιλητής ο Θ. 
Καλαφάτης, μέλος του Κ.Σ. ~ Στις 9.8, 

πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα πολιτικό 
μνημόσυνο του Πέτρουλα στη λέσχη της ΔΝΛ.

Χανδρινού [το] Πυλίας 
(Μεσσηνία)~ Καλαμάτα~ 

Πύλος
Πέτρουλας Σωτήρης~ Καλογερόπουλος Ι.~ 

Αποστολόπουλος Ηλίας~ Καλαφάτης Θανάσης

1965 10/8
1 και 

5
Όχι άλλος Νόβας-

Εκλογές

Η Αθήνα σείεται από τα συνθήματα της 
Δημοκρατίας. Ιστορική η χθεσινή 

κινητοποίηση. Διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις 
των Δήμων, των γυναικών

Στη συγκέντρωση της Πανελλήνιας Ένωσης 
Γυναικών και της Συντονιστικής Επιτροπής 

Εργαζομένων Γυναικών συμμετείχε και η ΔΝΛ. 
~ Πειραϊκό τμήμα της Πανελλήνιας Ένωσης 

Γυναικών οργανώνει συγκέντρωση με 
συμμετοχή της Ζαχ. Χονδροκούκη από τη ΔΝΛ 

Πειραιά. Μετά τις συγκεντρώσεις 
πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και στον 

Πειραιά, διαδηλώσεις. Αθήνα~ Πειραιάς Αθανασιάδης-Νόβας Γεώργιος~ Χονδροκούκη Ζαχαρούλα

1965 11/8 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η Θεσσαλονίκη μάχεται για τη δημοκρατία. 
Η χθεσινή συγκέντρωση ΕΦΕΕ

Εκδηλώσεις στο Πανεπιστήμιο  θεσσαλονίκης 
στις 10.8. Στη διάρκεια της διαδήλωσης, 

πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην πλατεία 
Αγ. Σοφίας. Μίλησε ο Ν. Κωνσταντικάκης εκ 
μέρους του σπουδαστικού τμήματος της ΔΝΛ. Θεσσαλονίκη Κωνσταντικάκης Ν.

1965 11/8 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Το πολιτικό μνημόσυνο 
του Πέτρουλα στον 

Πειραιά
Η Γενιά του 114 εντείνει την επαγρύπνησή 

της για τη δημοκρατία

Στο μνημόσυνο του Πέτρουλα που οργάνωσε η 
ΔΝΛ στη λέσχη τουΠειραιά, τονίστηκε η 

απόφαση για την ένταση του αγώνα. Ομιλίες των 
Μ. Θεοδωράκη, του Χρ. Φωτίου εκ μέρους της 
ΔΝΛ Πειραιά κ.ά. Αποσπάσματα ομιλιών. 
Απαγγελία ποιημάτων του Ν. Βρεττάκου 

εμπνευσμένων από τη "θυσία" του Πέτρουλα. 
Μετα τη συγκέντρωση, πραγματοποιήθηκε 

πορεία στο κέντρο της πόλης. Πειραιάς
Πέτρουλας Σωτήρης~ Θεοδωράκης Μίκης~ Φωτίου 

Χρήστος~ Βρεττάκος Νικηφόρος
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1965 11/8 6
Απάνθρωπη κακοποίηση στελέχους της ΕΔΑ 

Θεσσαλονίκης. Υπέβαλε μήνυση

Ο Ν. Παπαδόπουλος, στέλεχος της ΕΔΑ, 
υπέβαλε μήνυση κατά οργάνων της 

Χωροφυλακής που τον απομόνωσαν στο 
Υποθηκοφυλακείο Θεσ/κης και τον έδειραν γιατί 
τους υπέδειξε ότι πρέπει να συλλάβουν έναν 

τραμπούκο που προκαλούσε τους Λαμπράκηδες, 
μετά το πολιτικό μνημόσυνο του Πέτρουλα. Ο 

Παπαδόπουλος συνελήφθη. Θεσσαλονίκη Παπαδόπουλος Ν.~ Πέτρουλας Σωτήρης

1965 11/8 6
Πολιτικό μνημόσυνο σήμερα του Πέτρουλα 

Κερατσίνι Δραπετσώνα και Πειραιά

Στη Λέσχη Ποντίων Δραπετσώνας (11.8), έγινε 
μνημόσυνο του Πέτρουλα με ομιλητή τον Μ. 
Θεοδωράκη. ~ Στις 13.8 η ΔΝΛ Περάματος 
πραγματοποιεί με τη σειρά της πολιτικό 

μνημόσυνο του Πέτρουλα.
Κερατσίνι~ Δραπετσώνα~ 

Πειραιάς~ Πέραμα Πέτρουλας Σωτήρης~ Θεοδωράκης Μίκης

1965 12/8 7
Αθωώθηκαν πολίτες που διένειμαν 

προκηρύξεις

 Το τριμελές Πλημμελειοδικείο Λευκάδας, 
αθώωσε τους Δ. Κοντογιώργη, Θ. Θεριανό, Χρ. 

Κουτζιούμπα, Γ. Μάρη, Γ. Κυριάκο, Θ. 
Παπαστεργίου, στελέχη της ΔΝΛ Κόνιτσας, από 
την κατηγορία για διανομή προκυρήξεων με 
αντιαμερικανικό περιεχόμενο. ~ Το Αυτόφωρο 
μονομελές Πλημμελειοδικείο Λειβαδιάς, στις 

7.8, απήλλαξε τους Σ. Παπαδημητρόπουλο και 
Γ. Τσίφη, μέλη της ΔΝΛ, από την κατηγορία 
εξύβρισης αστυνομικών. Τους καταδίκασε, 

ωστόσο, για άρνηση δηλώσεως ταυτότητας. Η 
κατηγορία για παράνομο έρανο δεν 

εκδικάστηκε.
Λευκάδα~ Κόνιτσα 

(Ιωάννινα)~ Λειβαδιά

Κοντογιώργης Δ.~ Θεριανός Θ.~ Κουτσιούμπας Χρ.~ 
Μάρης Γ.~ Κυριάκος Γ.~ Παπαστεργίου Θ.~ 

Παπαδημητρόπουλος (;)

1965 12/8 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Το πολιτικό μνημόσυνο 
του Πέτρουλα στη 

Δραπετσώνα

Μυριάδες αυτοί, που αγωνίζονται για τη 
Δημοκρατία. "Μέσα στο αίμα των ηρώων 
μας, ο λαός φουντώνει και οι εχθροί του 

πνίγονται"

Ανταπόκριση από τη συγκέντρωση νέων στη 
Δραπετσώνα (11.8) στη μνήμη του Πέτρουλα 
που διοργάνωσε η τοπική ΔΝΛ. Στην Ένωση 
Ποντίων. μίλησαν οι Μ. Θεοδωράκης, ο 

δ'ημαρχος Δραπετσώνας, ο γραμματέας της 
τοπικής οργάνωσης, Κ. Χολίδης κ.ά. Παρίστατο 
ο γραμματέας της ΔΝΛ Πειραιά, Κ. Τσουράκης. 
Απαγγελία αποσπασμάτων από τον "Επιτάφιο". 
Απόσπασμα της ομιλίας του Μ. Θεοδωράκη. Δραπετσώνα~ Πειραιάς Θεοδωράκης Μίκης~ Χολίδης Κ.~ Τσουράκης Κώστας

1965 12/8 8 Καλαμάτα: Πολιτικό μνημόσυνο Πέτρουλα

Ανταπόκριση από το μνημόσυνο του Πέτρουλα 
στην Καλαμάτα (11.8) που διοργάνωσε η ΔΝΛ. 

Ομιλία του Ι. Καλογερόπουλου και του Ι. 
Κάτση. ~ Στις 14.8 η ΔΝΛ Κιλκίς διοργανώνει 

επίσης πολιτικό μνημόσυνο. Καλαμάτα~ Κιλκίς Καλογερόπουλος Ι.~ Κάτσης Ι.~ Πέτρουλας Σωτήρης

1965 12/8 8 Κουκάς Γ[ιώργος] Στη Βόρεια Ελλάδα

Ο λαός μάχεται για τη Δημοκρατία. 
Επιβλητικές συγκεντρώσεις χθες στη 

Θεσσαλονίκη και την Καβάλα

Συγκέντρωση της ΕΔΑ στην Πολίχνη 
Θεσσαλονίκης. Χαιρετισμός του Ν. Λεβέντη του 

Κ.Σ. της ΔΝΛ. ~ Διακήρυξη της ΔΝΛ Άνω 
Πόλης Θεσσαλονίκης. 

Θεσσαλονίκη~ Καβάλα~ 
Πολίχνη (Θεσσαλονίκη)~ Άνω 

Πόλη Θεσ/κης Λεβέντης Ναούμ

1965 13/8 6
Πολιτικά μνημόσυνα στη μνήμη του 

Πέτρουλα Λέσχη της ΔΝΛ Απόλλωνα Πειραιά. Πειραιάς Πέτρουλας Σωτήρης

1965 13/8
5 και 

7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Το 114 δονεί τις ψυχές της ελληνικής 
νεολαίας. Το μνημόσυνο του Πέτρουλα στο 

Κερατσίνι

Το μνημόσυνο οργανώθηκε από τη ΔΝΛ στο 
δημαρχιακό μέγαρο Κερατσινίου. Μίλησαν ο 
γραμματέας της ΔΝΛ, Τ. Μπενάς, ο βουλευτής 
της ΕΔΑ Γ. Παπαδημητρίου, ο Μιλτ. Λιάρος 
από τη ΔΝΛ Κερατσινίου κ.ά. Τα κείμενα των 
ομλιών των Τ. Μπενά και Γ. Παπαδημητρίου. Κερατσίνι

Πέτρουλας Σωτήρης~ Μπενάς Τάκης~ Παπαδημητρίου 
Γιάννης~ Λιάρος Μιλιτιάδης

1965 14/8 5 Η χθεσινή συγκέντρωση Οι αθλητές στον αγώνα για τη δημοκρατία

Συγκέντρωση διοργανωμένη από την Αθλητική 
Επιτροπή Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας. 

Παρευρέθηκε και ο πρόεδρος της ΔΝΛ που 
απηύθυνε χαιρετισμό. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης

1965 14/8 6
Βόλος-Αλεξανδρούπολη-

Σέρρες-Ηράκλειο

Στις επάλξεις ο λαός για τη Δημοκρατία. 
Επιβλητικές οι χθεσινές συγκεντρώσεις. 

Οργανώνονται νέες στη Λάρισα και Καβάλα

Συγκέντρωση της ΕΔΑ στην Αλεξανδρούπολη 
(13/8). Μίλησε και ο Δ. Καγκαράκης εκ μέρους 

της ΔΝΛ.

Βόλος~ Αλεξανδρούπολη~ 
Σέρρες~ Ηράκλειο~ Λάρισα~ 

Καβάλα Καγκαράκης Δ.

1965 14/8 6

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την τιμωρία 
των δημάρχων στο Περιστέρι και στη 

Καλλιθέα. Και νέες κλήσεις σε απολογία

Ο νομάρχης Μυτιλήνης κάλεσε σε απολογία στις 
13.8 τον αντιδήμαρχο της πόλης επειδή πήρε 
μέρος στο πολιτικό μνημόσυνο του Πέτρουλα 

που πραματοποίησε η ΔΝΛ.
Περιστέρι~ Καλλιθέα~ 

Μυτιλήνη Πέτρουλας Σωτήρης
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1965 14/8
1 και 

5 Κουκάς Γ[ιώργος]

Οι χθεσινές 
συγκεντρώσεις-
διαδηλώσεις

Ακράτητος ο λαός. Και η κινητοποίηση θα 
γιγαντώνει ως τη νίκη. Θεσσαλονίκη 

Κοσμοπλημμύρα. Ηλιού: οι εχθροί του λαού 
θα συντριβούν

Ανταπόκριση από συγκέντρωση με πρωτοβουλία 
της ΕΔΑ στον κινηματογράφο "Ηλύσια" (13.8). 
Έξω από την αίθουσα, συγκέντρωση νέων της 
Νεολαίας Λαμπράκη με δεκάδες πλακάτ που τα 

είχαν στολίσει με μπαλόνια. Διαδήλωση. Θεσσαλονίκη Ηλιού Ηλίας

1965 14/8
1 και 

5 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις
Ευθυμογράφημα για τον "Βασιλευόμενο 

Σοσιαλισμό". Αθήνα Τσιριμώκος Ηλίας~ Κωνσταντίνος (βασιλιάς)

1965 15/8 1 Μποστ[αντζόγλου Μέντης]

Γελοιογραφία: Ο Τσιριμώκος συνομιλεί με 
τσολιά και να του υπόσχεται να διαλύσει τους 

Λαμπράκηδες… Τσιριμώκος Ηλίας

1965 17/8 3 Σαββίδης Γ[ιώργος] Χ.

Πάνδημο μνημόσυνο των 
200 εκτελεσμένων του 

μπλόκου
Κοκκινιά: Ηρωιδάπολη. Ο λαός τίμησε τους 

νεκρούς με όρκους για τη δημοκρατία

Στο μνημόσυνο για το "μπλόκο της Κοκκινιάς" 
μετείχε πολυμελής αντιπροσωπεία της ΔΝΛ 

Κορυδαλλού.
Κοκκινιά [Νίκαια]~ 

Κορυδαλλός

1965 17/8 5 Βούλτεψης Ι[ωάννης]

Αμερικανική ΚΥΠ, ο πιο 
εγκληματικός 

συνωμοτικός μηχανισμός Γοργοπόταμος-Έγγραφο Μάρσαλ

 Δημοσίευμα της εφημ. "Βραδυνή", σχολιάζει 
ότι ο Γοργοπόταμος στις 29.11,1964 ήταν 

απότέλεσμα "κομμουνιστικής ενέργειας" και ότι 
οι Λαμπράκηδες ήταν πράγματι "εν δράσει". Αθήνα~ Γοργοπόταμος

1965 17/8 8 Αύριο Τετάρτη Δημοκρατικές συγκεντρώσεις

Ανακοίνωση για προγραμματισμένη 
συγκέντρωση της ΕΔΑ στην Πάτρα με ομιλητή 

και τον πρόεδρο της ΔΝΛ. Πάτρα Θεοδωράκης Μίκης

1965 18/8 3
Διαμαρτυρίες από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό

Ο λαός στιγματίζει τη νέα προδοσία. Δεν 
είναι διατεθειμένος να επιτρέψει νέα 

"δεκαπενθήμερα ντροπής"

Η ΔΝΛ Μονάχου διοργάνωσε πολτιτικό 
μνημόσυνο του Πέτρουλα. Συμμετείχαν 200 

Λαμπράκηδες. Μόναχο (Δυτική Γερμανία) Πέτρουλας Σωτήρης

1965 18/8 3
Το Εφετείο Θεσσαλονίκης αθώωσε στέλεχος 

της Δ.Ν.Λ.

Στις 17.8, το τριμελές Πλημμελειοδικείο 
Θεσσαλονίκης -δικάζοντας σαν εφετείο- 

αθώωσε τον Στ. Στεφάνου του Κ.Σ. της ΔΝΛ, ο 
οποίος είχε κατηγορηθεί από την αστυνομία για 
παράβαση του Ν.942/1946. Σε ομιλία του στο 
Κιλκίς είχε καλέσει τη νεολαία να εμπνευστεί 

από τα ιδεώδη των Επονιτών. Θεσσαλονίκη~ Κιλκίς Στεφάνου Στέφανος

1965 18/8 6

Εντείνονται οι αγώνες του λαού για τη 
Δημοκρατία. Συγκεντρώσεις στο Κιλκίς, 

στην Καβάλα και στα Χανιά

Στη συγκέντρωση της ΔΝΛ (17.8) στις 
Καστανιές Κιλκίς, προσήλθαν πολλοί κάτοικοι 
και από τα γύρω χωριά. Μίλησε ο γραμματέας 
της ΔΝΛ Κεντρικής Μακεδονίας, Καζέλης. ~ 
Μνημόσυνο του Πέτρουλα από τη ΔΝΛ Κιλκίς 

με ομιλητή τον Θ. Καζέλη κ.ά.
Καστανιές (Κιλκίς)~ Καβάλα~ 

Χανιά Καζέλης Θόδωρος~ Πέτρουλας Σωτήρης

1965 18/8 6  Πολιτικό μνημόσυνο του Πέτρουλα

Ανακοίνωση της ΔΝΛ Θεσσαλονίκης για 
πολιτικό μνημόσυνο, στις 19.8,  στον 

κινηματογράφο "Άλφα". Θεσσαλονίκη Πέτρουλας Σωτήρης

1965 18/8 6 Σήμερα
Δημοκρατικές συγκεντρώσεις. Στην Πάτρα 

στη Λειβαδιά στα Τρίκαλα Πάτρα~ Λειβαδιά~ Τρίκαλα Θεοδωράκης Μίκης

1965 19/8 6
Πώς φτάσαμε στην κρίση. Που πάμε. Η 

ενιαία μαζική λαϊκή πάλη

Σχόλιο για το ξεσήκωμα νεολαίας με 
πρωτοπόρους τους Λαμπράκηδες και την ΕΔΗΝ 
και για τη δολοφονία του φοιτητή-"Λαμπράκη", 

Σ. Πέτρουλα. Αθήνα Πέτρουλας Σωτήρης

1965 19/8 8

Μια ογκώδης 
συγκέντρωση - πρώτη 
απάντηση στο νέο 
πραξικόπημα

Η Αθήνα ηφαίστειο κατά των προδοτών. Ο 
λαός αποφασισμένος να σαρώσει το 

ανακτορικό έκτρωμα Τσιριμώκου. Ολόκληρη 
η Ελλάδα στις επάλξεις του αγώνα για τη 
Δημοκρατία. Συγκεντρώσεις στην Πάτρα, 
Λειβαδιά, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα και 
Κομοτηνή. -Συγκλονίσθηκε η Πάτρα

Από την ομιλία του Μ. Θεοδωράκη στην Πάτρα 
(18.8): "Είμαστε περήφανοι γιατί μέσα από τα 
σπλάχνα μας βγαίνουν Λαμπράκηδες και 

Πέτρουλες".

Αθήνα~ Πάτρα~ Λειβαδιά~ 
Θεσσαλονίκη~ Τρίκαλα~ 

Κομοτηνή Τσιριμώκος Ηλίας~ Θεοδωράκης Μίκης

1965 19/8 8
Η Δ.Ν. Λαμπράκη και οι κακοήθειες της 
"Ακρόπολης". Αποστομωτική απάντηση

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΔΝΛ για 
δημοσίευμα της εφημ. "Ακρόπολις", στις 18.8, 
που ισχυρίζεται ότι έχει πέσει η κυκλοφορία της 

εφημερίδας γιατί τα περίπτερα 
παρακολουθούνται από Λαμπράκηδες που 

ασκούν ψυχολογική βία ή και τρομοκρατούν τον 
περιπτερούχο και τους αγοραστές εφημερίδων. 
"Δεν υπήρξε ποτέ εις τον κόσμο πιο άνανδρος 
συφερτός από τους Λαμπράκηδες και από τα 
Παπαδρέικα Ες-Ες". Απάντηση της ΔΝΛ περί 

κίτρινης δημοσιογραφίας. Αθήνα
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1965 19/8 8

Μια ογκώδης 
συγκέντρωση-πρώτη 
απάντηση στο νέο 
πραξικόπημα

Η Αθήνα ηφαίστειο κατά των προδοτών… -
Διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη

Στους συγκεντρωμένους μίλησε ο Λ. Χαλβατζής 
της ΔΝΛ Θεσσαλονίκης. Αθήνα~ Θεσσαλονίκη Χαλβατζής Λαοκράτης

1965 19/8
5 και 

6
Πώς φτάσαμε στην κρίση. Που πάμε. -Η 

μάχη για τη Δημοκρατία

Σύντομο ιστορικών της κρίσης από τις 15.7. 
Αναφορά στους χιλιάδες διαδηλωτές, 

Λαμπράκηδες και νεολαίους της ΕΔΗΝ. Αθήνα

1965 20/8 5 Ζήτω οι νέοι

Χαιρετισμός- ανακοίνωση της ΔΝΛ Αθήνας για 
την κινητοποίηση των νέων και του λαού που 
έδωσε απάντηση στο "νεοφώτιστο αυλόδουλο 
νέο προδότη Τσιριμώκο". Καταγγελία για τις 
αστυνομικές επιθέσεις και κακοποιήσεις στη 

χθεσινή μεγάλη διαδήλωση. Αθήνα Τσιριμώκος Ηλίας

1965 20/8 6
Αθώωση στελεχών της Δ.Ν. Λαμπράκη στο 

Αγρίνιο

Το μονομελές Πλημμελειοδικείο Αγρινίου 
αθώωσε στις 18.8, τον Γ. Κυλάφη, γραμματέα 

της τοπικής ΔΝΛ κ.ά. στελέχη από την 
κατηγορία για παράβαση νόμου περί τύπου. Αγρίνιο Κυλάφης Γεράσιμος

1965 20/8 6
Πολιτικό μνημόσυνο του Πέτρουλα στο 

Βόλο

Ομιλία του φοιτητή Λ. Τσιλόγλου για τον Σ. 
Πέτρουλα στη ΔΝΛ Βόλου (19.8).~ Η ΔΝΛ Ν. 

Ιωνίας πραγματοποιεί μνημόσυνο του 
Πέτρουλα. Βόλος~ Νέα Ιωνία Πέτρουλας Σωτήρης~ Τσιλόγλου Λευτέρης

1965 20/8 6
Πανδημοκρατικές συγκεντρώσεις σε όλη τη 

χώρα
Συγκέντρωση στη λέσχη της ΔΝΛ Λάρισας στις 

20.8, με ομιλητή τον πρόεδρο της ΔΝΛ. Λάρισα Θεοδωράκης Μίκης

1965 20/8 6 Ηφαίστειο η Ελλάδα

Αποφασισμένη να σαρώσει και το νέο 
αυλικό έκτρωμα. Μεγαλειώδεις 

συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις στη 
Θεσσαλονίκη, Τύρναβο, Νίκαια, Κορυδαλλό

Διαδήλωση, μπροστά στα γραφεία της εφημ. 
"Μακεδονία", στη Θεσσαλονίκη (19.8) και 

ομιλία του Ναούμ Λεβέντη εκ μέρους της ΔΝΛ. 
~ Στην Ανάληψη Θεσσαλονίκης, η ΔΝΛ 
διοργάνωσε μνημόσυνο του Πέτρουλα με 

ομιλητή τον σπουδαστή Στεφανίδη. ~ Η ΔΝΛ 
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 

πραγματοποίησε συγκεντρώσεις στα Γιαννιτσά 
και στο Παλαίφυτο Πέλλης. Ομιλία Φ. Βελίκη. ~ 
Πολιτικό μνημόσυνο του Σ. Πέτρουλα στη ΔΝΛ 

Νάουσας με ομιλητή τον Στ. Στεφάνου. ~ 
Συγκέντρωση της ΕΔΑ στο Τύρναβο (19.8) με 
έντονη παρουσία χωροφυλακής.  Ακούστηκε το 
σύνθημα "οι Λαμπράκηδες μπροστά". Ομιλία 

του Μ. Θεοδωράκη. 

Θεσσαλονίκη~ Ανάληψη 
(Θεσσαλονίκη)~ Γιαννιτσά 

(Πέλλα)~ Παλαίφυτο 
Γιαννιτσών (Πέλλα)~ 
Νάουσα~ Τύρναβος 
(Τρίκαλα)~ Νίκαια~ 

Κορυδαλλός

Λεβέντης Ναούμ~ Πέτρουλας Σωτήρης~ Στεφανίδης (;)~ 
Βελίκης Φιντίας~ Στεφάνου Στέφανος~ Θεοδωράκης 
Μίκης~ Σακελλάρης Βαγγέλης~ Παπανικολάου Τάκης

1965 21/8 5

Μεγαλειώδεις 
συγκεντρώσεις και 
διαδηλώσεις σε 

ολόκληρη την Ελλάδα

Συναγερμός για τη Δημοκρατία. Ο λαός 
αποφασισμένος να ανατρέψει και το νέο 

ανακτορικό κατασκεύασμα και να ματαιώσει 
τα σχέδια για νέα εκτροπή. -Στη Λάρισα

Μεγάλη διαδήλωση στη Λάρισα που ξεκίνησε 
από συγκέντρωση της τοπικής οργάνωσης της 
ΔΝΛ. Επικεφαλής ο Μ. Θεοδωράκης και ο Β. 
Σακελλάρης. Ομιλίες των δύο βουλευτών και 

του Ν. Χρυσικού από την ΔΝΛ. Λάρισα Θεοδωράκης Μίκης~ Σακελλάρης Βαγγέλης~ Χρυσικός Ν.

1965 21/8 5 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις
Ευθυμογράφημα για την 'επιστολή" εκπροσώπου 

της Αυλής που "αλλάζει" πολιτική. Αθήνα

1965 22/8 12

Δημοψήφισμα για τη Δημοκρατία στην 
ύπαιθρο. Στην περιοδεία του κ. Παπανδρέου 
ο λαός εκδηλώνει την πίστη του για τη νίκη 
και την απόφαση να επιβάλει τη θέλησή του

Η ΕΔΗΝ και οι Λαμπράκηδες, στα Καμένα 
Βούρλα, υποδέχονται τον Γ. Παπανδρέου στην 

κεντρική λεωφόρο. Καμένα Βούρλα (Φθιώτιδα) Παπανδρέου Γεώργιος

1965 24/8 3

Συνταγματική ομαλότητα-
114-Αποκατάσταση της 

Δημοκρατίας

Η Ύπαιθρος στις επάλξεις. Πανδημοκρατικός 
συναγερμός στη Θεσσαλία. Μεγάλες 

συγκεντρώσεις στην Ελασσόνα και Ζάκυνθο

Διαδήλωση στην Ελασσόνα (21.8) 
διοργανώνεται από την τοπική ΔΝΛ. Ομιλία του 

Μ. Θεοδωράκη, του Β. Σακελλάρη και 
εκπροσώπων της οργάνωσης ΔΝΛ. Καταδίκη 
της επίθεσης της αστυνομίας στην συγκέντρωση 

της Αθήνας στις 20.8, στιγματισμός της 
αποστασίας Τσιριμώκου και κάλεσμα του λαού 

σε επαγρύπνηση. Πορεία συνοδεύει τους 
ομιλητές στα γραφεία της ΕΔΑ κάτω από την 
έντονη παρουσία παρακρατικών αλλά και 

αστυνομικών δυνάμεων.
Θεσσαλία~ Ελασσόνα~ 
Ζάκυνθος~ Αθήνα

Θεοδωράκης Μίκης~ Σακελλάρης Βαγγέλης~ Τσιριμώκος 
Ηλίας
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1965 24/8 3

Συνταγματική ομαλότητα-
114-Αποκατάσταση της 

Δημοκρατίας

Η Ύπαιθρος στις επάλξεις. Πανδημοκρατικός 
συναγερμός στη Θεσσαλία. Η αγροτιά στο 

δημοκρατικό αγώνα. Μεγαλειώδεις 
συγκεντρώσεις στο Βόλο και στη Λάρισα. Οι 
ξένοι ανταποκριτές έμειναν κατάπληκτοι. -Η 

δημοκρατική Θεσσαλία

Εντύπωση προκαλεί η συμμετοχή της νεολαίας 
στις πανδημοκρατικές εκδηλώσεις. "Οι 
Λαμπράκηδες, ψυχή του νέου αγώνα, 

αντικαθιστούν τους επονίτες. Δίνουν τον τόνο 
και γύρω απ' αυτούς συγκεντρώνεται η τεράστια 

πλειοψηφία της νεολαίας". Θεσσαλία~ Βόλος~ Λάρισα

1965 24/8 3

Συνταγματική ομαλότητα-
114-Αποκατάσταση της 

Δημοκρατίας

Η ύπαιθρος στις επάλξεις. Πανδημοκρατικός 
συναγερμός στη Θεσσαλία. Η αγροτιά στο 

δημοκρατικό αγώνα. Μεγαλειώδεις 
συγκεντρώσεις στο Βόλο και στη Λάρισα

Ομιλία του Γ. Παπανδρέου στη Λάρισα. Η πόλη 
πανηγυρίζει ως αργά, ενώ οργανωμένες ομάδες 
Λαμπράκηδων διασχίζουν τους δρόμους με 

πλακάτ τραγουδώντας. Θεσσαλία~ Βόλος~ Λάρισα Παπανδρέου Γεώργιος

1965 24/8 7
Τσουπαρόπουλος 
Αθ[ανάσιος]

Από την περιοδεία του κ. 
Παπανδρέου Συμπεράσματα και παρατηρήσεις

Ανταπόκριση του ειδικού απεσταλμένου στην 
περιοδεία του Γ. Παπανδρέου. Ο αγώνας της 
Ε.Κ. διεξάγεται από κοινού με την ΕΔΑ. Στις 
συγκεντρώσεις Ρούμελης και Θεσσαλίας οι 
οργανώσεις της ΕΔΑ και της ΔΝΛ μετείχαν 

αποφασιστικά. Ρούμελη~ Θεσσαλία Παπανδρέου Γεώργιος

1965 24/8 8
Ανακοίνωση της Δ.Ν. 

Λαμπράκη

Καθήκον της νεολαίας: Μαζική πάλη 
ενότητα επαγρύπνηση. Στιγματίζεται η 
επονείδιστη συνεργασία Τσιριμώκου και 

ασφάλειας και ζητείται η άμεση 
απελευθέρωση των συλληφθέντων

Στις 23.8 το Κ.Σ. της ΔΝΛ με ανακοίνωσή του 
χαιρετίζει την δημοκρατική νεολαία της Αθήνας 
για τη συγκέντρωση στις 20.8. Χαιρετισμός στα 
θύματα των αστυνομικών επιθέσεων, στους 
συλληφθέντες και στον Μπ. Θεοδωρίδη που 

κρατούνται. 
Αθήνα~ Θεσσαλονίκη~ 

Πειραιάς Τσιριμώκος Ηλίας~ Θεοδωρίδης Μπάμπης

1965 24/8 8
Πιάστηκε ηγετικό στέλεχος της Δ.Ν.Λ. ο 

Μπ. Θεοδωρίδης

Με ανακοίνωσή του το Κ.Σ. της ΔΝΛ 
καταγγέλλει ότι τη νύχτα της Παρασκευής 20-
21.8 συνελήφθη καθώς έβγαινε από τα γραφεία 
της ΕΔΑ, ο Μπ. Θεοδωρίδης, στέλεχος του Κ.Σ. 
της ΔΝΛ. Κρατείται στη Γενική Ασφάλεια. Η 

σύλληψη θεωρειται προσχεδιασμένη ενέργεια σε 
βάρος της ηγεσίας της ΝΛ. Κάλεσμα στη 
νεολαία να απαντήσει στην "Τσιριμωκική 

τρομοκρατία". Αθήνα Θεοδωρίδης Μπάμπης 

1965 24/8 8
Στην πρωτεύουσα και την 

ύπαιθρο

Απτόητος ο λαός συνεχίζει τη μάχη για τη 
δημοκρατία. Σήμερα παμπειραϊκή 

συγκέντρωση στο Δημοτικό Θέατρο. 
Εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο σε όλη την 

Ελλάδα

Συγκέντρωση στο Δημοτικό Θέατρο 
οργανωμένη από δήμους του Πειραιά. 

Προκηρύξεις που καλούν το λαό για συμμετοχή 
από τις τοπικές οργανώσεις της ΕΔΑ και τη 
ΔΝΛ. ~  Στις 21.8 πραγματοποιήθηκε στην 
Καλαμαριά συγκέντρωση-μνημόσυνο του 

Πέτρουλα. Μίλησαν ο  βουλευτής της ΕΔΑ Α. 
Παπαλεξίου, ο γραμματέας της ΔΝΛ Θεσ/κης, 
Μ. Σεπετίδης και χαιρέτησε την συγκέντρωση 

εκπρόσωπος της τοπικής ΔΝΛ.
Πειραιάς~ Καλαμαριά 

(Θεσσαλονίκη)
Πέτρουλας Σωτήρης~ Παπαλεξίου Αλέκος~ Σεπετίδης 

Μιχάλης~ Πακογλίδης (;)

1965 24/8
1 και 

7

Το πογκρόμ των 
συλλήψεων καθιερώνεται 

από τον Τσιριμώκο

Η Χιτλερική "συλλογική ευθύνη". Ο 
Δικηγορικός Σύλλογος διαμαρτύρεται για τις 
κακοποιήσεις δικηγόρων. Βασανίζονται οι 

κρατούμενοι

Άρθρο για την κράτηση των διαδηλωτών μετά τα 
επεισόδια της 20.8. Κακοποίηση των 

διαδηλωτών από την αστυνομία. Συλλήψεις και 
ξύλο με ερωτήσεις: -Γιατί φοράς πένθος; Για τον 
Πέτρουλα; -Γιατί φοράς κόκκινο μαντήλι; Εισαι 

Λαμπράκης. Αθήνα Τσιριμώκος Ηλίας~ Πέτρουλας Σωτήρης

1965 25/8 3 Κουκάς Γ[ιώργος]
Από τη Θεσσαλονίκη και 
τη Φλώρινα ως τον Έβρο

Βόρεια Ελλάδα: Ταμπούρι της Δημοκρατίας. -
Ο υπέροχος λαός

Σύνοψη: 40 μέρες, 20 κεντρικές συγκεντρώσεις 
και 32 συνοικιακές από φορείς όπως η ΕΔΑ, η 

ΔΝΛ, η ΕΔΗΝ κ.ά.
Θεσσαλονίκη~ Φλώρινα~ 

Έβρος

1965 25/8 3 Κουκάς Γ[ιώργος]
Από τη Θεσσαλονίκη και 
τη Φλώρινα ως τον Έβρο

Βόρεια Ελλάδα: Ταμπούρι της Δημοκρατίας. 
Η ύπαιθρος αγωνίζεται. -Ο νομός 

Θεσσαλονίκης

Σύνοψη για τις συγκεντρώσεις σε χωριά: 6 
συγκεντρώσεις από τη ΔΝΛ με ομιλίες στελεχών 

της.
Θεσσαλονίκη~ Φλώρινα~ 

Έβρος

1965 25/8 3 Κουκάς Γ[ιώργος]
Από τη Θεσσαλονίκη και 
τη Φλώρινα ως τον Έβρο

Βόρεια Ελλάδα: Ταμπούρι της Δημοκρατίας. 
40 μέρες πάνω από 100 συγκεντρώσεις. 
Θεσσαλονίκη: ηρωίδα πόλη. Από τις 

μεγαλειώδεις διαδηλώσεις ως τις φλογερές 
ομιλίες στα καφενεία του χωριού. -Δεν 

κουράσθηκε ο λαός

Σύνοψη για τις κινητοποιήσεις του λαού και των 
νέων στη Θεσσαλονίκη, για την πανδημοκρατική 
συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους κατά 

του Τσιριμώκου και για τη συγκέντρωση-
μνημόσυνο της ΔΝΛ για τον Πέτρουλα.

Θεσσαλονίκη~ Φλώρινα~ 
Έβρος Τσιριμώκος Ηλίας~ Πέτρουλας Σωτήρης

1965 25/8 3 Κουκάς Γ[ιώργος]
Από τη Θεσσαλονίκη και 
τη Φλώρινα ως τον Έβρο

Βόρεια Ελλάδα: Ταμπούρι της Δημοκρατίας. 
Η ύπαιθρος αγωνίζεται. -Στους άλλους 

νομούς

Σύνοψη για τις κινητοποιήσεις σε διάφορους 
νομούς, ακόμα και στους "συντηρητικούς": 
Σέρρες, Κιλκίς, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, 

Αλεξανδρούπολη, Πέλλα και Ημαθία.

Θεσσαλονίκη~ Φλώρινα~ 
Έβρος~ Σέρρες~ Κιλκίς~ 

Καβάλα~ Ξάνθη~ Κομοτηνή~ 
Αλεξανδρούπολη~ Πέλλα~ 
Γιαννιτσά~ Παλαίφυτο~ 

Ημαθία Πέτρουλας Σωτήρης
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1965 25/8 3 Κουκάς Γ[ιώργος]
Από τη Θεσσαλονίκη και 
τη Φλώρινα ως τον Έβρο

Βόρεια Ελλάδα: Ταμπούρι της Δημοκρατίας. -
Η Νεολαία

"Η φλόγα της γενιάς του 15%, του 1-1-4, του 
Κερπινιώτη, του Βελδεμίρη και του Πέτρουλα". 
Η ΔΝΛ και η ΕΔΗΝ μοιράζουν προκηρύξεις, 
φωνάζουν με μικρόφωνα στα συνοικιακά 

καφενεία, διαδηλώνουν κλπ.
Θεσσαλονίκη~ Φλώρινα~ 

Έβρος
Κερπινιώτης Διονύσης~ Βελδεμίρης Στέφανος~ Πέτρουλας 

Σωτήρης

1965 25/8 6 Για τη Δημοκρατία Παναθηναϊκή συγκέντρωση στο "Γκλόρια"

Συγκέντρωση της Ένωσης Δημοκρατικών 
Δικηγόρων Ελλάδας στο "Γκλόρια" και 
ανακοίνωση για πολιτικό μνημόσυνο του 
Πέτρουλα, στις 26.8, με πρωτοβουλία του 

φοιτητικού συλλόγου Νίκαιας, της ΠΕΝ, της 
ΕΔΗΝ, της ΔΝΛ, της ΠΕΑΤΕΑ και της 

Επιτροπής Σωτηρίας της Δημοκρατίας, στην 
αίθουσα της ΠΕΓ. Αθήνα~ Νίκαια Πέτρουλας Σωτήρης

1965 25/8
1 και 

5 Εκλογές
Αθήνα μένει πάντα αδούλωτη. Πειραιάς 
δεκάδες χιλιάδες λαού. -Στον Πειραιά

Παμπειραϊκή συγκέντρωση, στο Δημοτικό 
Θέατρο, διοργανώθηκε από 6 δήμους του 
Πειραιά. Παρερεύθηκε ο Κ. Τσουράκης. Αθήνα~ Πειραιάς Τσουράκης Κώστας

1965 25/8
3 και 

4 Μ[ίκης] Θεοδωράκης
Οι πυρκαγιές της Ασφάλειας και η μετάθεση 

του χαρακτήρα της πάλης 
Το κείμενο του Μ. Θεοδωράκη για τον 
καθορισμό της "τακτικής" του αγώνα. Αθήνα

1965 26/8 6

Θα επιβάλλει ο λαός τελικά τη θέληση του. 
Διαμαρτυρίες ψηφίσματα από την Ελλάδα 

και το εξωτερικό

Τον "τερματισμό των νόθων λύσεων" απαιτεί, 
μεταξύ άλλων, και η ΔΝΛ Στρυμωνικού 

Σερρών. Στρυμωνικό (Σέρρες)

1965 26/8 8

Με συνθήματα: "Κάτω ο 
Τσιριμώκος"-"Ελεύθερες 

Εκλογές"

Ο Λαός συνεχίζει απτόητος τη μάχη για τη 
Δημοκρατία. Μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις 
και διαδηλώσεις στη Θεσ/κη στις Σέρρες και 

την Κέρκυρα

 Με πρωτοβουλία του εθνοτοπικού συλλόγου 
φοιτητών Κέρκυρας πραγματοποιείται 

συγκέντρωση στους Ριγγλάδες. "Τα πούλμαν 
των Λαμπράκηδων, της ΕΔΗΝ και των 

φοιτητών μεταφέρουν στην κερκυραϊκή ύπαιθρο 
τον αγωνιστικό χαιρετισμό του 1-1-4". ~ Στις 
25.8, κλήθηκαν στη Γενική Ασφάλεια Πατρών 
εκπρόσωποι των τοπικών επιτροπών της Ε.Κ., 

της ΕΔΑ, της ΕΔΗΝ και της ΔΝΛ. Τους 
δηλώθηκε ότι απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις 
σε ανοικτό χώρο και οι διαδηλώσεις ύστερα από 

κυβερνητική διαταγή. Διαμαρτυρία των 
εκπροσώπων.

Θεσσαλονίκη~ Σέρρες~ 
Ριγγλάδες Λευκίμμης 
(Κέρκυρα)~ Πάτρα

1965 26/8 8 Σήμερα και αύριο
Συγκεντρώσεις για τη Δημοκρατία. Στην 

πρωτεύουσα και την ύπαιθρο
Με πρωτοβουλία της ΔΝΛ διοργανώνεται, στην 

Κοκκινιά, μνημόσυνο του Πέτρουλα. Κοκκινιά [Νίκαια]~ Αθήνα Πέτρουλας Σωτήρης

1965 26/8 8
Στον εισαγγελέα η δικογραφία για τα 32 

στελέχη της ΕΔΑ και ΔΝΛ

Σχηματίστηκε από τη Γενική Ασφάλεια  
Θεσσαλονίκης (25.8) δικογραφία εναντίον 32 

στελεχών της ΕΔΑ και της ΔΝΛ "δια παράνομον 
συγκέντρωσιν και διαδήλωσιν την 20ήν 

Αυγούστου, και την εξύβρισην του προσώπου 
του βασιλέως". Θεσσαλονίκη

1965 27/8 1 Αθωώθηκε στέλεχος της Δ.Ν.Λ.

Το μονομελές Πλημμελειοδικείο Σερρών 
αθώωσε (25.8) οκτώ στελέχη της ΔΝΛ 

Ηλιοκώμης από την κατηγορία ότι "ενέσπειραν 
τη διχόνοια και την ανησυχία μέσα στο λαό" 

επειδή στις 9.5 είχαν υποδεχθεί τον Μ. 
Θεοδωράκη με τα συνθήματα "είμαστε 
Λαμπράκηδες", "όλοι στην πορεία". Ηλιοκώμη (Σέρρες) Θεοδωράκης Μίκης

1965 27/8 3 Για τη Δημοκρατία

Συγκεντρώσεις. Στην Πτολεμαΐδα, τη 
Σιάτιστα και σε χωριά νομών Κιλκίς και 

Θεσσαλονίκης

Συγκέντρωση στη Σιάτιστα με έντονη παρουσία 
γουνεργατών. Χαιρετισμός εκ μέρους της ΔΝΛ 

Κοζάνης, κ. Ιωαννίδης.

Πτολεμαΐδα~ Σιάτιστα~ 
Κιλκίς~ Θεσσαλονίκη~ 

Κοζάνη Ιωαννίδης (;)

1965 27/8 5
Η χθεσινή συνεδρίαση 

της Βουλής

Απολογείται ο αυλόδουλος. Ο κ. 
Κανελλόπουλος διεκδικεί πρωθυπουργία! Η 

παρέμβαση του κ. Ηλιού

Ο Λ. Κύρκος καταγγέλλει το πογκρόμ των 
διώξεων και τη σύλληψη του γραμματέα της 
ΔΝΛ Αθήνας. [ο Μπ. Θεοδωρίδης απολύθηκε 
ήδη με εντολή του ανακριτή]. Αγόρευση του Δ. 
Ιωάννου (ΕΡΕ) που απεραντολογεί περί Ανδρέα 

Παπανδρέου και Λαμπράκηδων. Αθήνα

Κύρκος Λεωνίδας~ Κανελλόπουλος Παναγιώτης~ Ηλιού 
Ηλίας~ Παπανδρέου Αντρέας~ Ιωάννου Δ.~ Θεοδωρίδης 

Μπάμπης

1965 27/8 6
Κατά την αυτόδουλη και 
για ελεύθερες εκλογές

Θεσσαλονίκη-Άρτα-Δράμα: Αγώνας για τη 
Δημοκρατία. Μεγαλειώδεις λαϊκές 

συγκεντρώσεις

Συγκέντρωση για την υπεράσπιση δημοκρατίας 
πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της ΔΝΛ, 

στις 25.8, στο χωριό Πέτα.
Θεσσαλονίκη~ Πέτα (Άρτα)~ 

Δράμα

1965 27/8 6 Κοκκινιά:

Επιβλητική συγκέντρωση χθες στο 
μνημόσυνο του Πέτρουλα. Και μεγάλη 

διαδήλωση. Κοκκινιά [Νίκαια] Πέτρουλας Σωτήρης~ Λουκάς Λ.
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1965 28/8 6 Ανακοίνωση της Δ.Ν.Λ.

Η θυσία του Πέτρουλα για τη Δημοκρατία 
οδηγεί τους αγώνες της ελληνικής νεολαίας. 

Χαιρετισμός στους νέους οικοδόμους

Ανακοίνωση του Κ.Σ: "40 μέρες πάλης της 
δημοκρατικής νεολαίας" με το σύνθημα "ο 
Σωτήρης Ζει". Κάλεσμα συμμετοχής στο 
μνημόσυνο Πέτρουλα στις 29.8. ~ Με άλλη 

ανακοίνωσή του, το Κ.Σ. χαιρετίζει τους νέους 
οικοδόμους. Αθήνα

Πέτρουλας Σωτήρης~ Κερπινιώτης Διονύσης~ Βελδεμίρης 
Στέφανος~ Νικηφορίδης Νίκος~ Λαμπράκης Γρηγόρης

1965 28/8 6
Κάτω οι αυλόδουλοι - 
ομαλότητα - εκλογές

Σ΄όλη την Ελλάδα ασταμάτητος αγώνας για 
τη Δημοκρατία. Ογκώδης συγκέντρωση στο 

Κερατσίνι. Στις επάλξεις της μάχης η 
ύπαιθρος Ομιλία του Μ. Λιάρου στο Κερατσίνι στις 27.8 Κερατσίνι Λιάρος Μιλτιάδης

1965 28/8 6
Εκλογές τύπου 1961 δεν πρόκειται να έχετε. 

Η αγόρευση του κ. Εφραιμίδη

Στη συνεδρίαση της Βουλής, στις 27.8, αναφορά 
του Εφραιμίδη στο επιχείρημα "των 

αντιδραστικών" να μην γίνουν εκλογές γιατί 
υπάρχουν οι Λαμπράκηδες. "Τι σκέφτονται να 

κάνουν ώστε να πάψουν να υπάρχουν οι 
Λαμπράκηδες και να κάνουν εκλογές:" Αθήνα Εφραιμίδης Βασίλης

1965 28/8
1 και 

5
Η αγόρευση του Ηλιόπουλου. Ο βασιλιάς με 
τις επιστολές ενήργησε ως κομματάρχης

Αγόρευση του Στ. Ηλιόπουλου με πολλές 
αναφορές στους Λαμπράκηδες. Αθήνα

Ηλιόπουλος Σταύρος~ Λύχνος Γεράσιμος~ Μητσοτάκης 
Κωνσταντίνος~ Τσιριμώκος Ηλίας~ Κωνσταντίνος 

(βασιλιάς)

1965 29/8 1 Το μνημόσυνο Πέτρουλα

Το Συμβούλιο ΔΝΛ και το Σπουδαστικό 
Συμβούλιο καλούν τη νεολαία να μετέχει στο 
μνημόσυνο του Πέτρουλα (29.8) στο Α' 

Νεκροταφείο .[Δεν δόθηκε άδεια να τελεστεί το 
μνημόσυνο στη Μητρόπολη]. Αθήνα Πέτρουλας Σωτήρης

1965 29/8 7 Αρουραίοι και νεολαία

Σχόλιο του Γραφείο Τύπου της ΔΝΛ σε 
χρονογράφημα της Ελ. Βλάχου στην 

"Καθημερινή" (28.6) που αναφέρει ότι "μόνη 
λύσις να κλείσει η Βουλή και να ανοίξουν τα 
φλίππερς. Είναι εθνική ανάγκη". Αποκαλεί τους 

νέους "αρουραίους της Ομόνοιας και των 
Χαυτείων". Αθήνα Βλάχου Ελένη

1965 29/8 8

Βιομηχανία μηνύσεων κατά πολιτών που 
μετέχουν σε εκδηλώσεις υπέρ της 

Δημοκρατίας

Στην Καβάλα, η χωροφυλακή συνεχίζει την 
υποβολή μηνύσεων εναντίον μελών της ΔΝΛ 
για τη συμμετοχή τους σε συγκεντρώσεις υπέρ 

της Δημοκρατίας. Μηνύσεις κατά των Τ. 
Γεωργίου, Ι. Χρυσάφη, Γερακίνη κ.ά. μελών της 

ΔΝΛ Καβάλας. Καβάλα Γεωργίου Τάκης~ Χρυσάφης Γιάννης~ Γερακίνης (;)

1965 31/8 7 Αρουραίοι και νεολαία

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου για την 
αίσθηση που προκάλεσε το σχόλιο στις 29.8 με 
τον ίδιο τίτλο. Τηλεφωνήματα στα γραφεία της 

ΔΝΛ ζητούν λεπτομέρειες. Αθήνα Βλάχου Ελένη

1965 31/8
1 και 

7 Γ.Θ.[Γιάννης Θεοδωράκης]

Το προχθεσινό 
μνημόσυνο του Σωτήρη 

Πέτρουλα

Χιλιάδες λαού γονάτισαν γύρω από το νωπό 
τάφο. Στη μνήμη του παλληκαριού δόθηκε ο 

όρκος: Η θυσία του να μη πάει χαμένη

Ανταπόκριση από το μνημόσυνο. Νέοι ΔΝΛ 
ρυθμίζουν κυκλοφορία των προσερχόμενων στο 
Α' Νεκροταφείο για να μην πατηθούν παρτέρια 

και μνήματα από την πολυκοσμία. Μ΄ 
ενθουσιασμό γίνεται δεκτό το Κ.Σ., ο πρόεδρος 

της ΔΝΛ και η αντιπροσωπεία της ΕΔΑ. 
Χαιρετισμοί του προέδρου της ΕΦΕΕ 

Πάγκαλου, του Τ. Μπενά [κείμενο], του Γ. 
Ζεβελάκη από τη σπουδαστική οργάνωση της 
ΔΝΛ. Ποίημα του Ν. Βρεττάκου αφιερωμένο 

στον Πέτρουλα. Αθήνα

Πέτρουλας Σωτήρης~ Θεοδωράκης Μίκης~ Πάγκαλος 
Περικλής~ Μπενάς Τάκης~ Ζεβελάκης Γιώργος~ Βρεττάκος 

Νικηφόρος

1965 31/8
1 και 

7 Ο λαός γιορτάζει

Έπεσε - νικήσαμε. Η ιαχή θριάμβου που 
ακούσθηκε στην πλατεία Συντάγματος, 

στους δρόμους, τις γειτονιές, στις πόλεις, τα 
χωριά. Την Παρασκευή συγκέντρωση στη 

Θεσσαλονίκη

Δημοκρατική συγκέντρωση με πρωτοβουλία της 
ΔΝΛ Λάρισας στη Ραψάνη (29.8) και ομιλία του 

βουλευτή της ΕΔΑ, Β. Σακελλάρη. ~ Στη 
Σούρπη Βόλου, πανδημοκρατική συγκέντρωση 
οργανωμένη από την ΕΔΑ. Χαιρετισμός του Ν. 

Γκατζή από τη ΔΝΛ.

Αθήνα~ Θεσσαλονίκη~ 
Ραψάνη (Λάρισα)~ Σούρπη 

(Μαγνησία) Σακελλάρης Βαγγέλης~ Γκατζής Νίκος

1965 1/9 1 Αποκαλύψεις εξωμοτών

΄Αρθρο για τα δημοσιεύματα και τις 
"αποκαλύψεις" των εφημ. "Ελευθερία" και 
"Καθημερινή" ότι η διάλυση της ΔΝΛ είχε 

συμφωνηθεί να προταθεί ως λύση συμβιβαστική 
στο βασιλιά κ.ά. Αθήνα Κωνσταντίνος (βασιλιάς)

1965 1/9 1 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις

Ευθυμογράφημα για τους "αρουραίους 
Ομόνοιας και Χαυτείων" που τρομοκρατούν το 

ζωικό βασίλειο της Ελλάδας και τους 
ζωόφιλους. Αθήνα



Έτος Ημερομην. σελ. Συντάκτης Ρουμπρίκες Υπέρτιτλος Τίτλος Περίληψη Τόποι Πρόσωπα

1965 1/9 1
Κακόβουλα ψεύδη ότι οι Λαμπράκηδες 

επετέθηκαν κατά αξιωματικών

Σχετικά με ψευδές δημοσίευμα εφημερίδων της 
Θεσσαλονίκης ότι Λαμπράκηδες επιτέθηκαν 
εναντίον δόκιμου αξιωματικού, διοικητού των 
ΤΕΑ, στο χωριό Τέρπυλλος Κιλκίς και ότι στη 
συγκέντρωση του χωριού (29.8) ακούστηκαν 
αντιβασιλικά και αντικαθεστωτικά συνθήματα. 
Διάψευση του τέως βουλευτή Ι. Γαβριηλίδη. 
Διάψευση και του ίδιου του αξιωματικού. 

Υποβολή μηνύσεων. 
Θεσσαλονίκη~ Τέρπυλλος 

(Κιλκίς) Γαβριηλίδης Ιωάννης~ Κωνσταντίνος (βασιλιάς)

1965 1/9 2
Ο διαγωνισμός καλλιτεχνικής φωτογραφίας 

της "Γενιάς μας"

Θέμα του διαγωνισμού οι αγωνιστικές 
εκδηλώσεις του λαού από τις 15 Ιουλίου κατά 

του αυλικού πραξικοπήματος. Δικαίωμα 
συμμετοχής: επαγγελματίες ή ερασιτέχνες 
φωτογράφοι με αδημοσίευτες φωτογραφίες. Αθήνα

1965 1/9
1 και 

5 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις
Συνέχεια του εθυμογραφήματος για τους 

"αρουραίους της Ομόνοιας και των Χαυτείων". Αθήνα

1965 1/9
1 και 

5

Συγκαλείται απόψε 
ανακτοβούλιο για να 
συγκαλύψει το νέο 

ανακτορικό 
πραξικόπημα. Εξαιρείται 

η ΕΔΑ

Το Συμβούλιο του Στέμματος εμπαιγμός του 
λαού. Οι δημοκρατικές δυνάμεις θα 

επιβάλλουν τη λύση των εκλογών. -Σχόλιο 
της Δ.Ν. Λαμπράκη

Σχόλιο του Γραφείου Τύπου ύστερα από 
δημοσίευμα δεξιάς εφημερίδας ότι υπήρξε 

πρόταση των Τσιριμώκου και Στεφανόπουλου 
στον Γ. Παπανδρέου να δηλώσει στον βασιλιά 

ότι δέχεται τη διάλυση της ΔΝΛ για να 
τερματίσει η ρήξη με το στέμμα. Αθήνα

Τσιριμώκος Ηλίας~ Στεφανόπουλος Στέφανος~ Παπανδρέου 
Γεώργιος~ Κωνσταντίνος (βασιλιάς)

1965 2/9 1 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις
Ευθυμογράφημα με αφορμή το λόγο 

Τσιριμώκου στο Συμβούλιο του στέμματος. Αθήνα Τσιριμώκος Ηλίας

1965 2/9 2 Λόγοι- Αντίλογοι
-Τα φλίππερς, οι "αρουραίοι" και ο 

αταβισμός της προδοσίας
Σχόλιο για το άρθρο της Ελ. Βλάχου "περί 

αρουραίων" κ.ά. Αθήνα Βλάχου Ελένη

1965 2/9 5 Ιωαννίδης Φρίξος
Εγκαίνια λέσχης της Δ.Ν.Λ. σε συνοικία της 

Θεσσαλονίκης

Έγιναν την 1.9 τα εγκαίνια λέσχης στο Κουλέ-
Καφέ. Χαιρετισμοί των κ. Πανάγου, Ι. Πάτσα, 

Έλκα και Σεπετίδη Θεσσαλονίκη
Πανάγος Γιώργος~ Πάτσας Γιάννης.~ Έλκας (;)~ Σεπετίδης 

Μιχάλης

1965 2/9 7
Πολιτικό μνημόσυνο του Σ. Πέτρουλα στην 

Πετρούπολη

Διοργανώθηκε από τη ΔΝΛ Πετρούπολης, την 
1.9, μνημόσυνο του Πέτρουλα με τη συμμετοχή 
τοπικών παραγόντων, εκπροσώπων της ΕΔΑ και 

του Θ. Κοκλάνη από τη ΔΝΛ. ~ Πολιτικό 
μνημόσυνο Πέτρουλα προγραμματίζεται (4.9) 

από τη ΔΝΛ στην Ηλιούπολη. Πετρούπολη~ Ηλιούπολη Πέτρουλας Σωτήρης~ Κοκλάνης Θόδωρος

1965 2/9 7 Η φωνή της Αλήθειας Η Νεολαία Λαμπράκη

Σχόλια για δημοσίευμα της εφημ. "Καθημερινή" 
(1.9) που τονίζει ότι το κυριότερο θέμα για το 

"Συμβούλιο του Στέμματος" είναι η "άμεσος και 
πλήρης διάλυσις των Λαμπράκηδων". Αθήνα

1965 2/9
1 και 

6

Οι συγκεντρώσεις στον 
Πειραιά και στα 
Προπύλαια

Ο υπερήφανος λαός πρωταγωνιστής της 
τύχης του. Ηλιού: "Αντλούμε κύρος από την 

εντολή του"

Συγκέντρωση στον Πειραιά με πρωτοβουλία της 
ΕΔΑ. Με χειροκροτήματα υποδέχονται οι 
συγκεντρωμένοι τα μέλη της ΕΔΑ και τον 

πρόεδρο της ΔΝΛ. Ομιλία του γραμματέα της 
ΔΝΛ Πειραιά, Κ. Τσουράκη. Πειραιάς~ Αθήνα Ηλιού Ηλίας~ Θεοδωράκης Μίκης~ Τσουράκης Κώστας

1965 2/9
1 και 

7
Δεν θα κυκλοφορήσουν 

αύριο εφημερίδες

24ωρη απεργία των εργατών τύπου σήμερα. 
Για τη Δημοκρατία, απόλυση των 

συλληφθέντων

Μεταξύ άλλων, η ΔΝΛ Ηλιούπολης ζητά με 
ανακοίνωσή της άμεση απόλυση των 

συλληφθέντων συνδικαλιστών και την επάνοδο 
της συνταγματικής ομαλότητας. Ηλιούπολη (Θεσσαλονίκη) 

1965 4/9 1
Τι ετοιμάζουν για τους Λαμπράκηδες; Ο 
Πρόεδρος του Κ.Σ. εζήτησε ακρόαση

Ανακοίνωση του Κ.Σ. για το Συμβούλιο του 
Στέμματος και τον αποκλεισμό του προέδρου 
της ΕΔΑ, Ι. Πασαλίδη. Ο πρόεδρος της ΔΝΛ 
ζητά ακρόαση από το βασιλιά. Αγώνας της 
νεολαίας να αποκρούσει κάθε νέο σχέδιο των 

"αυλόδουλων κυβερνήσεων" και για την 
αρθρογραφία της Δεξιάς ότι "επιβάλλεται να 

συζητηθεί η εξουδετέρωση της δραστηριότητος 
της ΕΔΑ και η διάλυση των Λαμπράκηδων". Αθήνα

Πασαλίδης Γιάννης~ Θεοδωράκης Μίκης~ Κωνσταντίνος 
(βασιλιάς) 

1965 4/9 6
Πολιτικό μνημόσυνο του Σωτ. Πέτρουλα 

σήμερα στην Κυψέλη Κυψέλη Πέτρουλας Σωτήρης
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1965 4/9 6

Ψευδείς οι ανακοινώσεις 
ότι αποφασίσθηκε η 

ματαίωσή του

Μεθαύριο στο "Γκλόρια" ο γιορτασμός της 
122ας επετείου του πρώτου συντάγματος 

από την Ένωση Δήμων. Άρχισαν οι 
εκδηλώσεις σε διάφορους δήμους της 
Αττικής. -Χαιρετισμός της ΔΝΛ Αττική~ Αθήνα

1965 4/9
1 και 

5 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις
Ευθυμογράφημα για την επέμβαση των 

Αμερικανών στη Ν.Α. Ασία. Αθήνα~ Σιγκαπούρη

1965 4/9
1 και 

5 Κουκάς Γ[ιώργος]

Αθήνα-Θεσσαλονίκη-
Πάτρα-Λάρισα-Γιαννιτσά-

Σέρρες
Εκλογές Η λαϊκή οργή θα σαρώσει νέα 

συνωμοσία. Χιλιάδες λαού στους δρόμους

Ανταπόκριση από τη Θεσσαλονίκη και την 
οργανωμένη από την Πανθεσσαλονίκεια 

Επιτροπή Δημοκρατικού Αγώνα συγκέντρωση 
στις 3.9. Συμμετοχή της ΔΝΛ.

Αθήνα~ Θεσσαλονίκη~ 
Πάτρα~ Λάρισα~ Γιαννιτσά~ 

Σέρρες

1965 5/9 1 Μποστ[αντζόγλου Μέντης]
Γελοιογραφία: "Αυτοκρατορικαί παραστάσεις 

Ηρώδου". Αθήνα Κανελλόπουλος Παναγιώτης~ Μητσοτάκης Κωνσταντίνος

1965 5/9 1 Ο Βασιλιάς και οι Λαμπράκηδες

Με αφορμή δημοσίευμα της εφημ. "Ακρόπολις" 
υπο τον τίτλο: "Αποκαλύψεις εις το Συμβούλιο 
του Στέμματος. Βασιλεύς προς Παπανδρέου: -
Μου είχατε ρητώς υποσχεθεί να διαλύσετε τους 
Λαμπράκηδες. Διατί δεν το πράξατε; Απάντηση: 
Το θέμα ήτο δικαστικόν και δεν ηδυνήθην να το 

ρυθμίσω διότι παρητήθην". Αθήνα
Κωνσταντίνος (βασιλιάς)~ Παπανδρέου Γεώργιος~ 

Θεοδωράκης Μίκης~ Βάρναλης Κώστας

1965 5/9 5 Ιμβριώτη Ρόζα Άβυσσος άβυσσον επικαλείται…
Σχόλιο για το χρονογράφημα της Βλάχου περί 
αρουραίων, για τη νεολαία και τα ιδανικά της. Αθήνα Βλάχου Ελένη

1965 5/9 11 Η φωνή της Αλήθειας Ο. κ. Χοϊδάς και οι Λαμπράκηδες

Σχόλιο για την απάντηση στο αίτημα του 
προέδρου της ΔΝΛ να γίνει δεκτός σε ακρόαση 
από τον βασιλιά. Ο Χοϊδάς δήλωσε ότι άκουσε 

για πρώτη φορά την οργάνωση αυτή. Αθήνα Κωνσταντίνος (βασιλιάς)~ Χοϊδάς Κωνσταντίνος

1965 5/9 12
Προκλήσεις σε βάρος της ΕΔΑ στη 

Θεσσαλονίκη

Με αφορμή την αφαίρεση επιγραφής από τα 
γραφεία της ΕΔΑ, αναφορά σε παρόμοιο 
περιστατικό που είχε συμβεί πριν μερικούς 

μήνες στη ΔΝΛ Ηλιούπολης στη Θεσσαλονίκη. Ηλιούπολη (Θεσσαλονίκη) 

1965 5/9
1 και 

11

Την Τετάρτη 
Παναθηναϊκή 

συγκέντρωση στην 
Κλαυθμώνος

Κυρίαρχο θέμα οι εκλογές. Παρά την 
αντίδραση παλατιού και ξένων θα γίνουν, 
έτσι όμως όπως τις θέλει η ΕΡΕ. Συνάντηση 
Παπανδρέου-Κανελλόπουλου. -Το θέμα της 

ΔΝΛ
Αναφορά στη συζήτηση βασιλιά-Παπανδρέου 

για τη διάλυση των Λαμπράκηδων. Αθήνα
Κανελλόπουλος Παναγιώτης~ Παπανδρέου Γεώργιος~ 

Κωνσταντίνος (βασιλιάς)

1965 5/9 9 Γ.Α.
Από τα παραμύθια του 

Άντερσεν
Ο γυμνός βασιλιάς - οι κατεργαραίοι του 

παλατιού και ο λαός

Σχόλιο-σύσταση στους Χοϊδά, Αρναούτη, 
Τσιριμώκο, Μητσοτάκη, Στεφανόπουλο κ.ά. 
αυλικούς συμβουλάτορες να διαβάσουν το 

παραμύθι του Άντερσεν. Αθήνα

Άντερσεν Χάνς-Κρίστιαν~ Χοϊδάς Κωνσταντίνος~ 
Αρναούτης Μιχαήλ~ Τσιριμώκος Ηλίας~ Μητσοτάκης 

Κωνσταντίνος~ Στεφανόπουλος Στέφανος~ Κωνσταντίνος 
(βασιλιάς)

1965 7/9 4

Παρά την απεγνωσμένη 
αντίδραση των 
αυλόδουλων

Ο περήφανος λαός της Αθήνας γιόρτασε την 
επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου. "Ο λαϊκός 
αγώνας θα επαναφέρει τη συνταγματική 

ομαλότητα". -Καισαριανή αγωνιζόμαστε για 
άμεσες τίμιες εκλογές

Γιορτή στην Καισαριανή, οργανωμένη από το 
δήμο και συνεστίαση των μελών της ΔΝΛ στα 
πλαίσια του εορτασμού. Ομιλίες και χορός του 

μπαλλέτου της Νεολαίας. Αθήνα~ Καισαριανή

1965 7/9 7 Η φωνή της Αλήθειας Η αξίωση του βασιλιά
Σχόλιο για τη διάλυση της ΔΝΛ που ενισχύει τα 

αντιδημοκρατικά σχέδια κ.ά. Αθήνα Κωνσταντίνος (βασιλιάς)~ Παπανδρέου Γεώργιος

1965 7/9
1 και 

7 Στο Μυλοχώρι Κιλκίς

Τρομοκράτες ανατίναξαν με εκρηκτικές ύλες 
αμερικανικής προέλευσης τη λέσχη των 

Λαμπράκηδων. Απάντηση στους 
τραμπούκους και τους αφέντες τους. -Η 
ακόμα πιο μαχητική και καθολική λαϊκή 

κινητοποίηση

Έκρηξη από τους αγνώστους "γνωστούς" στις 
6.9 στη λέσχη του χωριού με εκρηκτική ύλη που 

χρησιμοποιείται μόνον από το στρατό. 
Μάρτυρες καταθέτουν στην προανάκριση ότι 
δράστες είναι ταραχοποιοί της δεξιάς. Αναφορά 

σε δηλώσεις ταγματάρχη ΤΕΑ ότι θα 
γκρεμίσουν τα γραφεία των Λαμπράκηδων. 

Αντιπροσωπεία της ΔΝΛ και της ΕΔΑ κινεί τις 
διαδικασίες. Διαμαρτυρίες της ΔΝΛ Κιλκίς, 
Καβάλας, της ΕΔΑ, της ΣΕΕΝΕ, των "115". 

Τηλεγραφήματα. Μυλοχώρι (Κιλκίς)~ Καβάλα Τσιάρας Τάσος~ Γαβριηλίδης Ιωάννης~ Μίσσιος Χρόνης

1965 7/9
1 και 

7

Απόφαση της Ε.Ε. της ΕΔΑ. Άμεση 
προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία με 

υπηρεσιακή

Αναφορά στις προθέσεις της ΕΡΕ που 
διαγράφηκαν καθαρά στο "Συμβούλιο του 
Στέμματος" για τη διάλυση της ΔΝΛ. Αθήνα

1965 7/9
1 και 

7 Όχι με τους φασίστες

Αναφορά στην ανατίναξη της λέσχης στο 
Μυλοχώρι Κιλκίς και στην ΕΡΕ που κινεί τον 
μηχανισμό της ανωμαλίας και της εκτροπής. Μυλοχώρι (Κιλκίς)
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1965 7/9
1 και 

7 Μίκης Θεοδωράκης
Η Δ.Ν. Λαμπράκη ελπίδα της Δημοκρατίας. 
Γι'  αυτό τη μισούν οι κύκλοι της ανωμαλίας

Δηλώσεις του Μ. Θεοδωράκη με αφορμή 
πληροφορίες για επκείμενη διάλυση της 

οργάνωσης. Μυλοχώρι (Κιλκίς)~ Αθήνα

Θεοδωράκης Μίκης~ Τσακαλώτος Θεόδωρος~ 
Κανελλόπουλος Παναγιώτης~ Ροδόπουλος Κωνσταντίνος~ 

Παπανδρέου Γεώργιος~ Τσιριμώκος Ηλίας

1965 7/9
3 και 

6 Με πρωτοβουλία ΕΔΑ

Επιβλητικές συγκεντρώσεις στην επαρχία. Η 
Θήβα, η Χίος, το Αγρίνιο, η Καβάλα και ο 
Πύργος στις επάλξεις για τη Δημοκρατία

Συγκέντρωση στη Θήβα, στις 6.7. Στην ομιλία 
του, ο Λ. Κύρκος αναφέρεται στην προσπάθεια 
για τη διάλυση της ΔΝΛ και τονίζει ότι οι 
οργανώσεις ούτε δημιουργούνται ούτε 
διαλύονται από "μεγαλειότατους". ~ 

Συγκέντρωση στη Χίο και ομιλία του Μ. 
Γλέζου. Αναφορά στην υπόσχεση του 

Παπανδρέου προς το βασιλιά ότι θα διαλύσει τη 
ΔΝΛ. ~ Πανδημοκρατική συγκέντρωση στον 

Πύργο. Στην ομιλία του, ο Ν. Κιτσίκης 
αναφέρεται στους Λαμπράκηδες που 

"ενσαρκώνουν τα ωραιότερα ιδανικά της 
ελληικής φυλής" και στον Πέτρουλα.

Θήβα~ Χίος~ Αγρίνιο~ 
Καβάλα~ Πύργος

Κύρκος Λεωνίδας~ Κωνσταντίνος (βασιλιάς)~ Γλέζος 
Μανώλης~ Παπανδρέου Γεώργιος~ Κιτσίκης Νίκος~ 

Πέτρουλας Σωτήρης

1965 8/9 1 Οι εμπρηστές
Αναφορά στην ανατίναξη της λέσχης ΔΝΛ στο 

Μυλοχώρι. Αθήνα~ Μυλοχώρι (Κιλκίς)

1965 8/9 3
Συνεχίζονται στις πόλεις 

και τα χωριά

Συγκεντρώσεις για τη Δημοκρατία. 
Ολόκληρη η ύπαιθρος φλέγεται από 

αγωνιστικό ενθουσιασμό

Στο Νεοχώρι Βόλου συγκέντρωση με 
πρωτοβουλία της Ν.Ε. της ΕΔΑ και χαιρετισμός 

του Ν. Γκατζή εκ μέρους της ΔΝΛ. ~ 
Συγκέντρωση της ΕΔΑ στην Αγριά και 

χαιρετισμός του Ελ. Τσίλογλου της ΔΝΛ. ~ 
Συγκέντρωση της ΔΝΛ Λάρισας στην Αγιά και 
ομιλία του Α. Παπαστεργίου. ~ Συγκεντρώσεις 
της ΔΝΛ στα Κουφάλια Θεσ/κης και στα χωριά 

Ν. Ραιδεστός, Λαχανά, Αδάμ, Καλαμωτό, 
Περιστρώνα και Νέα Μάδυτο.

Νεοχώρι (Μαγνησία)~ Αγριά 
(Μαγνησία)~ Αγιά (Λάρισα)~ 
Κουφάλια (Θεσσαλονίκη)~ 

Νέα Ραιδεστός 
(Θεσσαλονίκη)~ Λαχανάς  

(Θεσσαλονίκη)~ Αδάμ 
(Θεσσαλονίκη)~ Καλαμωτό  

(Θεσσαλονίκη)~ 
Περιστερώνας  

(Θεσσαλονίκη)~ Νέα Μάδυτος 
(θεσσαλονίκη) Γκατζής Νίκος~ Τσίλογλου Λευτέρης~ Παπαστεργίου Α.

1965 8/9 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Συνεστίαση της Δ.Ν. Καισαριανής

4/9 Συνεστίαση, ποιήματα, χορός από μπαλέτο 
του Δήμου, παρευρέθηκε ο δήμαρχος κ. Μακρής 

κ.α. Καισαριανή Μακρής Παναγιώτης

1965 8/9 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Εκλογές: Αίτημα των Ελλήνων φοιτητών και 
εργατών της Δ. Γερμανίας

Δημοκρατική συγκέντρωση στο Μόναχο με 
πρωτοβουλία της Συντονιστικής Επιτροπής 

Δημοκρατικού Αγώνα. Ομιλία και εκπροσώπου 
ΔΚΝΓΛ Μόναχο

1965 8/9 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Μνημόσυνο του Πέτρουλα

Σε ομιλία του βουλευτή της ΕΔΑ, Β. 
Νεφελούδη, καλεί η ΔΝΛ Κυψέλης. ~ Η ΔΝΛ 
Ηλιούπολης οργανώνει στη λέσχη της γιορτή 
αφιερωμένη στον Πέτρουλα και στα 122 χρόνια 

του Συντάγματος. Κυψέλη~ Ηλιούπολη Πέτρουλας Σωτήρης~ Νεφελούδης Βασίλης

1965 8/9 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Ο Σωτήρης Ζει στις καρδιές όλων μας. 
Χαιρετισμός των Ελλήνων Πολιτικών 
Προσφύγων στη Δ.Ν. Λαμπράκη

Πολιτικοί πρόσφυγες από το Μπρνο της 
Τσεχοσλοβακίας απευθύνουν χαιρετισμό στη 
ΔΝΛ με αφορμή το πολιτικό μνημόσυνο του 

Πέτρουλα. Μπρνό (Τσεχοσλοβακία) Πέτρουλας Σωτήρης
1965 8/9 6 11 και 12 Σεπτέμβρη Β' Σύνοδος του Κ.Σ. της Δ.Ν. Λαμπράκη Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΔΝΛ. Αθήνα

1965 8/9 6

Νέο σχέδιο 
"Αρχιπερικλή" θα 

εφαρμόσει κυβέρνηση 
της ΕΡΕ

Η εργατική τάξη υπέρ των άμεσων εκλογών 
από υπηρεσιακή κυβέρνηση εμπιστοσύνης. -

Συγκέντρωση στην ύπαιθρο για τη 
Δημοκρατία

Πανδημοκρατικές συγκεντρώσεις της ΕΔΑ στην 
Καρδίτσα και σε χωριά του νομού. Τις 

συγκεντρώσεις χαιρέτησαν και αντιπρόσωποι 
της ΔΝΛ. ~ Συγκέντρωση στη συνοικία 
Καπαφλή του Βόλου. Χαιρετισμός του Ν. 

Γκατζή της ΔΝΛ. Καρδίτσα~ Βόλος Γκατζής Νίκος

1965 8/9
1 και 

5
Τυφλό όργανο των 

κύκλων της ανωμαλίας

Ο αρχιπροβοκάτορας Γαρουφαλιάς προωθεί 
τα σχέδια της εκτροπής. "Αποκαλύψεις" 

για… παπανδρεϊκό πραξικόπημα!  
Παπανδρέου: Απίστευτος η ηθική πτώσις του 

κ. Γαρουφαλιά.

Αναφορά στις δραστηριότητες των "κύκλων της 
ανωμαλίας" και στην "εγκληματική ανατίναξη" 

στο Μυλοχώρι. Αθήνα~ Μυλοχώρι (Κιλκίς) Γαρουφαλιάς Πέτρος~ Παπανδρέου Γεώργιος
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1965 8/9
1 και 

5

Όργανά τους ανατίναξαν 
τη Λέσχη των 
Λαμπράκηδων

Η τρομοκρατική δράση των ΤΕΑ στην 
ύπαιθρο. Να διαλυθούν. Διάβημα της ΕΔΑ. 
Διαμαρτυρίες οργανώσεων, βουλευτών της 

ΕΚ, δημοτικών αρχόντων

Σύμφωνα με καταθέσεις μαρτύρων, τα ΤΕΑ 
είναι οι δράστες της ανατίναξης. Αντιπροσωπεία 

της ΕΔΑ και της ΔΝΛ καταγγέλλει στον 
εισαγγελέα Θεσ/κης το μελετημένο 

τρομοκρατικό σχέδιο και ζητούν να τιμωρηθούν 
οι ένοχοι. ~ Στην Έδεσσα, αντιπροσωπεία της 
ΕΔΑ και της ΔΝΛ έκανε παράσταση στο 

νομάρχη για τα γεγονότα στο χωριό Άσπρος και 
για τον ρόλο των ΤΕΑ στις πολιτικές 

εκδηλώσεις. ~ Παράγοντες της Κομοτηνής 
καταδικάζουν τα γεγονότα του Μυλοχωρίου. ~ 
Διαμαρτυρία του δημάρχου Κιλκίς, της Ν.Ε. της 
ΕΔΑ Κιλκίς, της ΔΝΛ και της ΕΔΑ χωριού 
Βασιλικά Θεσ/κης. ~ Τηλεγραφήματα 

διαμαρτυρίας από τη ΔΝΛ Σερρών και Ημαθίας, 
το Σωματείο Οικοδόμων, κατοίκους του χωριού 

Γυναικόκαστρο. ~ Ο υπουργός Δημοσίας 
Τάξεως, Αλλαμανής, έδωσε εντολή στη 
χωροφυλακή Κιλκίς για προανακρίσεις.

Θεσσαλονίκη~ Βασιλικά 
(Θεσσαλονίκη)~ Έδεσσα~ 

Άσπρος (Κιλκίς)~ Κομοτηνή~ 
Μυλοχώρι (Κιλκίς)~ Σέρρες~ 
Ημαθία~ Γυναικόκαστρο 

(Κιλκίς) Καζέλης Θόδωρος~ Αλλαμανής Στέλιος

1965 8/9
1 και 

8

Άρχισε ο επικίνδυνος για 
τη Δημοκρατία διάλογος 

Παπανδρέου-
Κανελλόπουλου

ΌΧΙ στην ΕΡΕ, Υπηρεσιακή, θα αντηχήσει 
αύριο στην Πλατεία Κλαυθμώνος. Στην 
πανδημοκρατική συγκέντρωση της ΕΔΑ Αναφορά στη ΔΝΛ. Αθήνα

Παπανδρέου Γεώργιος~ Κανελλόπουλος Παναγιώτης~ 
Αθανασιάδης-Νόβας Γεώργιος

1965 9/9 1 Διεξάγονται ανακρίσεις

Η λέσχη Λαμπράκηδων στο Μυλοχώρι 
Κιλκίς ανατινάχθηκε από εκρηκτική ύλη που 

χρησιμοποιεί ο στρατός. Κατατέθηκαν 
επιβαρυντικά στοιχεία για ορισμένους 

τρομοκράτες

Πραγματογνωμοσύνη από πυροτεχνουργούς της 
Μεραρχίας Κιλκίς καταλήγει στο συμπέρασμα 
ότι "η εκρηκτική ύλη που χρησιμοποιήθηκε είναι 
απ' αυτές που χρησιμοποιεί ο στρατός". Αρχίζει 

η έρευνα για να εντοπισθεί η στρατιωτική 
υπηρεσία από την οποία υπεξαιρέθηκε. 

Εισαγγελέας εποπτεύει την προανάκριση αν και 
κανείς δεν έχει συλληφθεί. Μυλοχώρι (Κιλκίς)

1965 9/9 3
Ξεσήκωσε πανελλήνια 

κατακραυγή

Η ανατίναξη της λέσχης των Λαμπράκηδων 
στο Κιλκίς. Έντονες διαμαρτυρίας συλλόγων 

και οργανώσεων

Ανακοινώσεις και τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας 
από τις οργανώσεις της ΔΝΛ στη Θεσσαλονίκη, 

Πέλλα, Πιερία, Ημαθία, Ιωάννινα. 
~Τηλεγράφημα των "Οικοδόμων Βέροιας".

Μυλοχώρι (Κιλκίς)~ 
Θεσσαλονίκη~ Πέλλα~ 

Βέροια~ Πιερία~ Ημαθία~ 
Ιωάννινα

1965 9/9 5 Πένθη
Β. Σταυρόπουλος. Ένας μαχητής των 

Λαμπράκηδων

Κηδεία στελέχους της Ν.ΕΔΑ και της ΔΝΛ 
Μεταξουργείου. Αντιπροσωπείες και στεφάνια 

από το Κ.Σ., τη ΔΝΛ Αθήνας και 
Μεταξουργείου. Αθήνα~ Μεταξουργείο Σταυρόπουλος Βασίλης

1965 9/9 7 Η φωνή της Αλήθειας Η Δράση των ΤΕΑ

Σχόλιο για τα ΤΕΑ και τις παρακρατικές 
οργανώσεις που "αλωνίζουν, για την χρονική 

σύμπτωση της ανατίναξης στο Μυλοχώρι με την 
"εξόρμηση" του λοχαγού των ΤΕΑ Αγρινίου κ.ά. Μυλοχώρι (Κιλκίς)~ Αγρίνιο

1965 9/9
1 και 

7

Μια μόνη λύση υπάρχει: 
Υπηρεσιακή κοινής 
εμπιστοσύνης και 

εκλογές

Ναυάγησαν οριστικά οι συνεννοήσεις 
Παπανδρέου-Κανελλόπουλου. Ο αρχηγός 
της ΕΡΕ με επιστολή του, που είναι μνημείο 
αυτοεξευτελισμού, ομολογεί ότι το κόμμα 
των τρικύκλων θέλει να επαναφέρει το 
καθεστώς της φασιστικής ζούγκλας

Από την ομιλία του Ηλ. Ηλιού στη συγκέντρωση 
(8.9). Αναφορά στις απόπειρες διάλυσης της 

ΔΝΛ που εκδηλώνονται από το παλάτι και στην 
πίεση που εξασκήθηκε και εξασκείται από τη 
δεξιά παράταξη, τον τύπο και πολιτικούς 

παράγοντες. Αθήνα
Παπανδρέου Αντρέας~ Κανελλόπουλος Παναγιώτης~ Ηλιού 

Ηλίας~ Βλάχου Ελένη 

1965 9/9

1 και 
5 και 

7

Η μεγαλύτερη 
κινητοποίηση των 53 

ημερών. Η συγκέντρωση 
της ΕΔΑ. Απ' όσα έγιναν 
στο χώρο του "Γκλόρια"

Η Ανυπότακτη Αθήνα αξίωσε άμεσες 
εκλογές-υπηρεσιακή

Ανταπόκριση από τη συγκέντρωση (8.9). 
"Παρούσα στη συγκέντρωση η νεολαία της 
δημοκρατικής Αθήνας, οι Λαμπράκηδες". 
Πλακάτ με σύνθημα: "Νεολαία Λαμπράκη, 

φραγμός στα σχέδια της ανωμαλίας". Από τους 
Λαμπράκηδες Πειραιά πανώ με σύνθημα: 

"Μικτή Λαού-Μαύρο Μέτωπο: 3-0. Ο αγώνας 
συνεχίζεται...".  Αθήνα~ Πειραιάς Τσουράκης Κώστας~ Ηλιού Ηλίας

1965 10/9 1 Ντοκουμέντο

Για τον κρατικό μηχανισμό που ελέγχεται από 
ΕΡΕ και φασιστικά στοιχεία. Για την επιστολή 

Κανελλόπουλου που αποτελεί εξαγγελία 
προγράμματος εμφυλίου πολέμου. Για την 

ανατίναξη στο Μυλοχώρι. Μυλοχώρι (Κιλκίς)~ Αθήνα Κανελλόπουλος Παναγιώτης
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1965 10/9 1 Η φωνή της Αλήθειας Οι εκλογές και η Αυλή

Δημοσίευμα της εφημ."Καθημερινή" 
προσανατολίζει "προς λύση Στεφανόπουλου". 

Αναφορά στη ΔΝΛ. Αθήνα Στεφανόπουλος Στέφανος

1965 10/9 1 Κουκάς Γ[ιώργος]
Δεν στρέφεται κατά των 

ενόχων

Αποπροσανατολίζεται η ανάκριση για την 
ανατίναξη της Λέσχης. Συνελήφθησαν 

στελέχη της Ε.Δ.Α.!

Η σύλληψη στελεχών της ΕΔΑ από το χωριό 
Ασπροποταμιά χαρακτηρίζεται σαν προσπάθεια 
αποπροσανατολισμού στις ανακρίσεις για την 

έκρηξη στο Μυλοχώρι. Διαμαρτυρία συνηγόρων 
της ΔΝΛ διότι έπρεπε να συλληφθούν αυτοί που 
αναφέρονται επωνύμως στις καταθέσεις των 
μαρτύρων. Ο τοπικός τύπος αναφέρει ότι τα 

εκρηκτικά πωλούνται στο εμπόριο. ~ 
Τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας προς τη Βουλή 
και τους αρχηγούς κομμάτων από τοπικούς 
παράγοντες του Κιλκίς, συνεταιρισμούς κ.ά.

Μυλοχώρι (Κιλκίς)~ Αθήνα~ 
Ασπροποταμιά (Κιλκίς)

1965 10/9 3
Η ανατίναξη της Λέσχης 

των Λαμπράκηδων
Διαμαρτυρίες. Ζητούν την παραδειγματική 

τιμωρία των ενόχων.

Ανακοινώσεις καταγγελίες, διαμαρτυρίες από τη 
ΔΝΛ Θεσ/κης, Καισαριανής, Καρδίτσας και 

Πολύγυρου Χαλκιδικής, τη Ν.Ε. ΕΔΑ Πρεβέζης 
και Ιωαννίνων, από προσωπικότητες της 

Καβάλας, τον Τ. Γεωργίου γραμματέα της ΔΝΛ 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την ΕΔΑ 

Αγιάσου κ.ά.

Θεσσαλονίκη~ Πολύγυρος 
(Χαλκιδική)~ Πρέβεζα~ 
Ιωάννινα~ Καβάλα~ 

Καισαριανή~ Αγιάσος~ 
Καρδίτσα Γεωργίου Τάκης

1965 10/9 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Οι Λαμπράκηδες φρουρό των 
συνταγματικών ελευθεριών

Επιστολή Ελλήνων πολιτικών προσφύγων 
παροικίας από το Τρίνετς Τσεχοσλοβακίας. 

Διαμαρτυρία για τη συνεχιζόμενη παραβίαση της 
συνταγματικής τάξης κ.ά. Τρίνετς (Τσεχοσλοβακία)

1965 10/9
1 και 

5
Ανακοίνωση των 
ιδρυτικών μελών

Οι Λαμπράκηδες έδωσαν ιδανικά στη 
Νεολαία μας. Τυχόν δίωξή τους θα οδηγήσει 
στην κατάπνιξη των λαϊκών ελευθεριών. 

Δηλώσεις του κ. Μπακόπουλου

Το κείμενο της ανακοίνωσης των ιδρυτικών 
μελών της ΔΚΝΓΛ. ~ Ο πρώην υπουργός 
Δικαιοσύνης, Μπακόπουλος, εδήλωσε ότι η 

κυβέρνηση της ΕΚ είχε ετοιμάσει διάταξη νόμου 
"περί σωματείου" και ότι οι "ενώσεις 

προσώπων" θα μπορούσαν να διαλυθούν μόνο 
σε περίπτωση παραβίασης του καταστατικού. 
Δεν υπήρχε πολιτική πρόθεση από την Ε.Κ. για 

τη διάλυση των Λαμπράκηδων. Αθήνα Μπακόπουλος Νικόλαος

1965 11/9 1 Η Σαπίλα

Αναδρομή στην κρίση που οδήγησε στο αυλικό 
πραξικόπημα. Αναφορά στα πρακτικά του 

Συμβουλίου του Στέμματος και στο αίτημα του 
βασιλιά για τη διάλυση των Λαμπράκηδων. Αθήνα Κωνσταντίνος (βασιλιάς)

1965 11/9 1 Σήμερα
Η Β΄ Σύνοδος του Κ.Σ. της Δ.Ν. Λαμπράκη. 

Σοβαρότατα θέματα

Θέατρο "Γκλόρια". Θέματα: Η δημοκρατική 
αντίσταση της Ελληνικής νεολαίας απέναντι στο 
πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και τα καθήκοντα 
της ΔΝΛ καθώς και το ζήτημα της επίθεσης 
εναντίον της οργάνωσης. Εισήγηση του Μ. 
Θεοδωράκη. Κλήθηκαν εκπρόσωποι και 
βουλευτές των δημοκρατικών κομμάτων, 

προσωπικότητες, φοιτητικές οργανώσεις κ.ά. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης

1965 11/9 4 Ανακοίνωση της ΔΝΛ

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου: 
Αντιπροσωπεία της ΔΝΛ με επικεφαλής το 

μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, βαλκανιονίκη, 
Γ. Θάνο, επισκέφτηκαν την εθνική ομάδα που 
θα πάρει μέρος στους βαλκανικούς αγώνες. Αθήνα Θάνος Γ.

1965 11/9 5 Η φωνή της Αλήθειας Οι ανακρίσεις για την ανατίναξη

Σχόλια για τον "Καραμανλικό κανόνα" να 
συλλαμβάνονται, σε κάθε εγκληματική ενέργεια 
της Δεξιάς, τα θύματα και όχι οι θύτες. Την ίδια 
τακτική ακολουθεί η Ασφάλεια Κιλκίς, αφού για 
την έκρηξη στο Μυλοχώρι, συνέλαβε ΕΔΑΐτες. Μυλοχώρι (Κιλκίς) Καραμανλής Κωνσταντίνος

1965 11/9
1 και 

5 Άμεσες εκλογές

Μεγαλειώδης συγκεντρώσεις Χανιά-
Θεσσαλονίκη. Το πυραυλικό κέντρο στην 
Κρήτη απειλή για την Ελλάδα και την 

Ειρήνη. 

Πλακάτ αναπαρίσταναν τους δυναμιτιστές στο 
Μυλοχώρι και στο Γοργοπόταμο με το ερώτημα 
"ποιος;". Σε άλλο πλακάτ: "Οι Λαμπράκηδες δεν 

διαλύονται".

Θεσσαλονίκη~ Χανιά~ 
Μυλοχώρι (Κιλκίς)~ 

Γοργοπόταμος
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1965 11/9
1 και 

5 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις
Ευθυμογράφημα σχετικό με τις ανακρίσεις για 

την ανατίναξη της λέσχης Μυλοχωρίου. Μυλοχώρι (Κιλκίς)

1965 11/9
1 και 

5 Βούλτεψης Ι[ωάννης] Τα έργα των αυλόδουλων

Ο κρατικοπαρακρατικός μηχανισμός της 
φασιστικής δεξιάς σε λειτουργία. Μεταβολές, 

ανακατατάξεις.

Ομιλία του Η. Ηλιού στην παναθηναϊκή 
συγκέντρωση, στις 8.9. Αναφορά στην αξίωση 

του βασιλιά για τη διάλυση της ΔΝΛ. Αθήνα Ηλιού Ηλίας

1965 12/9 1 Η 2η Σύνοδος του Κ.Σ.

Η Δ.Ν. Λαμπράκη στην πρώτη γραμμή του 
δημοκρατικού αγώνα. Ενός λεπτού σιγή στη 

μνήμη του Σωτήρη Πέτρουλα

Ενθουσιώδεις εκδηλώσεις, παρουσία μελών της 
Ε.Ε.και της Δ.Ε. της ΕΔΑ. Εισήγηση του Μ. 
Θεοδωράκη για την κατάσταση της χώρας, το 
ρόλο της ΔΝΛ, το κίνημα της νεολαίας και τις 
προοπτικές της ΔΝΛ. Χαιρετισμό στέλνει η 
Νεολαία Σοσιαλιστικού Κόμματος Ιταλίας 

(P.S.I.). Αθήνα Πέτρουλας Σωτήρης~ Θεοδωράκης Μίκης

1965 12/9 9 Αντωνόπουλος Νικ[ηφόρος]

Ένας χρόνος από την 
ίδρυση της Δ.Ν. 
Λαμπράκη

Οι Λαμπράκηδες ρίζωσαν στις καρδιές. 
Μπροστά στις απειλές της αντίδρασης 

στέκουν ορθοί και παλεύουν με πίστη για τη 
Δημοκρατία και την κοινωνική πρόοδο

Απόσπασμα από την Ιδρυτική Πράξη της ΔΝΛ 
και άρθρο για την πρώτη επέτειο από την ίδρυσή 

της. Αθήνα

1965 12/9 12
Η ανατίναξη της Λέσχης 
της Δ.Ν. Λαμπράκη

Απαράδεκτος ο αποπροσανατολισμός της 
ανάκρισης. Διάβημα της ΕΔΑ Κιλκίς, 

διαμαρτυρίες

Τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας από διάφορους 
φορείς και τις οργανώσεις ΔΝΛ Συκεών 

Θεσ/κης, Νάουσας, Πέλλης, Κατερίνης κ.ά. 
Αντιπροσωπεία της ΕΔΑ Κιλκίς έκανε διάβημα 

στον διοικητή της χωροφυλακής και στο 
νομάρχη για τη σύλληψη των ΕΔΑϊτών. 

Ζήτησαν επίσης να ανακριθεί ο ταγματάρχης 
των ΤΕΑ, Λιαπούσης.

Κιλκίς~ Συκεές 
(Θεσσαλονίκη)~ Νάουσα~ 

Πέλλα~ Κατερίνη Λιαπούσης (ταγματάρχης ΤΕΑ) 

1965 12/9
1 και 

11
ΕΔΑ. Η 9η σύνοδος της 

Δ.Ε. Απόφαση
Όλες οι δυνάμεις για να επιβληθεί η ομαλή 

πορεία στη ζωή του έθνους Αθήνα

1965 14/9 1 Η φωνή της Αλήθειας Τα ψεύδη των Λαμπράκηδων

Δεξιές εφημερίδες δημοσιεύουν είδηση ότι, στο 
κέντρο της Αθήνας, Λαμπράκηδες επετέθηκαν 
κατά μικτής στρατιωτικής περιπόλου για να 

καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι οι 
Λαμπράκηδες πρέπει να διαλυθούν. Επιστολή 
διάψευσης του αστυνομικού διευθυντή Αθηνών. 

Σχόλιο για τις σχετικές  "ειδήσεις" που 
διαψεύδονται. Απορρέουν από την προσπάθεια 

διάλυσης της οργάνωσης. Αθήνα

1965 14/9 2 Λόγοι- Αντίλογοι Το εκπολιτιστικό έργο των Λαμπράκηδων

Σχόλιο για την εκπολιτιστική δραστηριότητα της 
ΔΝΛ, όπως αναπτύχθηκε στη σύνοδο του Κ.Σ. 
Συνιστά την καλύτερη απάντηση στους διώκτες 

της οργάνωσης. Αθήνα Βλάχου Ελένη

1965 14/9 2 Λόγοι- Αντίλογοι Σχέδιο "Αρουραίοι";
Συνέχεια του προηγούμενου άρθρου για τους 

Λαμπράκηδες. Αθήνα Βλάχου Ελένη

1965 14/9 3

Στην Καλαμάτα, Στο 
Αίγιο και στη Νάξο με 
πρωτοβουλία της ΕΔΑ Πανδημοκρατικές συγκεντρώσεις

 Σε ομιλία του, στην Καλαμάτα, ο Στ. 
Μερκούρης, συνεργαζόμενος βουλευτής με την 
ΕΔΑ, αναφέρεται στις δηλώσεις Κανελλόπουλου 
περί τρομοκρατούμενων οπαδών της Δεξιάς από 
τη ΔΝΛ και δηλώνει  ότι η ΔΝΛ πάλλεται από 
ενθουσιασμό και παραδειγματίζεται από τη 

θυσία του Γρ. Λαμπράκη. Καλαμάτα~ Αίγιο~ Νάξος
Μερκούρης Σταμάτης~ Λαμπράκης Γρηγόρης~ 

Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1965 14/9 5

Ο ξένος τύπος για τη Νεολαία Λαμπράκη. Το 
σχέδιο της αντίδρασης για τη διάλυσή της θα 
βρει αντιμέτωπες όλες τις νεολαιΐστικες 

οργανώσεις του Εξωτερικού.

"Όσο συνεχίζουν να φτάνουν τα νέα για την 
προσπάθεια διάλυσης της ΔΝΛ τόσο 
κορυφώνεται η αγανάκτηση των ξένων 

οργανώσεων". Η εφημ. "Σμιένα" της Νεολαίας 
της Σλοβακίας σε άρθρο της, με τίτλο 

"Λαμπράκηδες", προβάλλει το ιστορικό και το 
ρόλο της οργάνωσης. Πράγα~ Σλοβακία Θεοδωράκης Μίκης~ Μπενάς Τάκης

1965 14/9 8

Επί Τσιριμώκου οι τρομοκράτες της Δεξιάς 
σημειώνουν πλούσια δράση όπως και επί 
ΕΡΕ. Αποστάτης βουλευτής κακοποιεί 

δημοσιογράφο. -Κατά στελέχους της ΔΝΛ

Γνωστοί τρομοκράτες της Δεξιάς, επετέθηκαν 
και κακοποίησαν τον γραμματέα της ΔΝΛ 

Ενυδρίου Φαρσάλων, Θωμά Αναστασίου, στο 
χωριό Βαμβακού. Οι δράστες ενώ είχαν 

συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι. Διαμαρτυρία 
της τοπικής ΔΝΛ.~ Άγνωστοι κατέστρεψαν την 
επιγραφή στα γραφεία της ΔΝΛ στη Γουριά.

Βαμβακού (Λάρισα)~ Ενυδρίο 
Φαρσάλων (Λάρισα)~ Γουριά 

Μεσολογγίου 
(Αιτωλοακαρνανία) Τσιριμώκος Ηλίας~ Αναστασίου Θωμάς 
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1965 14/9
1 και 

7 Η Β΄ Σύνοδος του Κ.Σ.
Η Δ.Ν. Λαμπράκη πάντα πρώτη για την 

Πρόοδο για τη Δημοκρατία

Έληξαν, στις 12.9, οι εργασίες της Β΄ Συνόδου 
του Κ.Σ. Απόφαση για την εντατικοποίηση της 
προσπάθειας του λαού και της νεολαίας για την 
αποκατάστη της συνταγματικής νομιμότητας και 
την άμεση διενέργεια εκλογών. Κύριο καθήκον 

η υπεράσπιση ΔΝΛ και η αποτροπή της 
διάλυσής της. Δεκτή έγινε η πρόταση του 

εκπροσώπου της ΔΝΛ Μυλοχωρίου για μεγάλη 
εξόρμηση με σκοπό την ανοικοδόμηση της 

λέσχης. Το κείμενο των αποφάσεων. 
Χαιρετισμοί της Ρ. Ιμβριώτη και του Μ. Αυγέρη, 
εκπροσώπων της ΔΝΛ Αθήνας, σπουδαστών, 

Βόρειας Ελλάδας και του δημάρχου 
Περιστερίου, Δ. Φωλόπουλου.  Χαιρετισμός 
εκπροσώπου της Ιταλικής Κομμουνιστικής 

Νεολαίας και αναφορά του σε εκδηλώσεις υπέρ 
της ΔΝΛ στη Γένοβα, Ρώμη, Μπάρι. Μήνυμα 
συμπαράστασης από την Εθνική Γραμματεία 
Σοσιαλιστικής Νεολαίας (Νένι). Αναγγελία για 
την ίδρυση Επιτροπής της Ιταλικής Νεολαίας με 
στόχο την υπεράσπιση της Δημοκρατίας στην 
Ελλάδα με τίτλο "Σωτήρης Πέτρουλας". 

Τηλεγραφήματα χαιρετιστήρια από ΠΟΔΝ, 
ΕΔΟΝ (Κύπρος) κ.ά.  

Αθήνα~ Μυλοχώρι (Κιλκίς)~ 
Γένοβα~ Ρώμη~ Μπάρι~ 

Περιστέρι Ιμβριώτη Ρόζα~ Αυγέρης Μάρκος~ Φωλόπουλος Δημήτρης

1965 14/9
3 και 

6
Διαμαρυρτίες. Για τις εγκληματικές ενέργειες 

των τραμπούκων.

Διαμαρτυρίες εργατών, οργανώσεων, 
δημοκρατικών πολιτών για την ανατίναξη της 
Λέσχης Μυλοχωρίου. Ζητούν τη σύλληψη των 

ενόχων, τη διάλυση των ΤΕΑ, την 
αποκατάσταση της δημοκρατικής ομαλότητας. 

Μυλοχώρι (Κιλκίς)~ 
Ζαγκλιβέρι (Θεσσαλονίκη)~ 
Τρίπολη~ Φάρσαλα~ Ξάνθη~ 

Αρκαδία~ Αργολίδα~ 
Χαλκιδική

1965 15/9 1
Δήλωση της Δ.Ε. της 

ΕΔΑ
Ελπίδα του έθνους η Δ.Ν. Λαμπράκη. Ο 

λαός θα την περιφρουρήσει

Δήλωση της 9ης Συνόδου της Δ.Ε. της ΕΔΑ 
σχετικά με δημοσιεύματα για τα διαμειφθέντα 

στο Ανακτοβούλιο που επιβεβαιώνουν το σχέδιο 
διάλυσης της ΔΝΛ. Κάθε απόπειρα εφαρμογής 
της αντιλαϊκής θέλησης θα συναντήσει τη 

δημοκρατική αντίσταση κ.ά. Αθήνα

1965 15/9 2 Παπαπερικλής Ν[ίκος]
Το ημερολόγιο ενός απλού 

ανθρώπου Βορεινό...
Σχόλιο για τον πανδημοκρατικό συναγερμό στην 

μακεδονική ύπαιθρο. Βόρεια Ελλάδα

1965 15/9 3 Θανασέκος Δ[ημήτρης]

Δημοκρατία - Δουλειά - 
114 - Εκπολιτισμός - 

Μόρφωση

Ακλόνητη η Νεολαία Λαμπράκη συνεχίζει 
την ανοδική περεία της. Ένας χρόνος 

γόνιμης δράσης

1 χρόνος από τη συγχώνευση (12.9.1964). 
Αναδρομή στις δραστηριότητες της ΔΝΛ: 
εξόρμηση για το βιβλίο, αναλφαβητισμός, 

κοινωνική αλληλεγγύη, εκπολιτισμός, Κυπριακό, 
και στην επίθεση της Δεξιάς. Αθήνα

1965 15/9 3
Η ελληνική ύπαιθρος 

φλέγεται

Συγκεντρώσεις για τη Δημοκρατία. Πόλεις 
και χωριά ζητούν αποκατάσταση της 
δημοκρατικής ομαλότητας, Ελεύθερες 

εκλογές.

Στις 13.9 πραγματοποιήθηκε πανδημοκρατική 
συγκέντρωση στους Γόννους Λάρισας με 

πρωτοβουλια της τοπικής ΔΝΛ. Ομιλία του Ν. 
Χρυσικού της ΔΝΛ κ.ά. ~ Η Ν.Ε. της ΕΔΑ και η 
ΔΝΛ Άρτας οργάνωσαν συγκεντρώσεις στα 

χωριά Μύτικας, Άγ. Σπυρίδωνας και Άνω Πέτρα 
(13-14.9).  Στις 12.9, μέλη της ΔΝΛ Χανίων 

πραγματοποιήσαν εκδρομή στο χωριό Πανέθιμο 
Κισσάμου. Στη διαδρομή μοίρασαν τρυκ με 
συνθήματα. ~ Στις 15.9 πραγματοποιείται 
συγκέντρωση στην Αξιούπολη (Κιλκίς) με 
πρωτοβουλία της τοπικής ΕΔΑ και της ΔΝΛ.

Γόννοι (Λάρισα)~ Άρτα~ 
Μύτικας (Άρτα)~ Άγιος 

Σπυρίδων (Άρτα)~ Άνω Πέτρα 
(Άρτα)~ Χανιά~ Πανέθιμο 

Κισσάμου (Χανιά)~ 
Αξιούπολη (Κιλκίς) Χρυσικός Ν.

1965 15/9 5 Η φωνή της Αλήθειας
Ο Βασιλιάς και η γενιά του Σωτήρη 

Πέτρουλα

Σχόλιο για την ομιλία του βασιλιά στην έναρξη 
του αστροναυτικού συνεδρίου. Έμμεση 

αναφορά στη ΔΝΛ. Αθήνα Κωνσταντίνος (βασιλιάς)~ Πέτρουλας Σωτήρης



Έτος Ημερομην. σελ. Συντάκτης Ρουμπρίκες Υπέρτιτλος Τίτλος Περίληψη Τόποι Πρόσωπα

1965 15/9
1 και 

5 Στην περιοχή Φαρσάλων
Ξαναφάνηκαν οι Σουρλήδες. Έστησαν 
ενέδρα σε πολίτες που διασκέδαζαν

Στις 12.9, στο χωριό Βαμβακού, "τρομοκράτες 
της Δεξιάς-οπαδοί του Σούρλα έστησαν ενέδρα 

και επετέθηκαν εναντίον παρέας". 
Τραυματισμοί. Ο τοπικός και αθηναϊκός τύπος 
της ΕΡΕ παρουσίσε τους τρομοκράτες σαν 

θύματα της επίθεσης Λαμπράκηδων. 
Τηλεγράφημα του Κανελλόπουλου προς τον 

βουλευτή της ΕΡΕ, Κιτσίδη, μιλά για 
"κομμουνιστική επίθεση". Διαμαρτυρία της 

ΔΝΛ. 
Βαμβακού Φαρσάλων 

(Λάρισα)~ Αθήνα
Αθανασίου Θ.~ Κανελλόπουλος Παναγιώτης~ Κιτσίδης 

Χρήστος

1965 15/9
1 και 

5 Υπηρεσιακή - Εκλογές
Ο πυρετός των λαϊκών αγώνων ανεβαίνει. Η 

χθεσινή συγκέντρωση

Συγκέντρωση με πρωτοβουλία της Επιτροπής 
Αθηνών-Περιχώρων για την υπεράσπιση της 
Δημοκρατίας (14.9). Κεντρικός ομιλητής ο Θ. 
Κατριβάνος που αναφέρθηκε στους εχθρούς της 

δημοκρατίας οι οποίοι "προσπαθούν να 
εμφανίσουν την ΕΔΗΝ ως αργυρώνητη της 
εφοπλιστικής ολιγαρχίας και τη ΔΝΛ ως 

οργάνωση τρομοκρατική". Αθήνα Κατριβάνος Θόδωρος

1965 16/9 2 Παπαπερικλής Ν[ίκος]
Το ημερολόγιο ενός απλού 

ανθρώπου Θεσσαλονίκη

Σχόλιο για τις δημοκρατικές κινητοποιήσεις 
στην πόλη και για τις αγωνιστικές της 

παραδόσεις. Θεσσαλονίκη

1965 16/9 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Ο φοιτητικός κόσμος φραγμός στα σχέδια 
της αντίδρασης. Αποφάσεις της ΕΦΕΕ και 
ΔΕΣΠΑ. Συγκέντρωση στα Προπύλαια-
έκθεση φωτογραφιών-πρες κόνφερανς

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Προπύλαια για 
την επίθεση κατά της Παιδείας και για το 

Σπουδαστικό της Ασφάλειας. Τα κείμενα των 
αποφάσεων της ΕΦΕΕ και της ΔΕΣΠΑ. Αθήνα

1965 16/9 8

Μεγαλειώδης η χθεσινή 
συγκέντρωση στο 

Μεσολόγγι

Βαθύτατα πατριωτικό το κίνημα που 
ξέσπασε. Τόνισε στο λόγο του ο βουλευτής 

της ΕΔΑ κ. Κύρκος. Τέρμα του, η 
αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Η 

συγκέντρωση στο "Γκλόρια": Απαράδεκτη 
και απλή ακόμη απειλή για διάλυση της 

Δ.Ν.Λ.

Ομιλία του Λ. Κύρκου στο Μεσολόγγι. 
Απάντηση στον Κανελλόπουλο που μιλά για 
τρομοκρατία των Λαμπράκηδων ενώ οι ίδιοι 

ψήφισαν έκτακτα μέτρα που έθεσαν εκτος νόμου 
το ΚΚΕ. Η τιμή των Λαμπράκηδων είναι ότι 
πήραν τους νέους από τα χαμαιτυπεία και τους 
οδήγησαν στη δημοκρατία.  Χαιρετισμός του 

Γερ. Κυλάφη γραμματέα της ΔΝΛ 
Αιτωλοακαρνανίας. ~ Συγκέντρωση στο 

"Γκλόρια" της Σοσιαλιστικής Δημοκρατικής 
Ένωσης και ομιλία του Γ. Πανούση εκ μέρους 
της Ελληνικής Σοσιαλιστικής Νεολαίας. Τονίζει 
ότι θεωρεί απαράδεκτη και αντισυνταγματική 
την απειλή διάλυσης της ΔΝΛ. Παρέστησαν εκ 

μέρους της ΔΝΛ οι  Τ. Μπενάς και Γ. 
Χριστοφιλόπουλος. Μεσολόγγι~ Αθήνα

Κύρκος Λεωνίδας~ Κυλάφης Γεράσιμος~ Κανελλόπουλος 
Παναγιώτης~ Πανούσης Γ.~ Μπενάς Τάκης~ 

Χριστοφιλόπουλος Γιώργης

1965 16/9
1 και 

7
Αποκαλύπτεται η 

αντιλαϊκή συνομωσία

Τα πρακτικά του Ανακτοβουλίου. Στόχοι οι 
λαϊκές ελευθερίες, το βιοτικό επίπεδο του 

λαού, η εθνική πολιτική του

Στις 15.9 δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πρακτικά 
του Συμβουλίου του Στέμματος. Αναφορές στη 

ΔΝΛ. Αθήνα

1965 16/9

3 και 
5 και 

6

Οι ομιλίες της 1ης και 
2ης ημέρας των 
συνεδριάσεων

Τα πρακτικά του "Συμβουλίου του 
Στέμματος" Αναφορές στη ΔΝΛ. Αθήνα

Κανελλόπουλος Παναγιώτης~ Αθανασιάδης-Νόβας 
Γεώργιος~ Παπανδρέου Γεώργιος~ Τσαλδάρης~ 
Κωνσταντίνος (βασιλιάς)~ Δόβας Κωνσταντίνος

1965 17/9 1

Έκκληση, Βάρναλης, 
Αυγέρης, Ιμβριώτη, 

Κουκούλας, Κατράκης
Χρέος μας να σταματήσουμε το χέρι που 

απειλεί τους Λαμπράκηδες Έκκληση μελών του Ε.Σ. της ΔΝΛ. Το κείμενο. Αθήνα
Βάρναλης Κώστας~ Αυγέρης Μάρκος~ Ιμβριώτης Γιάννης~ 

Κουκούλας Λέων~ Κατράκης Μάνος

1965 17/9 2 Παπαπερικλής Ν[ίκος]
Το ημερολόγιο ενός απλού 

ανθρώπου Σουρλέικα

Ερώτημα: Πως συμβαίνει στη Βαμβακού να 
πέφτουν αιμόφυρτοι και με σπασμένα κόκκαλα, 

οι Λαμπράκηδες που γλεντούσαν;
Βαμβακού Φαρσάλων 

(Λάρισα)

1965 17/9 5 Η φωνή της Αλήθειας Άξιος της τύχης του
Σχόλιο για τα πρακτικά του Συμβουλίου του 
Στέμματος. Αναφορά στους Λαμπράκηδες. Αθήνα Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1965 17/9 8
Συγκεντρώσεις και άλλες 

εκδηλώσεις
Ο λαός της υπαίθρου στον αγώνα υπέρ της 

συνταγματικής νομιμότητας

Συγκέντρωση διοργάνωσε η ΔΝΛ στην 
Αξιούπολη. ~ Στη Ν. Ζωή Θεσσαλονίκης 

συγκέντρωση διοργανωμένη  από τη ΔΝΛ και 
την ΕΔΗΝ. Μίλησαν, μεταξύ άλλων οι  Φ. 

Βελίκης και Κοκωζίδης της ΔΝΛ.
Αξιούπολη (Κιλκίς)~ Νέα Ζωή 

(Θεσσαλονίκη) Σεπετίδης Μιχάλης~ Βελίκης Φιντίας~ Κοκωζίδης (;)
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1965 17/9 8 Σαββίδης Γ[ιώργος] Χ.

Αθήνα -Οι χθεσινές 
μεγαλειώδεις 

συγκεντρώσεις- Πειραιά

Ο δημοκρατικός κόσμος κυματοθραύστης 
των αντιλαϊκών δυνάμεων. Απατώνται όσοι 
νομίζουν πως μπορούν να διαλύσουν τις 

οργανώσεις νεολαίας.

Συγκέντρωση της "Παμπειραϊκής Επιτροπής 
Υπεράσπισης της Δημοκρατίας" με ομιλητές τον 
Στ. Κανελλόπουλος εκ μέρους της Ένωσης 

Δημοκρατικών Δικηγόρων. Αναφορά στη ΔΝΛ 
και στην τρομοκρατία. "Αν διαλυθούν οι 

Λαμπράκηδες θα δημιουργηθεί η Νεολαία των 
Μακρυγιάννηδων". Παρέστη ο Κ. Τσουράκης. Αθήνα~ Πειραιάς Κανελλόπουλος Σταύρος~ Τσουράκης Κώστας

1965 17/9
1 και 

5 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις
Ευθυμογράφημα για το Συμβούλιο του 

Στέμματος". Μεσολόγγι~ Αθήνα

1965 17/9
3 και 

4

Η εισήγηση στην 9η 
Σύνοδο της Διοικούσης 
Επιτροπής της ΕΔΑ

Ο λαός και οι δημοκρατικές δυνάμεις 
μάχονται να προασπίσουν τη συνταγματική 

νομιμότητα
Στην εισήγησή του, ο Μ. Γλέζος αναφέρθηκε 
στις δηλώσεις Μπακόπουλου για τη ΔΝΛ κ.ά. Αθήνα

Γλέζος Μανώλης~ Μπακόπουλος Νικόλαος~ Πέτρουλας 
Σωτήρης

1965 18/9 1 Αθώωση για προκηρύξεις της ΔΝΛ

Το μονομελές Πλημμελειοδικείο Ζακύνθου 
αθώωσε τον Τ. Τεμπονέρα από την κατηγορία 

για διανομή προκηρύξεων της ΔΝΛ. Ζάκυνθος Τεμπονέρας Τ.

1965 18/9 1
Παρασκευή (24 
Σεπτεμβρίου) Η Δίκη για το Γοργοπόταμο

Στο τριμελές Εφετείο Αθηνών, αρχίζει η δίκη 
των αντιστασιακών που καταδικάστηκαν 

πρωτοδίκως για τα γεγονότα στον εορτασμό του 
Γοργοπόταμου. Ανάμεσά τους ο Δ. 

Χριστόπουλος, γραμματέας της ΔΝΛ Λαμίας, 
που είχε καταδικαστεί σε 15μηνη φυλάκιση για 

"συμμετοχή".
Αθήνα~ Λαμία~ 
Γοργοπόταμος Χριστόπουλος Δημήτρης

1965 18/9 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Καθολική εξέγερση κατά των σκοταδιστών

Διαμαρτυρίες δημοκρατικών οργανώσεων κατά 
της επαναφοράς του Καραμανλικού 

σκοταδισμού στην Παιδεία. Διαμαρτυρία της 
ΔΝΛ Αγ. Μαρίνας Ηλιούπολης. Ηλιούπολη

1965 18/9 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λαμπράκηδες

Η ΔΝΛ Δράμας εξέδωσε ανακοίνωση κατά των 
κύκλων της ανωμαλίας που επιτίθενται στις 

βασικές ελευθερίες του λαού. Καταγγέλλει την 
παρακολούθηση της λέσχης και μελών της 
τοπικής ΔΝΛ από την ασφάλεια. ~ Εγκαίνια 

λέσχης στη ΔΝΛ Γλυφάδας. Δράμα~ Γλυφάδα

1965 18/9 6

Πανδημοκρατική συγκέντρωση της Δ.Ν. 
Λαμπράκη. Έκκληση του Εθνικού 

Συμβουλίου

Σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου στο θέατρο 
"Γκλόρια" και προεξαγγελία πανδημοκρατικής 
συγκέντρωσης για τις 22.9. "Μόνη λύση η 

προκήρυξη εκλογών". Αθήνα

1965 18/9
3 και 

4

Η εισήγηση στην 9η 
Σύνοδο της Διοικούσης 
Επιτροπής της ΕΔΑ

Ο Λαός και οι δημοκρατικές δυνάμεις 
μάχονται να προασπίσουν τη συνταγματική 

νομιμότητα Η συνέχεια της εισήγησης Γλέζου. Αθήνα Γλέζος Μανώλης 

1965 19/9 1 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Γελοιογραφία με τίτλο "Κοίταξέ μας στα μάτια". Αθήνα Στεφανόπουλος Στέφανος

1965 19/9 1 Σήμερα στο Μπάρι

Μεγάλη συγκέντρωση συμπαράστασης στον 
αγώνα του λαού μας. Κύριος ομιλητής ο 

Μίκης Θεοδωράκης

Ο Μ. Θεοδωράκης, στο Μπάρι συμμετέχει ως 
κύριος ομιλητής στη συγκέντρωση που 
διοργανώνεται από τις αντιφασιστικές 
οργανώσεις Νοτίου Ιταλίας στο πλαίσιο 

συμπαράστασης στο δημοκρατικό αγώνα του 
ελληνικού λαού. Το ταξίδι του προέδρου της 

ΔΝΛ στην Ιταλία αποσκοπεί στη διαφώτιση της 
δημοκρατικής γνώμης και στην επαφή του με 

πολιτικούς παράγοντες στο εξωτερικό. 
Προηγήθηκε ομιλία του στη Γένοβα και πρες-
κόνφερανς στη Ρώμη. Γνωστοποιήθηκε, επίσης, 
το πρόγραμμα συμπαράστασης των ιταλικών 
νεολαιών και η συγκρότηση επιτροπών με την 

επωνυμία "Σωτήρης Πέτρουλας". Μπάρι~ Γένοβα~ Ρώμη Θεοδωράκης Μίκης~ Τζόνσον Λύντον~ Λόγκο Λουίτζι

1965 19/9 2 Παπαπερικλής Ν[ίκος]
Το ημερολόγιο ενός απλού 

ανθρώπου [ακέφαλο άρθρο]
Σχόλιο για την επαναφορά των φλίππερς, τη 
χριστιανική και εθνική αγωγή των νέων. Αθήνα

1965 19/9 5 Βουρνάς Τάσος

Η φλογερή 
πραγματικότητα των 

ημερών μας
Ο ήλιος της νέας γενιάς. Η ευθύνη έχει 
πάντοτε όχθη που τα χαράσσει η Ιστορία.

Χρονογράφημα-σχόλιο. "Οι φωνές που 
ακούγονται εναντίον της ΔΝΛ είναι κρωγμοί 

κοράκων..." Αθήνα Βλάχου Ελένη

1965 19/9 11
Ο λαός της υπαίθρου με πίστη στη μάχη για 

τη Δημοκρατία

Πραγματοποιήθηκε δημοκρατική συγκέντρωση 
στη Ζαγορά στις 16.6  με πρωτοβουλία ΕΔΑ. 

Χαιρετισμός του Κ. Χρόνη της ΔΝΛ. Ζαγορά Πηλίου (Μαγνησία) Χρόνης Κ.
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1965 19/9 11 Τα Νιάτα του Κόσμου

Η Νεολαία της Κούβας αλληλέγγυα στον 
αγώνα της Ελληνικής Νεολαίας για 

δημοκρατία και κοινωνική πρόοδο. Κοινό 
ανακοινωθέν της Δ.Ν. Λαμπράκη και της 

Κουβανέζικης Νεολαίας.

Η πλήρης συμπαράσταση της κουβανής 
νεολαίας στον αγώνα της ΔΝΛ για δημοκρατία, 
εκφράστηκε στον απεσταλμένο στην Κούβα της 
εφημ. "Η Γενιά μας". Ανακοινωθέν της ΔΝΛ 
χαιρετίζει την πάλη του λαού της Κούβας και 
την κοινή αντίθεση προς τους αμερικανούς 

ιμπεριαλιστές. Κούβα~ Αθήνα

1965 19/9 12
Οι σημερινές 
συγκεντρώσεις Σήμερα της ΔΝΛ στο Βόλο και Τρίκαλα

Ομιλητές στο Βόλο ο Τ. Μπενάς, στα Τρίκαλα ο 
Θ. Κοκλάνης. Βόλος~ Τρίκαλα Μπενάς Τάκης~ Κοκλάνης Θόδωρος

1965 19/9
1 και 

11

Θλιβερό κινούμενο της 
Αυλής, της ΕΡΕ, των 

Αμερικανών

Κυβέρνηση καταισχύνης. Σκοπός της να 
προετοιμάσει νέο εκλογικό πραξικόπημα. 
Πολιτική υποτέλειας και ενταφιασμού του 
Κυπριακού. Ο λαός απαντά: σήμερα στη 

Θεσσαλονίκη, αύριο στην Αθήνα.

Ο Στεφανόπουλος μιλώντας σε Έλληνες και 
ξένους δημοσιογράφους αφήνει να εννοηθεί ότι 
θα διαλύσει τη ΔΝΛ, θα σταματήσει τις πιέσεις 

"εκ του πεζοδρομίου". Σε ερώτηση 
δημοσιογράφου αν πρόκειται να διαλύσει 

Λαμπράκηδες απαντά ότι και επί κυβερνήσεως 
Παπανδρέου επρόκειτο να ληφθούν κάποια 

νομοθετικά μέτρα και ότι η κυβέρνησή του είναι 
αποφασισμένη να μην ανεχθεί εκδηλώσεις βίας. Αθήνα~ Θεσσαλονίκη Στεφανόπουλος Στέφανος~ Παπανδρέου Γεώργιος

1965 21/9 1 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις
Ευθυμογράφημα για τα οικονομικά και την 

αμερικανική βοήθεια, το σχέδιο "Κέρβερος" κ.ά. Αθήνα

1965 21/9 1 Πρωθυπουργός της ΕΡΕ

Άρθρο για τις κοινές επιδιώξεις ΗΠΑ και 
ανακτόρων ως προς την επάνοδο της 

"φασιστικής  ΕΡΕ" στην εξουσία. Αναφορά στη 
υιοθέτηση από τον Στ. Στεφανόπουλο των 
προτάσεων για τη διάλυση της ΔΝΛ. Αθήνα Στεφανόπουλος Στέφανος

1965 21/9 1 Συγκέντρωση Αύριο

Το Εθνικό Συμβούλιο της ΔΝΛ διοργανώνει 
συγκέντρωση (22.9) στο "Γκλόρια" με ομιλητή 

τον Κομν. Πυρομάγλου. Αθήνα Πυρομάγλου Κομνηνός

1965 21/9 5 Στην υπόλοιπη Ελλάδα Μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις της ΕΔΑ

Ομιλία του Μ. Θεοδωράκη (20.9) στην Κέρκυρα 
μετά την επιστροφή του από την Ιταλία. ~ 
Ομιλία εκπροσώπου της ΔΝΛ (19.9) στο 

Αργοστόλι. ~ Πανδημοκρτική συγκέντρωση 
(18.9) στη Νιγρίτα με κεντρικό ομιλητή τον Β. 
Εφραιμίδη και χαιρετισμό της Βασ. Βισοκάλη. ~ 
Συγκέντρωση με πρωτοβουλία της ΕΑΚ στο 

Κιλκίς και συμμετοχή της ΔΝΛ. ~ Συγκέντρωση 
με πρωτοβουλία της ΔΝΛ στον Βόλο (19.9) και 
ομιλητές τον Τ. Μπενά και τον Ν. Γκατζή. ~ 

Συγκέντρωση στην Αλεξανδρούπολη (19.9) και 
χαιρετισμός του Στ. Κανακάρη. ~ Ομιλία του 
Ευαγ. Σακελλάρη στον Ασπρόπυργο (18.9) που 
αναφέρεται στο μίσος που δείχνει η δεξιά και η 

αυλή εναντίον της ΔΝΛ.

Κέρκυρα~ Αργοστόλι~ 
Νιγρίτα~  Κιλκίς~ Βόλος~ 

Αλεξανδρούπολη~ 
Ασπρόπυργος

Θεοδωράκης Μίκης~ Βυσοκάλη Βάσω~ Εφραιμίδης 
Βασίλης~ Γκατζής Νίκος~ Μπενάς Τάκης~ Κανακάρης Στ.~ 

Σακελλάρης Βαγγέλης

1965 21/9 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Για τη Λέσχη της ΔΝΛ Μυλοχωρίου

Διαμαρτυρία της ΔΝΛ Αγ. Μαρίνας Ηλιούπολης 
για την ανατίναξη της Λέσχης Μυλοχωρίου. 

Συνεχίζονται οι προσφορές για την 
ανοικοδόμηση της λέσχης.

Ηλιούπολη~ Μυλοχώρι 
(Κιλκίς)

1965 21/9 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Μια ακόμη λέσχη της ΔΝΛ

Εγκαίνια λέσχης ΔΝΛ Άνω Γλυφάδας. Ομιλια 
του Στ. Στεφάνου εκ μέρους του Κ.Σ. της ΔΝΛ. Άνω Γλυφάδα Στεφάνου Στέφανος

1965 21/9 7 Η φωνή της Αλήθειας Αποθρασύνονται…

Σχόλιο για περιστατικό στο Βόλο. Χωροφύλακες 
μπαίνουν αυθαίρετα σε συγκέντρωση της ΔΝΛ 
στο "Τιτάνια" για να παρακολουθήσουν αν 
υβρίζονται τα πρόσωπα της βασιλικής 

οικογένειας και ο πρωθυπουργός, όπως δήλωσε 
ο διοικητής Χωροφυλακής στη βουλευτή Μ. 

Καραγιώργη. Ο αρθογράφος τονίζει ότι το μόνο 
που μένει είναι να εγκατασταθεί η χωροφυλακή 
στα σπίτια δημοκρατικών πολιτών και στα 
γραφεία των δημοκρατικών οργανώσεων. Βόλος Στεφανόπουλος Στέφανος~ Καραγιώργη Μαρία
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1965 21/9 8
Με την βοήθεια των 

αποστατών

Ένταση των προσπαθειών για την 
επαναφορά των ανθρώπων της ΕΡΕ σε όλες 

τις καίριες θέσεις. Χαρακτηριστικές 
εκδηλώσεις. -Η εκστρατεία κατά της ΔΝΛ

Καταγγελία της ΔΝΛ Βύρωνα κατά της εφημ. 
"Απογευματινή" για δημοσίευμά της σύμφωνα 
με το οποίο Λαμπράκηδες της Ν. Ελβετίας 
έκαναν σαμποτάζ σε συγκέντρωση της ΕΡΕ 

προκαλώντας "βραχυκύκλωμα" στο δίκτυο της 
ΔΕΗ. Προηγήθηκαν απειλητικά τηλεφωνήματα 
σε εθνικόφρονες δημοτικούς συμβούλους. Βύρωνας~ Νέα Ελβετία

1965 21/9 8
Συλλήψεις στην Κέρκυρα για προκηρύξεις 

της ΕΔΑ

Συνελήφθησαν στις 18.9 στην Κέρκυρα οι Νικ. 
Παγιαντής και Νικ. Αραντινός, μέλη της ΔΝΛ, 
που μοίραζαν προκηρύξεις της  Νομαρχιακής 

Επιτροπής της ΕΔΑ με την κατηγορία 
"ρύπανσης οδών". Κέρκυρα Παγιαντής Νικ.~ Αραντινός Νικ.

1965 21/9 8

Απ΄ όλες τις 
δημοκρατικές 

οργανώσεις νεολαίας με 
την επωνυμία Σωτ. 

Πέτρουλας

Πανιταλική Επιτροπή Συμπαράστασης στον 
αγώνα του Ελληνικού λαού και της 

Νεολαίας. Προοπτική να μεταβληθεί σε 
Πανευρωπαϊκή. Η προχθεσινή μεγάλη 

συγκέντρωση στο Μπάρι

Ανταπόκριση από την υποδοχή στο Μπάρι 
(19.9) του Μ. Θεοδωράκη και του Γ. Μπαρότση. 
Αποσπάματα ομιλιών και του μηνύματος του 
προέδρου της ΔΝΛ. Με πρωτοβουλία της 
Νεολαίας Σοσιαλιστικού Κόμματος (Νέννι) 
δημιουργήθηκε η "Επιτροπή Συμπαράστασης 
στον αγώνα του ελληνικού λαού και της 

νεολαίας Σωτήρης Πέτρουλας" με σκοπό να 
διακλαδωθεί στην Ιταλία αλλά και 

πανευρωπαϊκά. Διαδήλωση-πορεία στο Μπάρι. Μπάρι Θεοδωράκης Μίκης~ Μπαρότσης Γ.~ Πέτρουλας Σωτήρης

1965 21/9
1 και 

7

Λαϊκός σεισμός η 
συγκέντρωση της 
Θεσσαλονίκης

Πανδημοκρατικός συναγερμός. 
Προκαθορισμένη η τύχη του νέου αυλικού 

κατασκευάσματος

Ογκώδεις συγκεντρώσεις (19/9) της ΕΔΑ και της 
ΔΝΛ στη Σάμο, Ρόδο, Κεφαλλονιά, Νιγρίτα, 
Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Βόλο, Μυτιλήνη.

Θεσσαλονίκη~ Σάμος~ Ρόδος~ 
Κεφαλλονιά~ Νιγρίτα~ 

Αλεξανδρούπολη~ Κέρκυρα~ 
Βόλος~ Μυτιλήνη

1965 21/9
1 και 

7
Η χθεσινή συγκέντρωση 

στο "Γκλόρια"
Ενωμένοι στον αγώνα κατά του αυλικού 

πραξικοπήματος

Συγκέντρωση της "Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Προσφύγων" [του 1922]. Ο γραμματέας της 

Ομοσπονδίας, Αλ. Μιχαλόπουλος, αναφέρθηκε 
στην προσπάθεια διάλυσης της ΔΝΛ και τόνισε 
ότι ο δημοκρατικός κόσμος θα υπερασπιστεί τη 

ΔΝΛ. Αθήνα Μιχαλόπουλος Αλ.~ Σωτηρίου Διδώ

1965 22/9 1
Η τρομοκρατία στην 

ύπαιθρο
Τραμπούκοι κατέστρεψαν λέσχη 

Λαμπράκηδων
"Αγνωστοι" κατέστρεψαν με τσεκούρι τη λέσχη 
ΔΝΛ στη Βροντού Πιερίας (19.9). Ανακρίσεις. Βροντού (Πιερία)

1965 22/9 1 Ανακοίνωση του Π.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ

Αναφορά στους Λαμπράκηδες σε ανακοίνωση 
για "το τρίτο κατά σειρά αυλικό σχήμα, την 

Κυβέρνηση Στεφανόπουλου". Βουκουρέστι Στεφανόπουλος Στέφανος

1965 22/9 1 Πανδημοκρατική συγκέντρωση σήμερα
Αναγγελία της συγκέντρωσης του Ε.Σ. της ΔΝΛ 

στο "Γκλόρια" Αθήνα

1965 22/9 3

Συγκεντρώσεις της ΕΔΑ 
και της Δ.Ν. Λαμπράκη 
για τη Δημοκρατία

Στην ύπαιθρο κυριαρχεί το σύνθημα: 
Εκλογές. -Καταδικάζουν τις τρομοκρατικές 

ενέργειες

Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες για την ανατίναξη 
στο Μυλοχώρι: κάτοικοι Χωρυγίου Κιλκίς, ΕΔΑ 
Φωκαίας, δημοκρατικοί οικοδόμοι Γιαννιτσών, 
οικοδόμοι Πολύγυρου, καραγωγείς Βέροιας, 
ΔΝΛ Ενυδρίου Φαρσάλων, οργανώσεις Αγ. 
Αθανασίου Θεσ/κης. Τηλεγραφήματα προς τη 
Βουλή και το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως.

Μυλοχώρι (Κιλκίς)~ Χωρύγι 
(Κιλκίς)~ Νέα Φωκαία 

(Χαλκιδική)~ Γιαννιτσά~ 
Πολύγυρος~ Βέροια~ Ενυδρίο 

Φαρσάλων (Λάρισα)~ 
Θεσσαλονίκη

1965 22/9 3

Συγκεντρώσεις της ΕΔΑ 
και της Δ.Ν. Λαμπράκη 
για τη Δημοκρατία

Στην ύπαιθρο κυριαρχεί το σύνθημα: 
Εκλογές

Συγκέντρωση της ΕΔΑ στην Πορταριά. 
Χαιρετισμός του Ν. Γκατζή εκ μέρους της ΔΝΛ. 

~ Συγκέντρωση της ΔΝΛ και ομιλία του Γερ. 
Κυλάφη  στη Γραμματικού Αγρινίου. Ψήφισμα 

για εκλογές. ~ Επίσκεψη σε χωριά των 
Ιωαννίνων του βουλευτή της ΕΔΑ Ν. Σκοπούλη 
με τη συνοδεία στελεχών της ΕΔΑ και της ΔΝΛ. 
Αποδοκιμασίες των κατοίκων κατά του αρχηγού 

της ΕΡΕ.

Πορταριά Βόλου (Μαγνησία)~ 
Γραμματικού [η] Αγρινίου 

(Αιτωλοακαρνανία)~ Ιωάννινα
Γκατζής Νίκος~ Κυλάφης Γεράσιμος~ Σκοπούλης Νίκος~ 

Κασούμης Δ.

1965 22/9 5 Η φωνή της Αλήθειας "Όλοι στη Μακρόνησο"

Σχόλιο για το σύνθημα που ακούστηκε σε 
εκδήλωση της ΕΡΕΝ στην Κόρινθο και για τους 
νέους της ΕΡΕ που γυρίζουν την Ελλάδα με τα 

"πούλμαν της αλήθειας". Κόρινθος
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1965 22/9 6 Από οπαδούς της Δεξιάς

Τεχνητή διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια 
συγκέντρωσης της Δ.Ν.Λ. Τηλεγράφημα 

βουλευτή της ΕΔΑ

Στη διάρκεια ομιλίας του βουλευτή της. ΕΔΑ, Β. 
Σακελλάρης, σε συγκέντρωση της ΔΝΛ στο 

Αργυροπούλι Τυρνάβου, γνωστοί παρακρατικοί  
διέκοψαν το ηλεκτρικό ρεύμα σε μεγάλο μέρος 
του χωριού. Οι δράστες αναγνωρίστηκαν και η 

ενέργεια καταγγέλθηκε στον σταθμάρχη 
Χωρ/κής που δεν προέβη σε συλλήψεις.

Αργυροπούλι Τυρνάβου 
(Λάρισα) Σακελλάρης Βαγγέλης

1965 22/9 6
Μείωση της ποινής στρατιώτη για τη Δ.Ν. 

Λαμπράκη

Το Στρατοδικείο Αθηνών μείωσε σε 5 μήνες την 
ποινή του στρατιώτη Στεφανίδη που πήρε μέρος 
σε χοροεσπερίδα της ΔΝΛ σε χωριό του Κιλκίς 

στην άδειά του. Συνήγορος ο Χρ. 
Αργυρόπουλος. Κιλκίς~ Αθήνα Αργυρόπουλος Χριστόφορος~ Στεφανίδης Ν. (στρατιώτης) 

1965 22/9
1 και 

4 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις
Ευθυμογράφημα για την βάφτιση της Αλεξίας 

και την "δεξίωση" του πεζοδρομίου… Αλεξία (πριγκίπισσα)

1965 22/9
1 και 

5 Ραυτόπουλος Δ[ημήτρης]
Το πραξικόπημα και η 

παιδεία Αντιμεταρρύθμιση Αναφορά στις διώξεις της ΔΝΛ. Αθήνα Βλάχου Ελένη

1965 22/9
1 και 

5

Ο Τούμπας απεχώρησε από την κυβέρνηση 
γιατί του πήραν το Υπουργείο Δημοσίων 
Έργων. Ορκίσθηκαν δύο νέοι αποστάτες. Αθήνα Τούμπας Ιωάννης

1965 23/9 2 Λόγοι- Αντίλογοι
"Πολιτική πρωιμότης" και ασχήμιες των 

υπηρετών της βίας.

Σχόλια για "τη Μπερλίνα της βίας" που άρχισε  
στο Συμβούλιο του Στέμματος και συνεχίστηκε 
με τις δηλώσεις Στεφανόπουλου για τη διάλυση 

ΔΝΛ και με την υποστήριξη των δεξιών 
δημοσιογράφων. Αθήνα

Στεφανόπουλος Στέφανος~ Παπακωνσταντίνου 
Θεοφύλακτος~ Βλάχου Ελένη

1965 23/9 3

Να διαλυθεί η 
μεγαλύτερη παρακρατική 

οργάνωση Τα ΤΕΑ σε δράση!
Αναφορές στη ΔΝΛ και την απειλή διάλυσής της 
σε άρθρο για την ανάγκη διάλυσης των ΤΕΑ. Μυλοχώρι (Κιλκίς) Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1965 23/9 5 Συγκεντρώσεις για τη Δημοκρατία.- Δράμα

Η ΔΝΛ Δράμας με προκηρύξεις της καλεί τους 
νέους του νομού ν' αγωνιστούν για τη 
Δημοκρατία και τη συνταγματική τάξη. Δράμα

1965 23/9 8 Πανδημοκρατικές συγκεντρώσεις
Αναγγελία συγκέντρωσης της ΔΝΛ στο Αγρίνιο 

στις 24.9. Αγρίνιο

1965 23/9
1 και 

7

Δεκάδες χιλιάδες στη 
συγκέντρωση του 

Εθνικού Συμβουλίου της 
Δ.Ν.Λ.

Η Αθήνα υπερασπίζεται τους Λαμπράκηδες. 
Άνθρωποι των γραμμάτων επικεφαλής στη 
μεγαλειώδη διαδήλωση. Για τη δημοκρατία, 
για εκλογές. Ο λόγος του κ. Λ. Κύρκου στην 

Ελευσίνα

Από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις. Απόφαση 
περιφρούρησης της ΔΝΛ. Κύριος ομιλητής ο 

Κομν. Πυρομάγλου. Μίλησαν επίσης ο 
πρόεδρος της ΔΝΛ και ο Κ. Βάρναλης. 

Συμμετείχε το Ε.Σ της ΔΝΛ, από την ΕΔΑ οι Μ. 
Γλέζος, Ι. Ιμβριώτη, Μ. Γιάννου, Ν. Καρράς και 
άλλοι παράγοντες όπως Ν. Μανδηλαράς, Χρ. 
Αργυρόπουλος, δήμαρχοι, τέως βουλευτές. 
Αποσπάσματα ομιλιών. Διαδήλωση μετά την 

εκδήλωση. Αθήνα~ Ελευσίνα

Πυρομάλογλου Κομνηνός~ Θεοδωράκης Μίκης~ Βάρναλης 
Κώστας~ Γλέζος Μανώλης~ Ιμβριώτης Γιάννης~ Γιάννου 

Μίνα~ Καρράς Νίκος~ Μανδηλαράς Νικηφόρος~ 
Αργυρόπουλος Χριστόφορος

1965 23/9
1 και 

7 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις
Ευθυμόγραφημα για τους "αρουραίους" και τα 

φλίπερς. Αθήνα Χοϊδάς Κωνσταντίνος~ Βλάχου Ελένη

1965 24/9 1 Απάντηση στους τρομοκράτες

Αντιπροσωπείες Λαμπράκηδων από όλη τη χώρα 
θα συγκεντρωθούν στις 26.9 στο Μυλοχώρι για 

να κτίσουν τη λέσχη της ΔΝΛ. Μυλοχώρι (Κιλκίς)

1965 24/9 1
Σήμερα η δίκη των αντιστασιακών για το 

Γοργοπόταμο

Έναρξη στο τριμελές Εφετείο Αθηνών της δίκης 
για τα γεγονότα στο Γοργοπόταμο. Μεταξύ των 

κατηγορουμένων και ο Δ. Χριστόπουλος 
γραμματέας της ΔΝΛ Λαμίας.

Αθήνα~ Λαμία~ 
Γοργοπόταμος Χριστόπουλος Δημήτρης

1965 24/9
1 και 

5
Ηλιού: Σχεδιάζετε να εγκαταστήσετε 

βασιλικό ασυνομικό κράτος

Αγόρευση του Ηλ. Ηλιού στη Βουλή. Ιδιαίτερες 
αναφορές στη διάλυση των Λαμπράκηδων. Δεν 
καταγγέλθηκε καμία συγκεκριμένη πράξη, όλες 

είναι κατασκευασμένες. Αθήνα Ηλιού Ηλίας~ Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1965 24/9
1 και 

6

ΕΔΑ: Ομολογείται ότι 
υπάρχει διάσταση 

Βουλής και εκλογικού 
σώματος

Η ψευτοκυβέρνηση καταρρέει. Όλα τα 
κόμματα εγκαταλείπουν τη Βουλή και 

προσφεύγουν στο Λαό. ΕΔΑ, ΕΚ, ΕΡΕ θα 
πραγματοποιήσουν ανοικτές συγκεντρώσεις 
προεκλογικού χαρακτήρα. -Στραγγαλιστές 

της Δημοκρατίας

Από τη συνεδρίαση της Βουλής στις 23.9 και 
την αγόρευση του Ηλ. Ηλιού. Αναφορά στη 
διάλυση της ΔΝΛ και στη μετατροπή του 

πολιτεύματος από βασιλευόμενη Δημοκρατία σε 
"βασιλευόμενο αστυνομικό κράτος". Αθήνα

1965 25/9 2 Χορός της Δ.Ν.Λ. Πειραιά
Στις 25.9 η ΔΝΛ Πειραιά διοργανώνει χορό για 
την επέτειο ενός χρόνου από την ίδρυσή της. Πειραιάς
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1965 25/9 5 Η φωνή της Αλήθειας Και οι οπαδοί τους

Σχόλιο. Η είδηση ότι νέοι απ' όλη την Ελλάδα 
θα ξανακτίσουν τη λέσχη της ΔΝΛ στο 
Μυλοχώρι προκαλεί υστερική κρίση στην 
"αρχαιότερη" πρωινή εφημερίδα της ΕΡΕ 

(Ακρόπολις) που ζητά τη δραστήρια επέμβαση 
των αρχών.

Μυλοχώρι (Κιλκίς)~ 
Γοργοπόταμος

1965 25/9 6
Ενώ οι δυναμιτιστές 

παραμένουν ασύλληπτοι

Απαγορεύθηκε η εκδρομή της Δ.Ν.Λ. στο 
Μυλοχώρι του Κιλκίς. Θα εκτελούνταν έργα 

προς όφελος του χωριού

Οι αστυνομικές αρχές απαγορεύουν την 
εκδρομή και κάθε συγκέντρωση με τη 

δικαιολογία της "επιτηρούμενης ζώνης". Το Κ.Σ. 
της ΔΝΛ, σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι, 

με εξαίρεση την περίοδο του εκλογικού 
πραξικοπήματος, ποτέ δεν απαγορεύτηκε η 

μετάβαση στο Μυλοχώρι και  καταγγέλλει την 
κυβερνητική απόφαση τονίζοντας ότι οι 
δυναμιτιστές παραμένουν ασύλληπτοι. Το 

πρόγραμμα προέβλεπε εκτός από το κτίσιμο της 
Λέσχης, τη διαμόρφωση χωραφιού σε παιδική 

χαρά, δενδροφύτεση κ.ά.
Μυλοχώρι (Κιλκίς)~ 

Θεσσαλονίκη

1965 25/9
1 και 

5

Η αντιλαϊκή εταιρεία 
ανακτόρων, Αμερικανών, 
Δεξιάς, προδοτών πήρε 
152 ψήφους. Η αυλική 

κυβέρνηση δεν 
νομιμοποιείται

Η Βουλή σε πλήρη διάσταση με τη λαϊκή 
πλειοψηφία. Να διαλυθεί και να 

προκηρυχθούν εκλογές

Στις 24.9 στη συνεδρίαση Βουλής, ο Β. 
Εφραιμίδης τονίζει ότι αποτελεί άθλιο πρόσχημα 

η δήθεν τρομοκρατία των Λαμπράκηδων. 
"Εκείνοι που σεληνιάζονται πολιτκά κατά της 
προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία γνωρίζουν ότι 
η ΔΝΛ και οι άλλες δημοκρατικές οργανώσεις 

περιφρουρούν το λαϊκό φρόνημα". Αθήνα Εφραιμίδης Βασίλης

1965 25/9
1 και 

5
Οι αγορεύσεις των κ.κ. 
Εφραιμίδη, Μπριλλάκη

ΕΔΑ: είσθε στραγγαλιστές της Δημοκρατίας 
και νεκροθάπτες του Κυπριακού. Ο 

Κωστόπουλος έστειλε στην Κύπρο 12 χιλ. 
λίρες για συνωμοσία κατά του Μακαρίου

Από τις αγορεύσεις των Β. Εφραιμίδη και Αντ. 
Μπριλλάκη. Συστηματικές αναφορές στη ΔΝΛ 

και στις "προσπάθειες κατάρηγσης και 
εξοστρακισμού της". Αθήνα

Εφραιμίδης Βασίλης~ Μπριλλάκης Αντώνης~ Κωστόπουλος 
Σταύρος

1965 26/9 1 Ο Λαός έχει τώρα το λόγο
Αναφορά στο ρόλο της Αυλής που αξιώνει τη 
διάλυση νόμιμων πολιτικών οργανώσεων. Αθήνα

1965 26/9 1 Μποστ[αντζόγλου Μέντης]
Γελοιογραφία. Ο Στ. Στεφανόπουλος και το 

"ακαδημαϊκό" απολυτήριο. Αθήνα Στεφανόπουλος Στέφανος

1965 26/9 1

Ο Μ. Θεοδωράκης εμήνυσε 11 εφημερίδες 
της Δεξιάς. Για τα κακοήθη ψεύδη τους σε 

βάρος των Λαμπράκηδων
Συνήγοροι ορίστηκαν Δ. Καραχάλιος, Τ. 

Τρίκκας, Χ. Αργυρόπουλος Αθήνα
Θεοδωράκης Μίκης~ Καραχάλιος Δημήτρης~ Τρίκκας 

Τάσος~ Αργυρόπουλος Χριστόφορος

1965 26/9 5 Ιμβριώτη Ρόζα
Με την ευκαιρία της 
σημερινής επετείου Η λαϊκή παιδεία στην Ελεύθερη Ελλάδα

Σχόλιο για το εκπαιδευτικό έργο της ΠΕΕΑ και 
τα σημερινά τεκταινόμενα. Αναφορά στη ΔΝΛ. 
"Ο λαός θα φράξει το δρόμο των σκοταδιστών". Αθήνα Βλάχου Ελένη~ Πέτρουλας Σωτήρης

1965 26/9 12
Η χωροφυλακή διαψεύδει δημοσιεύματα 

εφημερίδας της ΕΡΕ

Η Επιθεώρηση Χωρ/κής Βορείου Ελλάδος, με 
έγγραφο στην εφημ. "Ελληνικός Βορράς" 

διαψεύδει τα περί συνεργασίας Λαμπράκηδων 
και Χωροφυλακής Φλώρινας και παράδοσης από 

χωροφύλακες εμπιστευτικών εγγράφων σε 
στελέχη της ΔΝΛ Φλώρινας. Φλώρινα

1965 26/9 12

Ο κ. Αλλαμανής  αποφεύγει να αναφερθεί 
στις ευθύνες για τις ανωμαλίες στο θέμα του 
ακαδημαϊκού απολυτηρίου. Καταγγελία της 

σπουδαστικής οργάνωσης της Δ.Ν.Λ.

Καταγγελία της Σπουδάζουσας της ΔΝΛ κατά 
των δυνάμεων του σκοταδισμού που 

εναντιώνονται στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 
και στο ακαδημαϊκό απολυτήριο. Αθήνα Αλλαμανής Στέλιος

1965 28/9 3

Με σύνθημα: Εκλογές, 
κάτω η αυλόδουλη 

κυβέρνηση

Οι συγκεντρώσεις της ΕΔΑ για τη 
Δημοκρατία συγκλονίζουν την επαρχιακή 
Ελλάδα. Το τρίτο αυλικό κατασκεύασμα με 
τους δύο ψήφους της καταισχύνης που έλαβε 

δεν λύνει, αλλά επιτείνει την κρίση

Ομιλίες του Ι. Ιμβριώτη στη Δράμα και στην 
Καβάλα (27.9). Αναφορές στις αντιδραστικές 
δυνάμεις που θέλουν να διαλύσουν ΔΝΛ και 
στον προοδευτικό ρόλο της οργάνωσης. Δράμα~ Καβάλα Ιμβριώτης Γιάννης~ Κιουργής Π.

1965 28/9 5 Αντωνόπουλος Νικ[ηφόρος]
…Ολημερίς το κτίζαμε, 
το βράδυ γκρεμιζόταν…

Τα μυθεύματα του τύπου της ΕΡΕ κατά της 
Νεολαίας Λαμπράκη. Από τους κόκκινους 
σκουπιδοτενεκέδες της Λάρισας στην… 
"επανάσταση" του Κιλκίς. Διαψεύδονται 

όλες οι συκοφαντίες

Σύνοψη των δεξιών δημοσιευμάτων και των 
επιχειρημάτων που κατασκευάζουν με σκοπό τη 
διάλυση της ΔΝΛ. Η εφημ. "Ημέρα" στις 22.9 
ανάφερε  ότι οι Λαμπράκηδες ετοίμαζαν νέα 

επανάσταση στο Κιλκίς. Σε άλλα δημοσιεύματα 
εφημερίδων της ΕΡΕ αναφερόταν ότι 

Λαμπράκηδες είχαν αναρτήσει κόκκινες σημαίες 
και σφυροδρέπανα, ότι κακοποίησαν αξιωματικό 

κ.ά. Όλα διαψεύδονται. 
Λάρισα~ Κιλκίς~ Μυλοχώρι 

(Κιλκίς)



Έτος Ημερομην. σελ. Συντάκτης Ρουμπρίκες Υπέρτιτλος Τίτλος Περίληψη Τόποι Πρόσωπα

1965 28/9 8
Ανάστατη η κοινή γνώμη 

της περιοχής

Απαράδεκτη η απαγόρευση της εκδρομής της 
Δ.Ν.Λ. στο Μυλοχώρι του Κιλκίς. Έντονα 

διαβήματα διαμαρτυρίας

Τα μέλη του προεδρείου της ΔΝΛ, Χρ. Μίσιος, 
Γ. Μπανιάς, Γ. Χριστοφιλόπουλος και τα 

στελέχη Θ. Καζέλης και Ιωαννίδης προβαίνουν 
σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το νομάρχη και 

τον διοικητή της χωροφυλακής για την 
απαγόρευση της μετάβασης στο Μυλοχώρι. Η 

απαγόρευση βάσει του Ν. 376/36 "περί 
επιτηρούμενων ζωνών" έχει να εφαρμοστεί στην 

περιοχή από το 1961. Μυλοχώρι (Κιλκίς)

Μίσσιος Χρόνης~ Μπανιάς Γιάννης~ Χριστοφιλόπουλος 
Γιώργης~ Καζέλης Θόδωρος~ Ιωαννίδης Μήτσος~ 

Λιαπούσης (ταγματάρχης ΤΕΑ) 

1965 28/9
1 και 

7

Κήρυγμα υποταγής το 
διάγγελμα του κ. 
Στεφανόπουλου

Επιδιώκει να φιμώσει το λαό η κυβέρνηση. 
Απάντηση οι πανδημοκρατικές 

συγκεντρώσεις. Η αναγγελία της περιοδείας 
της ηγεσίας της Ε.Δ.Α. στη Θεσσαλία 
προκαλεί παλλαϊκό ενθουσιασμό

Μέλη της Ε.Ε. της ΕΔΑ μιλούν σε 
συγκεντρώσεις για την ανάγκη περιφρούρησης 
της δημοκρατίας και της ΔΝΛ από το μένος της 

Δεξιάς. ~Σε συγκέντρωση της ΕΔΑ στο 
Περιστέρι, χαιρετισμός της Βέτας Πουλοπούλου 

εκ μέρους της ΔΝΛ. Θεσσαλία~ Περιστέρι Στεφανόπουλος Στέφανος~ Πουλοπούλου Βέτα 

1965 28/9
1 και 

7

Η φασιστική δεξιά 
απέκτησε την κυβέρνησή 

της Οι τραμπούκοι δραστηριοποιούνται

Σχόλιο του Γραφείου Τύπου της ΕΔΑ. 
Προαγωγοί της ανωμαλίας προετοιμάζονται για 
ευρείας κλίμακος προκλήσεις σε όλη τη χώρα. ~ 

Διαμαρτυρία της ΔΝΛ για την επίθεση 
τρομοκρατών στο θέατρο "Βέμπο", για το 
συκοφαντικό θόρυβο περί αναρχίας των 

Λαμπράκηδων κ.ά. [Στο θέατρο "Βέμπο" 80 
παρακρατικοί δημιούργησαν επεισόδια στη 
διάρκεια παράστασης της επιθεώρησης. 

"Γαργάλατα"]. Αθήνα

1965 29/9 1
Τους ζητούν να μην αποδοκιμάσουν το 

Μητσοτάκη!

Ο διοικητής Ασφάλειας Χανίων κάλεσε 
εκπροσώπους της ΔΝΛ και της ΕΔΗΝ στις 28.9 

και τους ζήτησε εγγυήσεις ότι δεν θα 
αποδοκιμάσουν τον Μητσοτάκη στην πρώτη, 
μετά την αποστασία,.επίσκεψή του στην πόλη 

(1.4). Χανιά Μητσοτάκης Κωνσταντίνος

1965 29/9 1
Καταγγελία βουλευτών 

της ΕΔΑ

Στρατοκρατείται η περιοχή του Κιλκίς. Η 
τρομοκρατική επιχείρησις μπορεί να 
προκαλέσει σοβαράς επιπτώσεις και 

αντιδράσεις εις τον λαόν αποφασιστικώς 
προμαχούντα υπέρ της ομαλότητας

Έλεγχος ταυτοτήτων, απαγόρευση εξόδου από 
τα σπίτια, πυροβολισμοί, συλλήψεις, 

"επιτηρούμενη ζώνη" αποσκοπούν στην 
τρομοκράτηση των κατοίκων και αποτελούν 
συνέχεια της ανατίναξης της λέσχης στο 
Μυλοχώρι. ~ Η Αστυνομία Καρδίτσας 

υποβάλλει σωρεία μηνύσεων σε 35 άτομα, μέλη 
και στελέχη της ΕΔΑ και της ΔΝΛ, που πήραν 
μέρος σε συγκεντρώσεις σε χωριά με την 

κατηγορία της εξύβρισης του βασιλιά κ.ά. ~ Ο 
παρακρατικός Ν. Μποραμπατζής στο Τσιότι 

Τρικάλων έσκισε δημόσια την "Αυγή" λέγοντας 
"Α ρε Λαμπράκηδες, τέτοια εφημερίδα δεν θα 

ξαναδιαβάσετε μπροστά μου".
Κιλκίς~ Καρδίτσα~ Τσιότι 

(Τρίκαλα) Μποραμπατζής Ν.

1965 29/9 1 Ο ομαλός βίος…

Ενώ ο Στεφανόπουλος διακηρύσσει πολιτική 
ηρεμίας, ο υπουργός Δημοσίας Τάξεως 

εξαπολύει μύδρους εναντίον της ΕΔΑ και της 
ΔΝΛ για να ευθυγραμμιστεί με τους έξαλλους 

φασίστες της ΕΡΕ. Αθήνα Στεφανόπουλος Στέφανος

1965 29/9 6 Πολιτικά Μνημόσυνα του Σωτήρη Πέτρουλα

Μνημόσυνο του Πέτρουλα διοργανώθηκε στις 
28.9 στον Άγ. Ματθαίο Κέρκυρας στη λέσχη της 
ΔΝΛ. Μίλησαν οι Γ. Βαρότσης, Ν. Σαρακινός 

της ΔΝΛ Κέρκυρας και ο Ι. Ανδριώτης 
γραμματέας της ΔΝΛ στο χωριό. ~ Εξαγγελία 
μνημοσύνου στις 6.10 από τη ΔΝΛ Λευκάδας.

Άγιος Ματθαίος (Κέρκυρα)~ 
Λευκάδα

Πέτρουλας Σωτήρης~ Βαρότσης Γ.~ Σαρακινός Νίκος~ 
Ανδριώτης Ι. 

1965 29/9 6

Για συνταγματική 
νομιμότητα, 

εκδημοκρατισμό, 
οικονομικά ζητήματα

Μεγαλειώδης η πανεργατική συγκέντρωση 
και πορεία στη Θεσσαλονίκη. Η εργατική 

τάξη πρωτοπόρα στον αγώνα για τη 
Δημοκρατία Αναφορά στη ΔΝΛ.  Θεσσαλονίκη Κοντονάσιος (;)



Έτος Ημερομην. σελ. Συντάκτης Ρουμπρίκες Υπέρτιτλος Τίτλος Περίληψη Τόποι Πρόσωπα

1965 30/9 5 Συγκεντρώσεις για τη Δημοκρατία

Συγκέντρωση με πρωτοβουλία της ΔΝΛ στο 
Αιτωλικό. Ομιλία του Γ. Κυλάφη. Ψήφισμα 

διαμαρτυρίας για την επίθεση που εξαπέλυσαν οι 
κύκλοι της ανωμαλίας κατά της νεολαίας. ~ 

Συγκεντρώσεις της ΕΔΑ στα χωριά Εξάνθια και 
Καρυά Λευκάδας. Χαιρετισμος Ι. Χαλκιόπουλου 

από τη ΔΝΛ.
Αιτωλικό~ Εξάνθεια 

(Λευκάδα)~ Καρυά (Λευκάδα) Κυλάφης Γεράσιμος~ Χαλκιόπουλος Ι.

1965 30/9 7 Η φωνή της Αλήθειας Οι "επιτηρούμενες ζώνες"

Σχόλιο για την πρόβα μεθόδων του 
πραξικοπήματος του 1961, για τις επιτηρούμενες 
ζώνες, την κατάργηση δικαιωμάτων και την 

παράταση των μέτρων που ελήφθησαν μετά την 
ανατίναξη στο Μυλοχώρι. Μυλοχώρι (Κιλκίς)~ Αθήνα

1965 30/9 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Συγκέντρωση της Δ.Ν.Λ. Αλεξανδρούπολης

Μεγάλη πολιτική συγκέντρωση της ΔΝΛ στην 
Αλεξανδρούπολη με ομιλητή τον Τ. Γεωργίου. 
Κάλεσμα στο λαό να περιφρουρήσει τη ΔΝΛ.  ~ 

Πολιτικό μνημόσυνο Πέτρουλα (6.10) στο 
Σουφλί. Αλεξανδρούπολη~ Σουφλί Γεωργίου Τάκης~ Πέτρουλας Σωτήρης

1965 30/9 7 Αθωώση για προκηρύξεις κατά του Νόβα

Το μονομελές Πλημ/κείο Κορίνθου αθώωσε 
στελέχη της ΕΔΑ, τον Θ. Καλαφάτη, μέλος Κ.Σ. 
της ΔΝΛ και τον Κ. Τσολακόπουλο, στέλεχος 
της ΔΝΛ Κορινθίας, που κατηγορήθηκαν ότι 
προκάλεσαν φόβο και ανησυχία στους πολίτες 
επειδή μοίραζαν προκηρύξεις εναντίον της 

κυβέρνησης Νόβα. Κόρινθος
Καλαφάτης Θανάσης~ Τσολακόπουλος Κ.~ Αθανασιάδης-

Νόβας Γεώργιος

1965 30/9 8 Πανδημοκρατικές συγκεντρώσεις
Αναγγελία ομιλίας του Μ. Θεοδωράκη στις 2.10 

στο Κιλκίς. Κιλκίς Θεοδωράκης Μίκης

1965 30/9 8
Πως εννοεί τον "ομαλό 
βίο" ο κ. Στεφανόπουλος

Συλλήψεις πολιτών για συμμετοχή σε 
εκδηλώσεις υπέρ της Δημοκρατίας

Στις 29.9, η Χωροφυλακή Αγρινίου υπέβαλε 
μηνύσεις κατά των Σωτ. Καρέλου, Γερ. Κυλάφη, 
Θ. Βέτσα, Ι. Μυλωνά και Επ. Μπαρχαμπά για 
παράνομη διαδήλωση. ~ Σε καφενείο στην 
Αμφιθέα, ο Στ. Αναζίρης προκάλεσε τους 
θαμώνες με τις φράσεις "Βούλγαροι, 

Λαμπράκηδες" και έκανε συστάσεις στον 
αστυνομικό λέγοντάς του "Είσαι και εσύ 

Λαμπράκης και θα σου κάνω φάκελο".  ~ Η 
Νεολαία της ΕΡΕ δηλωσε ότι τα επεισόδια με το 
"πούλμαν της αλήθειας" οφείλονται στην ανοχή 
της Χωροφυλακής Κορινθίας απεναντι στην 
παράνομη συγκέντρωση της ΕΔΗΝ και της 

ΔΝΛ. Αγρίνιο~ Αμφιθέα~ Κορινθία

Στεφανόπουλος Στέφανος~ Καρέλος Σωτήρης~ Κυλάφης 
Γεράσιμος~ Βέτσας Θ.~ Μυλωνάς Ι.~ Μπαρχαμπάς Επ.~ 

Αναζίρης Στ.

1965 30/9
1 και 

7 Ανακοίνωση του Π.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ
Ανακοίνωση της 28.9. Αναφορά στην 

κυβερνητική πρόθεση για διάλυση της ΔΝΛ. Βουκουρέστι

1965 30/9
4 και 

6 Τα Συνδικάτα

Να συγκληθεί η γενική συνέλευση του 
Ε.Κ.Α. Για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων
Αναφορά στον Φ. Μακρή που ζητά από τα 

δικαστήρια τη διάλυση των Λαμπράκηδων κ.ά. Αθήνα Μακρής Φώτης

1965 1/10 1
Οι συνδικαλιστές της 

Λειβαδιάς

Παραπέμπονται σε δίκη γιατί έκαναν 
συνέλευση χωρίς την άδεια της αστυνομίας. 
Εκφοβισμοί ιδιοκτητών που νοικιάζουν 

γραφεία στη ΔΝΛ-Διαμαρτυρία οργανώσεων

Η τρομοκρατική δραστηριότητα αυξάνεται. 
Αστυνομική παρέμβαση στους ιδιοκτήτες που 
εκμισθώνουν τα γραφεία της ΕΔΑ και της ΔΝΛ 

στην Πετρούπολη. ~ Συνεχίζονται τα 
τηλεγραφήματα και οι διαμαρτυρίες για την 

επίθεση στο Μυλοχώρι. ~ Άγνωστοι κατεβάζουν 
την πινακίδα στη Λέσχη ΔΝΛ στον Παλαιόκηπο 
Γέρας Λέσβου. Διάβημα της τοπικής ΔΝΛ στις 

αρχές. 

Λειβαδιά~ Πετρούπολη~ 
Μυλοχώρι (Κιλκίς)~ 

Παλαιόκηπος Γέρας (Λέσβος) Αλλαμανής Στέλιος

1965 1/10 3
Στη Λευκάδα πολιτικό μνημόσυνο του 

Πέτρουλα

Στο πολιτικό μνημόσυνο του Πέτρουλα (30.9) 
μίλησαν οι Γ. Βρεττός, από τη ΔΝΛ Πάτρας, ο 
βουλευτής  Ξ. Γρηγόρης, ο Γερ. Κυλάφης κ.ά. Λευκάδα

Πέτρουλας Σωτήρης~ Βρεττός Γ.~ Γρηγόρης Ξενοφών~ 
Κυλάφης Γεράσιμος

1965 1/10 8 Πανδημοκρατικές συγκεντρώσεις

Ομιλία στελεχών της ΕΔΑ και του προέδρου της 
ΔΝΛ (2.10) στο Κιλκίς. ~ Πανδημοκρατική 

συγκέντρωση στην Καβάλα με πρωτοβουλία της 
ΔΝΛ (3.10) και ομιλητή τον πρόεδρο της ΔΝΛ. Κιλκίς~ Καβάλα Θεοδωράκης Μίκης

1965 1/10 8
Στο Περισtέρι συγκέντρωση της Δ.Ν.Λ. τη 

Δευτέρα Ανακοίνωση συγκέντρωσης για τις 4.10. Περιστέρι

1965 1/10
1 και 

5 Η φωνή της Αλήθειας Ούτε ακούει, ούτε βλέπει…
Σχόλιο για τις "ενστάσεις" της εφημ. 

"Ελευθερία". Αναφορά στη ΔΝΛ. Μυλοχώρι (Κιλκίς)
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1965 2/10 2 Παπαπερικλής Ν[ίκος]
Το ημερολόγιο ενός απλού 

ανθρώπου Μαύρη Αράχνη... Αναφορές στους Λαμπράκηδες. Αθήνα

1965 2/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας -Ο χορός των Λαμπράκηδων

Ανακοίνωση της ΔΝΛ Άνω Λόφου και 
Περιστερίου για τις 2.10. Περιστέρι

1965 2/10 6 Πανδημοκρατικές συγκεντρώσεις Κιλκίς 2.10 ~ Καβάλα 3.10 ~ Περιστέρι 4.10. Κιλκίς~ Περιστέρι~ Καβάλα Θεοδωράκης Μίκης

1965 2/10
1 και 

4 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις

Ευθυμογράφημα για τον ταχυδρόμο που 
πέθανε... (τραγούδι του Χατζηδάκη). Αν είχε 
γίνει Λαμπράκης θα τον είχαν κυνηγήσει… Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης~ Χατζηδάκης Μάνος

1965 2/10
1 και 

5

Η Δημοκρατία 
θριαμβεύει και θα 

επιβάλλει τις εκλογές

Θεσσαλία: Παλλαϊκή κινητοποίηση για την 
υποδοχή των ηγετών της ΕΔΑ, Κρήτη: 

αποδοκιμάσθηκε ο Μητσοτάκης. 
Εξωφρενικές δηλώσεις

Αποτυχία της επίσκεψης Μητσοτάκη στα Χανιά. 
Δήλωσε ότι η Ε.Κ. και η ΕΔΑ τρομοκρατούν και 
διαταράσσουν την τάξη και ότι τα όργανα της 

χωροφυλακής συνεργαζόμενα με τους 
Λαμπράκηδες συνέβαλαν στο να ματαιωθεί η 
συγκέντρωση. "Ο δημοκρατικός λαός των 
Χανίων ηναγκάσθη να... επιβάλη βιαίως το 

κράτος του νόμου εναντίον των 
Λαμπράκηδων..." Θεσσαλία~ Χανιά Μητσοτάκης Κωνσταντίνος

1965 3/10 4 Ρεπορτάζ του 1''

Το 6ο τεύχος του περιοδικού των Λαμπράκηδων 
"Η Γενιά μας" θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 

(9.10). Αθήνα

1965 3/10 11 Η φωνή της Αλήθειας Και εδώ Λαμπράκηδες!

Σχόλια  για τον τίτλο "Καραμανλικού εντύπου": 
"Στους Λαμπράκηδες και στη μαύρη αγορά 

διετέθησαν τα εισιτήρια του αγώνος Ελλάδος και 
Ρωσίας". Αθήνα

1965 3/10 12
Συγκέντρωση της Δ.Ν.Λ. Αύριο στο 

Περιστέρι

Κάλεσμα της ΔΝΛ Περιστερίου σε 
συγκέντρωση. Ομιλία του Μ. Θεοδωράκη. 

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Περιστέρι Θεοδωράκης Μίκης

1965 3/10 12
Με την επίσκεψη του κ. 

Παπανδρέου

Πανδημοκρατικός σεισμός στην Κρήτη. 
Ενωμένος ο δημοκρατικός λαός στη μάχη 
για τη Δημοκρατία. Πάνω από 40 χιλιάδες 
Λαού στο Ηράκλειο. Συλλήψεις στα Χανιά

Μετά την αποδοκιμασία του Κ. Μητσοτάκη στα 
Χανιά, η χωροφυλακή συλλαμβάνει 15 νέους. Οι 
τρείς είναι Λαμπράκηδες μεταξύ των οποίων ο 
γραμματέας της τοπικής ΔΝΛ Σ. Φυτράκης. Ηράκλειο~ Χανιά

Παπανδρέου Γεώργιος~ Μητσοτάκης Κωνσταντίνος~ 
Φυτράκης Σπύρος

1965 3/10
1 και 

11 Ο ξεπεσμένος Νεοανδρισμός

Άρθρο για τον Κ. Μητσοτάκη, την επίσκεψή του 
στην Κρήτη και τις δηλώσεις του. Αναφορές στη 

ΔΝΛ. Κρήτη Μητσοτάκης Κωνσταντίνος

1965 3/10
1 και 

11

Η περιοδεία στα 
Φάρσαλα, Αγυά, 

Σοφάδες, Τρίκαλα, των 
ηγετών της ΕΔΑ. 

Θρίαμβος

Εκλογές-Δημοκρατία, η ιαχή που 
συγκλονίζει τη Θεσσαλία. Η Κρήτη 

ακατάβλητος δημοκρατικός προμαχώνας

Ομιλία του Τ. Μπενά στα Φάρσαλα. Πριν από 
λίγες ώρες είχαν περάσει πούλμαν της ΕΡΕ 
διανέμοντας τρυκ κατά των Λαμπράκηδων. ~ 
Ομιλία του Μ. Γλέζου στην Αγυά. Απάντηση 
στα μυθεύματα για δήθεν άσκση τρομοκρατίας 
από Λαμπράκηδες. ~ Ομιλία των Μ. Θεοδωράκη 

και Ι. Παπαδημητρίου στο Κιλκίς. Οι 
συγκεντρωμένοι φωνάζουν "Οι Λαμπράκηδες 
δεν διαλύονται". Χαιρετισμός του εκπροσώπου 

της ΔΝΛ Κιλκίς, Δ. Ιωαννίδη. Ο Ι. 
Παπαδημητρίου μεταφέρει τον χαιρετισμό του 

προέδρου της ΕΔΑ, Ι. Πασαλίδη.

Φάρσαλα~ Αγιά (Λάρισα)~ 
Σοφάδες (Καρδίτσα)~ 

Τρίκαλα~ Θεσσαλία~ Κρήτη~ 
Κιλκίς~ Μυλοχώρι (Κιλκίς)

Μπενάς Τάκης~ Γλέζος Μανώλης~ Θεοδωράκης Μίκης~ 
Παπαδημητρίου Γιάννης~ Ιωαννίδης Μήτσος~ Πασαλίδης 

Γιάννης

1965 5/10 3
Οι τραυματίες της 
Εθνικής Αντίστασης Ζητούν ελεύθερες εκλογές

Διαμαρτυρία δημοκρατικών κατοίκων του 
Αιτωλικού και ψήφισμα που αξιώνει, μεταξύ 
άλλων, να σταματήσει η διάλυση της ΔΝΛ. Αιτωλικό (Αιτωλοακαρνανία)

1965 5/10 3

Συγκεντρώσεις της ΕΔΑ στην επαρχία. 
Ομιλίες των κ.κ. Λ. Κύρκου, Ι. 

Παπαδημητρίου

Στη ομιλία του, ο Ι. Παπαδημητρίου, στη 
Νάουσα, αναφέρθηκε στο ότι ο βασιλιάς δεν έχει 
δικαίωμα να καταργεί νόμιμες κυβερνήσεις και 
οργανώσεις όπως η ΔΝΛ. ~ Στη Θεσσαλονίκη 
στις ομιλίες των βουλευτών της ΕΔΑ, Πανάγου 
και Παπαλεξίου, ακούγεται και το σύνθημα 
"Ζήτω οι Λαμπράκηδες". Ψήφισμα κατά της 

προσπάθειας διάλυσης της ΔΝΛ. Νάουσα~ Θεσσαλονίκη
Κύρκος Λεωνίδας~ Παπαδημητρίου Γιάννης~ Πανάγος 

Γιώργος~ Παπαλεξίου Αλέκος

1965 5/10 8
 Ο Αντιπρόεδρος της 
ΠΟΔΝ διακηρύσσει

Χτύπημα κατά της Δ.Ν.Λ., χτύπημα κατά 
των οργανώσεων νεολαίας 128 χωρών. Η 
χθεσινή συγκέντρωση στο Περιστέρι

Δήλωση του αντιπροέδρου της ΠΟΔΝ, Γκ. 
Πιλάυ, διαβάστηκε στην πανδημοκρατική 
συγκέντρωση της ΔΝΛ Περιστερίου. Στη 

συγκέντρωση μετείχε 4μελής αντιπροσωπεία της 
Εργατικής Αντιφασιστικής Νεολαίας Γαλλλίας 
που δήλωσε τη συμπαράστασή της στη ΔΝΛ και 

στον ελληνικό λαό. Χαιρετισμοί των  Μ. 
Θεοδωράκη και Μπ. Θεοδωρίδης. Απαγγελίες 

ποιημάτων, τραγούδια. Περιστέρι~ Μυλοχωρι
Πιλάυ Γκοντσίτα~ Θεοδωράκης Μίκης~ Θεοδωρίδης 

Μπάμπης~ Ντιάρ Ζαν
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1965 5/10 8

Καταδίκες για την αποδοκιμασία του κ. 
Μητσοτάκη στα Χανιά. Ανακρίσεις για τη 

χωροφυλακή

Αναβολή για τις 6.10 της δίκης των 
συλληφθέντων στα Χανιά για τις εκδηλώσεις 

αποδοκιμασίας στην επίσκεψη του Κ. 
Μητσοτάκη. Χανιά Μητσοτάκης Κωνσταντίνος

1965 5/10
1 και 

7

Από τη Θεσσαλία και την 
Κρήτη ακούστηκε σ' όλη 

την Ελλάδα

Η Φωνή του λαού: Εκλογές. Δεν ήταν 
συγκεντρώσεις κομμάτων, αλλά ηφαίστεια 

Δημοκρατίας

Στις περιοδείες στελεχών της ΕΔΑ και στις 
ομιλίες τους, συστηματικές αναφορές στη ΔΝΛ 

και στις προπάθειες για τη διάλυσή της.
Θεσσαλία~ Λάρισα~ 
Τύρναβος~ Κρήτη

1965 5/10
3 και 

6

Η περιοδεία του 
κλιμακίου της Ε.Ε. της 

ΕΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλία. Οι ξωμάχοι του 
κάμπου στον αγώνα για δημοκρατική 

ομαλότητα. Παλλαϊκές συγκεντρώσεις στη 
Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα

Ομιλία του Μ. Γλέζου στη Λάρισα σε 
συγκέντρωση που οργάνωσε η ΔΝΛ. Αναφορά 

στην ερώτηση του Βασιλιά προς τον 
Παπανδρέου γιατί δεν διάλυσε τους 

Λαμπράκηδες. ~ Ομιλία του Α. Μπριλλάκη στην 
Καρδίτσα και χαιρετισμός του Χ. Ψημένου της 
ΔΝΛ. ~  Ομιλία του Τ. Μπενά στη Λάρισα. Ο 
γραμματέας της ΔΝΛ δήλωσε ότι η επίθεση 
κατά της ΔΝΛ είναι η πρώτη φάση μιας 

ευρύτερης επίθεσης των σκοτεινών κύκλων 
εναντίον της νεολαίας. Τη ΔΝΛ ακολουθεί η 
ΕΦΕΕ, η ΕΔΗΝ κ.ά. Η ΔΝΛ είναι νόμιμη, δεν 

διαλύεται.
Θεσσαλία~ Λάρισα~ Βόλος~ 

Τρίκαλα~ Καρδίτσα

Γλέζος Μανώλης~ Κωνσταντίνος (βασιλιάς)~ Παπανδρέου 
Γεώργιος~ Μπριλλάκης Αντώνης~ Μπενάς Τάκης~ 

Ψημμένος Χαρίλαος

1965 5/10
3 και 

6 Συναγερμός στη Θεσσαλία. (συνέχεια)

Ομιλία του βουλευτή Ευ. Σακελλάρη. "Η 
επίθεση κατά της ΔΝΛ είναι υπόθεση των πλέον 

αντιδραστικών δυνάμεων". Θεσσαλία Σακελλάρης Βαγγέλης~ Κωνσταντίνος (βασιλιάς)

1965 6/10 3 Συγκεντρώσεις για τη δημοκρατία. Καβάλα

Σε ογκώδη συγκέντρωση, στο θέατρο "Ολύμπια" 
στην Καβάλα, πραγματοποιήθηκε ομιλία του Μ. 

Θεοδωράκη που "προειδοποιεί την 
ψευδοκυβέρνηση Στεφανόπουλου ότι ο λαός δεν 
θα ανεχθεί τη διάλυση της ΔΝΛ". Συνθήματα 

υπέρ της ΔΝΛ και της δημοκρατίας. 
Χαιρετισμός του Ζαν Ντιάρ εκ μέρους της 

Εργατικής Αντιφασιστικής Νεολαίας Γαλλίας. 
Συνεστίαση. Καβάλα Θεοδωράκης Μίκης~ Στεφανόπουλος Στέφανος~ Ντιάρ Ζαν

1965 6/10 4
Βουλευτές καταγγέλλουν την επιβολή 
καθεστώτος στρατοκρατίας στο Κιλκίς

Τηλεγράφημα των Μ. Θεοδωράκη και Ι. 
Παπαδημητρίου στην κυβέρνηση και στους 
αρχηγούς κομμάτων. Καταγγέλλουν τη 

"στρατοκρατία" και αξιώνουν τον τερματισμό 
των ανακρίσεων για την ανατίναξη στο 

Μυλοχώρι, την αποκάλυψη των δραστών και την 
παραπομπή τους στη δικαιοσύνη. Μυλοχώρι (Κιλκίς)~ Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης~ Παπαδημητρίου Γιάννης

1965 6/10 5 Η φωνή της Αλήθειας Θέλουν Μήτσου και Καπελώνηδες

Σχόλιο για τις δηλώσεις Μητσοτάκη ότι στα 
Χανιά η χωροφυλακή συνεργάστηκε με τους 

Λαμπράκηδες. Χανιά Μητσοτάκης Κωνσταντίνος

1965 6/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Πολιτικό μνημόσυνο του Πέτρουλα

Οργανώνεται από τη ΔΝΛ Ακαδημίας Πλάτωνος 
- Κολωνού, στις 6.10, με ομιλητή τον Β. 

Εφραιμίδη. Κολωνός (Αθήνα) Εφραιμίδης Βασίλης~ Πέτρουλας Σωτήρης

1965 6/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η Λέσχη του Μυλοχωρίου

Ο Τρύφωνας Κατσίκαλης, κάτοικος Κορινθίας, 
προσφέρει 200 δρχ για την ενέγερση της λέσχης 

στο Μυλοχώρι. Κορινθία~ Μυλοχώρι (Κιλκίς) Κατσίκαλης Τρύφων

1965 6/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λαμπράκηδες και Τεντυμπόιδες

Φοιτητής στέλνει επιστολή, με αφορμή άρθρο 
της εφημ. "Το Βήμα" στις 24.9 για τις 

εισαγωγικές εξετάσεις και το ακαδημαϊκό 
απολυτήριο. Διερωτάται: "Αν τώρα τα παιδιά 

οπλιστούν με πέτρες και οι γονείς με μαγγούρες 
για να κάνουν πορεία αγανακτήσεως εναντίον 

των υπευθύνων, θα τους αποδώσουμε 
Λαμπρακισμό, τεντυμποϊσμό, κουκουεδισμό και 

θα τους ρίξουμε δακρυγόνα;". Αθήνα

1965 6/10 2 Παπαπερικλής Ν[ίκος]
Το ημερολόγιο ενός απλού 

ανθρώπου Σ' άλλη γη
Επιγραμματική αναφορά στην ανατίναξη στο 

Μυλοχώρι. Μυλοχώρι (Κιλκίς)

1965 7/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Προσωπικότητες του Περιστερίου αντίθετες 
με τη διάλυση της Δ.Ν.Λ.

27 προσωπικότητες του Περιστερίου 
υπογράφουν διακήρυξη εναντίον της διάλυσης 

της ΔΝΛ. Περιστέρι Πουλοπούλου Βέτα
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1965 7/10 7 Η φωνή της Αλήθειας Διαπιστώσεις

Σχόλιο για τις διαπιστώσεις του Γ. Δρόσου, 
συνεργάτη του "Έθνους", που συνόδευσε τον Γ. 
Παπανδρέου στην περιοδεία του στην Κρήτη.Η 
δυσφορία του λαού έχει ξεπεράσει το επίπεδο 

των "αυλικών" και στρέφεται κατά του ίδιου του 
βασιλιά. Αθήνα~ Κρήτη

Παπανδρέου Γεώργιος~ Δρόσος Γεώργιος~ Κωνσταντίνος 
(βασιλιάς)

1965 7/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η συνοικία του ήρωα της Νεολαίας 
Πέτρουλα τιμά τη μνήμη του

Ανταπόκριση από το πολιτικό μνημόσυνο στην 
Ακαδημία Πλάτωνος και τις ομιλίες των Β. 
Εφραιμίδη, Ηλία Πέτρουλα [αδελφού του 
Σωτήρη], Γαβρ. Στεργίου, γραμματέα της 

τοπικής ΔΝΛ. Αθήνα Εφραιμίδης Βασίλης~ Πέτρουλας Ηλίας~ Στεργίου Γαβριήλ

1965 7/10 7

Ο εισαγγελέας Χανίων επαναλαμβάνει όσα 
δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης για τη δημιουργία 

επεισοδίων

Ο εισαγγελέας Λιάπης κατηγορεί τη χαλαρή 
στάση των αστυνομικών δυνάμεων στην 

"υποδοχή" Μητσοτάκη στα Χανιά. Χανιά Λιάπης (εισαγγελέας)~ Μητσοτάκης Κωνσταντίνος

1965 7/10 8
Πανδημοκρατικές συγκεντρώσεις. -Στο 

Αγρίνιο της Δ.Ν.Λ.

Εκδήλωση (10.10) στο κινηματογράφο 
"Παλλάς" στο Αγρίνιο για τη δημοκρατία και για 

τα σχέδια διάλυσης της ΔΝΛ. Θα μιλήσει 
εκπρόσωπος του Κ.Σ. της ΔΝΛ. Αγρίνιο

1965 7/10 8
Επί κυβερνήσεως 
Στεφανόπουλου

Αγκυλωτούς σταυρούς ζωγραφίζουν οι 
τρομοκράτες

Αγκυλωτοί σταυροί στους τοίχους και στην 
πινακίδα της ΔΝΛ Καισαριανής. Οι τρομοκράτες 

είναι γνωστοί. Καισαριανή Στεφανόπουλος Στέφανος

1965 7/10
1 και 

7 Στα Χανιά

Καταδικάσθηκαν οι νέοι που αποδοκίμασαν 
τον κ. Μητσοτάκη. Εισαγγελέας ήταν ο κ. 
Λιάπης που σε έκθεσή του στον Υπουργό 

λέγει ότι κακοποιήθηκε

 Το τριμελές Πλημμελειοδικείο καταδίκασε 
('6.10) τους Σ. Φυτράκη, Ε. Φυτράκη, Ε. 

Καπετανάκη, Ν. Κουκουράκη, στελέχη της ΔΝΛ 
Χανίων, για εξύβριση και περιύβριση αρχής σε 

συδυασμό με τον Ν. 4000 "περί 
τεντυμποϋσμού", κατά την άφιξη Μητσοτάκη 
στα Χανιά. Εκτοξεύθηκαν αυγά, ντομάτες, 
πέτρες. Αθώωση μελών της ΕΔΗΝ. Άσκηση 
έφεσης. Ο εισαγγελέας τους χαρακτήρισε "εκ 

πεποιθήσεως εγκληματίες". Χανιά

Μητσοτάκης Κωνσταντίνος~ Φυτράκης Σπύρος~ Φυτράκης 
Βαγγέλης~ Καπετανάκης Βαγγέλης~ Κουκουράκης Νίκος~ 
Θεοδωράκης Μίκης~ Αργυρόπουλος Χριστόφορος~ Λιάπης 

(εισαγγελέας, Χανιά)

1965 7/10
1 και 

7 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις
Ευθυμογράφημα για τους αριστερούς που δεν 

κάθονται ήσυχοι στα σπίτια τους. Αθήνα Βλάχου Ελένη

1965 8/10 6
Υποβλήθηκε μήνυση για την αναγραφή 

σταυρών

Μήνυση κατά 4 κατοίκων Καισαριανής που 
λέρωσαν με μαύρο χρώμα την ταμπέλα της 
τοπικής ΔΝΛ και ζωγράφισαν αγκυλωτούς 

σταυρούς σε τοίχους. Καισαριανή

1965 8/10
1 και 

5
Ο κ. Στεφανόπουλος 
υποσχέθηκε στην ΕΡΕ

Μέτρα κατά των δημοκρατικών ελευθεριών 
Λ. Κύρκος: ο λαός δεν τρομοκρατείται

Συγκέντρωση στο Βύρωνα με ομιλητή τον Λ. 
Κύρκο. Έντονη παρουσία δημοκρατικών νέων 

που εκδηλώνουν την θέλησή τους να 
υπερασπιστούν τη νομιμότητα και τη ΔΝΛ. 
Χαιρετισμός εκ μέρους της ΔΝΛ Βύρωνα 

απηύθυνε ο Κ. Νταβανέλος. Βύρωνας
Στεφανόπουλος Στέφανος~ Κύρκος Λεωνίδας~ Νταβανέλος 

Κ.

1965 9/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Τηλεγράφημα της ΠΟΔΝ στην Κυβέρνηση

Η ΠΟΔΝ κινητοποιείται για την αποτροπή της 
διάλυσης της ΔΝΛ. Το Γραφείο της στέλνει 
στην Κυβέρνηση τηλεγράφημα όπου εκφράζει 
την ανησυχία του. Η λήψη αντιδημοκρατικών 

μέτρων θα δημιουργήσει παγκόσμια διαμαρτυρία 
100.000.000 νέων αλληλέγγυων προς τους νέους 

της Ελλάδας. Βουδαπέστη

1965 9/10 5 Η φωνή της Αλήθειας Η πηγή της ανωμαλίας
Σχόλια στα σχόλια του δεξιού τύπου μετά απο 

την έκθεση του εισαγγελέα Χανίων. Χανιά~ Μυλοχώρι (Κιλκίς) Λιάπης (εισαγγελέας)~ Μητσοτάκης Κωνσταντίνος

1965 9/10 6
Πανδημοκρατικές 
συγκεντρώσεις Στο Αγρίνιο της Δ.Ν.Λ.

Αναγγελία συγκέντρωσης της ΔΝΛ στο Αγρίνιο 
('10.10). Αγρίνιο

1965 9/10
1 και 

5
Καισαριανή, Αιγάλεω, 

Καλογρέζα

Κάστρα της Δημοκρατίας. Οι ομιλίες των 
Γλέζου, Ηλιόπουλου και Λ. Κύρκου στις 

χθεσινές συγκεντρώσεις

Σε συγκέντρωση στην Καισαριανή, ο Μ. Γλέζος 
αναφέρθηκε στις ανησυχίες που έχει 

δημιουργήσει η νεολαία και η πολιτική της 
οργάνωση που υπενθυμίζει συνεχώς τη 

δολοφονία του Λαμπράκη. Χαιρετισμός Γ. 
Ευστρατιάδη. ~ Αντίστοιχες ομιλίες των Στ. 

Ηλιόπουλου και Κύρκου στο Αιγάλεω και στην 
Καλογρέζα. 

Καισαριανή~ Αιγάλεω~ 
Καλογρέζα

Γλέζος Μανώλης~ Ηλιόπουλος Σταύρος~ Κύρκος 
Λεωνίδας~ Ευστρατιάδης Γ.~ Λαμπράκης Γρηγόρης~ 

Κουτσούμπετη Ιφιγένεια
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1965 10/10 1 Εισαγγελέας ή κομματάρχης;

Αναφέρεται στον εισαγγελέα Χανίων, κ. Λιάπη, 
που "αυτοκαθαιρέθη" και άρχισε να 

συνεργάζεται με τον τύπο της Δεξιάς εναντίον 
της Αντιπολίτευσης. Σε συνέντευξή του στην 
εφημ. "Ακρόπολις" (8.10) μίλησε για την 

προκλητικότητα των Λαμπράκηδων, κατήλλειλε 
ότι το άτομο που τον χτύπησε ήταν Λαμπράκης 

γνωστός στα Χανιά και τόνισε ότι κάθε 
Λαμπράκης πρέπει να τιμωρηθεί. Χανιά Λιάπης (εισαγγελέας)

1965 10/10 1
Ο Μ. Θεοδωράκης απαντά στον εισαγγελέα 

Χανίων

Με τηλεγράφημά του στον πρόεδρο κυβέρνησης 
Στεφανόπουλο, ο Μ. Θεοδωράκης  αναφέρεται 
στη συνέντευξη Λιάπη στην "Ακρόπολη" και 
καταγγέλλει την κομματική μισαλλοδοξία, τις 
αυθαίρετες εικασίες και την εμπλοκή της ΔΝΛ 

με βάση ανυπόστατες κατηγορίες. Χανιά
Λιάπης (εισαγγελέας)~ Θεοδωράκης Μίκης~ Στεφανόπουλος 

Στέφανος~ Μητσοτάκης Κωνσταντίνος

1965 10/10 5 Αναγνωστάκης Μ[ανώλης]
Η Αυγή Γράμματα 
Επιστήμη Τέχνες Θέμα ευθύνης

Άρθρο του Μ. Αναγνωστάκη για την στάση του 
πνευματικού κόσμου απέναντι στα γεγονότα. 
Αναφορά σε απόσπασμα κειμένου του Γ. 

Θεοτοκά "για τον ιστορικό του μέλλοντος και τα 
πρακτικά του Συμβουλίου του Στέμματος". Αθήνα Θεοτοκάς Γιώργος

1965 12/10 3

Το προσκλητήριο της 
ΕΔΑ για τη συνταγματική 

νομιμότητα

Πανδημοκρατικές συγκεντρώσεις. Στην 
επαρχία και τις συνοικίες της Αθήνας. -Στην 

Ξάνθη, Νέα Αρτάκη, Μύκονο, χωριά 
Κέρκυρας και Θεσσαλονίκη

Συγκεντρώσεις στην Ξάνθη, Κέρκυρα, 
Θεσσαλονίκη, Πυλαία και Ασβεστοχώρι με τη 

συμμετοχή της ΔΝΛ και χαιρετισμούς 
εκπροσώπων της.

Αθήνα~ Ξάνθη~ Κέρκυρα~ 
Πυλαία (Θεσσαλονίκη)~ Νέα 
Αρτάκη (Εύβοια)~ Μύκονος~ 
Ασβεστοχώρι (Θεσσαλονίκη) Γεωργίου Τάκης~ Δονά Α.~ Τσούκος (;)~ Βελίκης Φιντίας

1965 12/10 3

Το προσκλητήριο της 
ΕΔΑ για τη συνταγματική 

νομιμότητα

Πανδημοκρατικές συγκεντρώσεις. Στην 
επαρχία και τις συνοικίες της Αθήνας. -Στο 

Μπραχάμι και τον Άγιο Σώστη

Συγκεντρώσεις στο Μπραχάμι, Άγιο Σώστη και 
Νέα Σμύρνη με ομιλητές τους Στ. Ηλιόπουλο 
και Λ. Κύρκο. Μεγάλη συμμετοχή της ΔΝΛ και 
το σύνθημα "Ζήτω οι Λαμπράκηδες" ακούστηκε 

παντού. 

Άγιος Δημήτριος [Μπραχάμι]~ 
Άγιος Σώστης (Αθήνα)~ Νέα 

Σμύρνη
Ηλιόπουλος Σταύρος~ Κύρκος Λεωνίδας~ Λεφάκης (;)~ 

Κωνσταντίνος (βασιλιάς)

1965 12/10 8
Ογκώδης η χθεσινή συγκέντρωση στην Αγία 

Βαρβάρα Αιγάλεω

Συγκέντρωση με πρωτοβουλία της Επιτροπής 
Υπερασπίσεως του Συντάγματος και της 

Δημοκρατίας. Χαιρετισμός εκπροσώπου της 
ΔΝΛ. Αγία Βαρβάρα Αιγάλεω

1965 12/10
1 και 

7

Το παλάτι και η ΕΡΕ 
υπαγορεύουν  τα 

αντιλαϊκά μέτρα. Ο κ. 
Στεφανόπουλος λέγει ότι 
οι μεταβολές στο στρατό 
είναι τα πρώτα βήματα

Προωθείται η αποκατάσταση του 
καραμανλικού κράτους. Η Κεντ. Μακεδονία 
ετοιμάζει θερμή υποδοχή στους εργάτες της 

Ε.Δ.Α. Συγκλονιστικά περιστατικά 
αναβίωσης της τρομοκρατίας

Μέτρα για την αστυνόμευση της δημόσιας ζωής 
και τον περιορισμό της δραστηριότητας 
δημοκρατικών οργανώσεων πρόκειται να 
εξαγγείλει η κυβέρνηση Στεφανόπουλου. Η 

εφημ. "Ημέρα" (10.10) ζητά από την κυβέρνηση 
να διαλύσει την παράνομη μετωπική οργάνωση 

του ΚΚΕ, τους Λαμπράκηδες. Θεσσαλονίκη Στεφανόπουλος Στέφανος

1965 12/10
1 και 

7 Η φωνή της Αλήθειας Νέων Διωγμών

Σχόλιο σε δημοσίευμα πρωινής εφημερίδα της 
Δεξιάς που καθορίζει τους στόχους για τις 
ένοπλες δυνάμεις. Αναφέρεται ότι η ΕΔΑ 

υπολογίζει στη δύναμή της, μέσα στις ένοπλες 
δυνάμειςσε 15.000 Λαμπράκηδες. Αθήνα

1965 13/10 3 Συγκεντρώσεις για τη Δημοκρατία

Συγκέντρωση της ΔΝΛ στο Αγρίνιο (12.10) με 
κύριο ομιλητής τον Α. Λευτάκης. Στην ομιλία 
του ανέφερε ότι οι δημοκρατικές οργανώσεις 

δεν διαλύονται. Διαλύονται όμως οι συνωμότες. Αγρίνιο Λεντάκης Αντρέας

1965 13/10 6
Με πρωτοβουλία της 

ΕΔΑ
Σήμερα συγκεντρώσεις στη Δάφνη και 

Πετράλωνα
Αναγγελία συγκέντρωσης της ΕΔΑ Άνω 

Πετραλώνων σε συνεργασία με ΔΝΛ στις 15.10. Δάφνη~ Άνω Πετράλωνα

1965 13/10
1 και 

4 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις

Ευθυμογράφημα για το σφάλμα στην 
ορκομωσία της κυβέρνησης που συγχωρείται... 

λόγω του κρίσιμων περιστάσεων. Αθήνα

1965 14/10 1 Το Νέο σχέδιο "Περικλής"
Υιοθετείται η γραμμή της ΕΡΕ περί 

"τρομοκρατίας της Αριστεράς". Αθήνα Μητσοτάκης Κωνσταντίνος~ Αλλαμανής Στέλιος

1965 14/10 7 Πετράλωνα-Δάφνη

Επιβλητικές συγκεντρώσεις για τη 
Δημοκρατία. Ομιλητές οι Μαν. Γλέζος και 

Στ. Ηλιόπουλος

Ιδιαίτερα μαχητική η παρουσία της ΔΝΛ στη 
Δάφνη στη διάρκεια ομιλίας του Στ. 

Ηλιόπουλου. Πετράλωνα~ Δάφνη Γλέζος Μανώλης~ Ηλιόπουλος Σταύρος
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1965 14/10 7 Σαββίδης Γ[ιώργος] Χ.
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η συγκέντρωση στον Πειραιά

Ο αγώνας για την υπεράσπιση της δημοκρατικής 
μεταρρυθμίσεως χαρακτηρίστηκε ως πρώτος 
στόχος στη συγκέντρωση της σπουδάζουσας 

νεολαίας του Πειραιά που οργάνωσε ο 
Φοιτητικός Σύλλογος Πειραιωτών και ο 
Σύλλογος Σπουδαστών της Βιομηχανικής 
Σχολής. Παρευρέθηκε ο Κ. Τσουράκης, 

γραμματέας της ΔΝΛ Πειραιά. Πειραιάς Τσουράκης Κώστας

1965 14/10 8
Συγκέντρωση σήμερα στα Ν. Λιόσια -Άνω 

Πετράλωνα
Κάλεσμα σε συγκέντρωση που διοργανώνεται 

την ΕΔΑ και τη ΔΝΛ. Νέα Λιόσια~ Άνω Πετράλωνα

1965 15/10 6 Συγκέντρωση σήμερα στα Άνω Πετράλωνα
Από ΕΔΑ και ΔΝΛ, ομιλία στελεχών ΕΔΑ, ΔΝΛ 

και ο Μ. Θεοδωράκης. Άνω Πετράλωνα Θεοδωράκης Μίκης

1965 15/10
1 και 

5

Για να καμφθεί το 
δημοκρατικό τους 

φρόνημα

Τρομοκρατία σε βάρος των Ελλήνων 
μεταναστών στη Δυτ. Γερμανία. Ασκείται 
από τους αυλόδουλους και τις αρχές της 

Μπον

"Ειδικός σύμβουλος" του Υπουργείου Εργασίας 
επισκέφθηκε τη Δυτ. Γερμανία. Στην έκθεσή του 
αναφέρεται στη διάβρωση και κομμουνιστική 

δράση της ΕΔΑ και των Λαμπράκηδων στη Δυτ. 
Γερμανία και στις επισκέψεις βουλευτών της 

ΕΔΑ και του προέδρου της ΔΝΛ που προκαλούν 
βλάβη και αναταραχή. Αναφέρεται επίσης στην 
έρευνα της γερμανικής αστυνομίας στο σπίτι του 
Έλληνα φοιτητή, Π. Κουναλάκη, στις σχέσεις 
του με την ΕΔΑ και τη ΔΝΛ, στην κατάσχεση 
υλικού από την αστυνομία του Μονάχου στις 

16.9 κ.ά.
Δυτική Γερμανία~ Μπον~ 

Μόναχο Θεοδωράκης Μίκης~ Κουναλάκης Πέτρος~ Φωκάς Σιμ.

1965 15/10
1 και 

5

Ύστερα από αξίωση της 
ΕΡΕ η κυβέρνηση διά του 

κ. Κόλλια "Δένει τα 
χέρια" του εισαγγελέως 
Τρικάλων κ. Φλώρου που 

τόλμησε να 
αμφισβητήσει την ύπαρξη 
"τρομοκρατίας" κατά της 

Δεξιάς

Εκβιασμός στη Δικαιοσύνη. Οι υπουργοί 
καλούν τους υπαλλήλους να μεταβληθούν σε 
χαφιέδες και διώκτες των συναδέλφων τους. 
Με πρόσχημα τον ΑΣΠΙΔΑ εξαπελύθη νέο 

κύμα διωγμών και εκκαθαρίσεων στο στρατό Αναφορά στη ΔΝΛ. Αθήνα Φλώρος Αντώνιος~ Κόλλιας Κωνσταντίνος

1965 15/10
1 και 

5
Απάντηση στον κ. Βαμβέτσο. Δύο άρθρα του 

τ. Υπουργού κ. Μ. Κύρκου

Στο β' τμήμα άρθρου του Μ. Κύρκου, στην 
απάντησή του στον Αλ. Βαμβέτσο, γίνονται 
σημαντικές αναφορές στους Λαμπράκηδες και 

στη δράση τους. Αθήνα
Βαμβέτσος Αλέξανδρος~ Κύρκος Μιχάλης~ Παπανδρέου 

Γεώργιος

1965 16/10 1 Η φωνή της Αλήθειας Αιδώς, Αργείοι!

Σχόλια για τους διωγμούς της "κυβερνήσεως των 
εξωματών" και τη δίωξη του εισαγγελέα που 

τόλμησε να βεβαιώσει τον υπουργό Δικαοσύνης 
ότι στην περιοχή του δεν υπήρχε τρομοκρατία 

των Λαμπράκηδων. Τρίκαλα Φλώρος Αντώνιος

1965 16/10 5
Δημοκρατική Νεολαία 

Λαμπράκη:

Σημαιoφόρος ενότητας της νέας γενιάς. 
Απόφαση της Β΄ Συνόδου του Κ.Σ. της 

Δ.Ν.Λ.
Το κείμενο της απόφασης της Β΄ Συνόδου του 

Κ.Σ. της ΔΝΛ (11-12.9). Αθήνα

1965 16/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Γιορτή αφιερωμένη στη "Γενιά"

Στη λέσχη της ΔΝΛ Πειραιά οργανώθηκε από 
νέες εργάτριες γιορτή αφιερωμένη στην εφημ. 
"Η Γενιά μας". Απόφαση για την αύξηση της 
κυκλοφορίας και τη βελτίωση της εφημερίδας. 

Τραγούδησε ο Γ. Ζωγράφος. Πειραιάς Ζωγράφος Γιώργος

1965 16/10
1 και 

7
Από σήμερα η περιοδεία 
του κλιμακίου της ΕΔΑ

Η Κεντρική Μακεδονία επί ποδός. Ο λαός με 
την καθολική του συμμετοχή στις 

συγκεντρώσεις θα εκδηλώσει την απόφασή 
του να συνεχίσει τον αγώνα για την 

ομαλότητα και για εκλογές. Μεγαλειώδης 
συγκεντρώσεις χθες στη Θεσσαλονίκη και 

στα Πετράλωνα

Διήμερη περιοδεία στη Μακεδονία κλιμακίου 
της ΕΔΑ και του προέδρου της ΔΝΛ. ~ 

Μαχητική συγκέντρωση  στα Πετράλωνα. Στην 
ομιλία του, ο Μ. Θεοδωράκης αναφέρει ότι η 
ΔΝΛ στάθηκε πρωτοπόρα στους αγώνες και 
καμμία δύναμη δεν μπορεί να τη διαλύσει. 
Χαιρετισμός του Απ. Κόκολα εκ μέρους της 

ΔΝΛ.  
Κεντρική Μακεδονία~ 

Θεσσαλονίκη~ Πετράλωνα Θεοδωράκης Μίκης~ Κόκολας Απ.~ Πατουχάς Ηλ.

1965 16/10
1 και 

7
Επαίσχυντη ενέργεια των 

αυλόδουλων

Τιμωρήθηκε (με μετάθεση στον Πύργο) ο 
εισαγγελέας κ. Φλώρος. Το Διευθυντήριο 
ετοίμασε τα αντιλαϊκά μέτρα τάξεως που θα 
εξαγγείλει η κυβέρνηση. Συνεργασία Βασιλιά-

Αποστολάκου Τρίκαλα~ Πύργος
Φλώρος Αντώνιος~ Κωνσταντίνος (βασιλιάς)~ Αποστολάκος 

Χρήστος~ Κανελλόπουλος Παναγιώτης
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1965 17/10 1 Αποκαλυπτικά στοιχεία

Η δίωξη του κ. Φλώρου. Ο βουλευτής 
Τρικάλων κ. Παπανικολάου απαντά στους 

ισχυρισμούς της ΕΡΕ

"Ο αδιστακτος αποστάτης κ. Παπασπύρου 
έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία που περιείχε 

στην επερώτησή του κατά του Φλώρου ο 
βουλευτής ΕΡΕ Γιαννούσης". Ο βουλευτής της 

ΕΔΑ, Παπανικολάου, με επιστολή του, 
επιβεβαιώνει ότι στα Τρίκαλα την τρομοκρατία 

ασκούν οι τραμπούκοι της ΕΡΕ και όχι οι 
Λαμπράκηδες. ~  Κακοποίηση στελέχους της 

ΔΝΛ Κεφαλόβρυσου, Κ. Μάμαλη, στις 10.6 από 
οπαδούς της ΕΡΕ.

Τρίκαλα~ Κεφαλόβρυσο 
(Μεσσηνία)

Φλώρος Αντώνιος~ Παπανικολάου Τάκης~ Παπασπύρου 
Δημήτριος~ Γιαννούσης (;)~ Μάμαλης Κωνσταντίνος

1965 17/10 11 Η φωνή της Αλήθειας Αντί του Λιάπη!

Σχόλιο: Αντί να τιμωρηθεί ο εισαγγελέας 
Χανίων για τις πολιτικές του δηλώσεις, 
υποβάλεται μήνυση εναντίον του Μ. 

Θεοδωράκη για περιύβριση Αρχής επειδή στη 
Βουλή διαμαρτυρήθηκε για τις δηλώσεις Λιάπη. 
Ανρφορά κια στη δίωξη εισαγγελέα Τρικάλων 
Φλώρου που διέψευσε τα "παραμύθια της ΕΡΕ" 

για τρομοκρατία των Λαμπράκηδων. Αθήνα
 Λιάπης (εισαγγελέας)~ Θεοδωράκης Μίκης~ Φλώρος 

Αντώνιος 

1965 17/10
1 και 

11

Μετά τη συνεργασία 
Βασιλιά-Υπουργού Δημ. 

Τάξεως

Ετοιμάζονται μέτρα κατά της Δ.Ν. 
Λαμπράκη. Η κοινή γνώμη σε εξέγερση. 
Επερώτηση της ΕΔΑ για τον Αποστολάκο. 
Καταγγελία της Ένωσης Δημοκρατικών 

Δικηγόρων

Επερώτηση της ΕΔΑ στις 16.10 στον υπουργό 
Δημοσίας Τάξεως, Αποστολάκο. Κυβερνητική 

πηγή ανακοινώνει ότι η κυβέρνηση 
παρακολουθεί με προσοχή τη δραστηριότητα της 

ΔΝΛ σε πολλά σημεία της χώρας και είναι 
αποφασισμένη να λάβει μέτρα. Πολιτική 

σύμφωνη με την υπόσχεση Στεφανόπουλου στο 
βασιλιά και στην ΕΡΕ για τη λήψη μέτρων 

εναντίον της ΔΝΛ. Διαμαρτυρίες. Αθήνα
Κωνσταντίνος (βασιλιάς)~ Αποστολάκος Χρήστος~ 

Στεφανόπουλος Στέφανος

1965 17/10
1 και 

11 Ιωαννίδης Φρίξος
Η ΕΔΑ στην Κεν. 

Μακεδονία

Δημοκρατικός ενθουσιασμός στις 
συγκεντρώσεις. Στα χωριά και τις πόλεις ένα 
σύνθημα κυριαρχεί: Εκλογές. Οι ομιλητές 
(Μ. Γλέζος, Ν. Κιτσίκης, Ι. Ιμβριώτης, Μ. 
Θεοδωράκης, Ν. Καρράς) διακόπτονται από 
τις φωνές "ο φασισμός δεν θα περάσει"

Ομιλία των Μ. Θεοδωράκη και Ι. Ιμβριώτη σε 
συγκέντρωση στο Ζαγκλιβέρι και στην 

Επανωμή. ~ Περιοδεία των Ν. Κιτσίκη, Ν. 
Καρρά και τοπικών στελεχών της ΔΝΛ στο νομό 

Κιλκίς. 
Ζαγκλιβέρι (Θεσσαλονίκη)~ 

Επανωμή~ Κιλκίς
Γλέζος Μανώλης~ Κιτσίκης Νίκος~ Ιμβριώτης Γιάννης~ 

Θεοδωράκης Μίκης~ Καρράς Νίκος

1965 19/10 3

Η περιοδεία των ηγετών 
της ΕΔΑ στην Κ. 

Μακεδονία
Όλες οι δυνάμεις στον Αγώνα. Για τη 

δημοκρατία και την ομαλότητα.

Στην περιοδεία στελεχών της ΕΔΑ στη 
Χαλκιδική, ο Μ. Γλέζος αναφέρθηκε στους 
υπαινιγμούς της αυλικής κυβέρνησης για τη 
ΔΝΛ.~ Περιοδεία των Μ. Θεοδωράκη και Ι. 
Ιμβριώτη στην Πιερία. Συνοδεύονται από 
στελέχη της ΕΔΑ Κεν. Μακεδονίας και της 

ΔΝΛ. Ομιλία του Γ. Γρηγοριάδη εκ μέρους της 
ΔΝΛ.

Κεντρική Μακεδονία~ 
Χαλκιδική~ Πιερία

Γλέζος Μανώλης~ Θεοδωράκης Μίκης~ Ιμβριώτης Γιάννης~ 
Κωστόπουλος (;)~ Καζέλης Θόδωρος~ Γρηγοριάδης Γιάννης

1965 19/10 4
Τιμή και δόξα στην Αντίσταση. Οι Δήμοι 

γιορτάζουν την απελευθέρωση
Εορτασμός στο Κερατσίνι της απελευθέρωσης. 
Κατάθεση στεφάνου από ΔΝΛ Κερατσινίου. Κερατσίνι

1965 19/10 4 Αγ. Μαρίνα Ηλιούπολης:
Νέα γραφεία της ΕΔΑ. Ενθουσιασμός στα 

εγκαίνια Συμμετοχή Λαμπράκηδων. Ηλιούπολη

1965 19/10
1 και 

7
Εζήτησε τη δίωξη του Μ. 

Θεοδωράκη

Ο κ. Χατζίκος παραβαίνει το Σύνταγμα. 
Δημιουργείται θέμα ευθυνών του. 

Καταγγελία του κ. Ηλιού

Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Αθηνών, 
Χατζίκος, ζητά τη δίωξη του προέδρου της ΔΝΛ 

για την παρέμβασή του στα καθήκοντα του 
εισαγγελέα Χανίων, κ. Λιάπη. Επιστολή 
διαμαρτυρίας του Ηλ. Ηλιού (18.10). Χανιά~ Αθήνα

Θεοδωράκης Μίκης~ Ηλιού Ηλίας~ Χατζίκος Αθανάσιος~ 
Λιάπης (εισαγγελέας)~ Μητσοτάκης Κωνσταντίνος

1965 20/10 4 Για τη Δημοκρατία Εκδηλώσεις στην ύπαιθρο.

32 κάτοικοι της Νέας Σεβάστειας Δράμας, με 
τηλεγράφημά τους στο αρχηγό της Ε.Κ.και στον 
πρόεδρο της ΕΔΑ,  ζητούν την παραίτηση του 
Στεφανόπουλου, εκλογές και τον τερματισμό 
των ενεργειών για τη διάλυση της ΔΝΛ. Νέα Σεβάστεια (Δράμα)

Παπανδρέου Γεώργιος~ Πασαλίδης Γιάννης~ 
Στεφανόπουλος Στέφανος

1965 20/10 5

Αθωώσεις κατηγορούμενων για εκδηλώσεις 
τους υπέρ της Δημοκρατίας και κατά των 

αποστατών

Το Πλημμ/κείο Σιάτιστας αθωώσε 15 στελέχη 
της ΕΔΑ και της ΔΝΛ που κατηγορήθηκαν για 
"εξέγερση" επειδή σε συγκέντρωση, με ομιλητή 
τον Μ. Θεοδωράκη, φώναζαν συνθήματα "114", 

"Δημοκρατία", "Ειρήνη", "Είμαστε 
Λαμπράκηδες". Σιάτιστα (Κοζάνη) Θεοδωράκης Μίκης
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1965 20/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Μείωση ποινής

Το τριμελές Πλημ/κείο Λαμίας μείωσε σε 7 
μήνες την ποινή μέλους της ΔΝΛ. Ο Αθ. Τοτός 
είχε καταδιακστεί για παράβαση του Ν.94246 
επειδή φορούσε το σήμα του αφοπλισμού. 

Συνήγορος ο Χρ. Αργυρόπουλος. Λαμία Τοτός Αθανάσιος~ Αργυρόπουλος Χριστόφορος

1965 20/10 6
Δικαιολογίες του κ. Χατζίκου για τη δίωξη 

του κ. Θεοδωράκη

Η Εισαγγελία Αθηνών δηλώνει ότι η ασκηθείσα 
ποινική δίωξη κατά του βουλευτή ΕΔΑ και 

προέδρου της ΔΝΛ έχει νομική ισχύ μόνο εαν 
δώσει σχετική άδεια η Βουλή. Αθήνα Χατζίκος Αθανάσιος

1965 20/10
1 και 

5
Γιγάντια κινητοποίηση 
για την απόλυσή τους

Ηφαίστειο οργής η Αθήνα. Διαμαρτυρίες-
Επιτροπές. Αποχωρούν από τη συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου οι αριστεροί 

σύμβουλοι

Διαμαρτυρίες των Λαμπράκηδων Κουκακίου, 
Χολαργού, Αγ. Παρασκευής, Ψυχικού μετά τη 

σύλληψη, με βάση τον Ν.4234, 14 
συνδικαλιστικών στελεχών, κυρίως της ΕΔΑ. Οι 
συλλήψεις έγιναν στις 18.10 μετά τον εορτασμό 
της απελευθέρωσης της Αθήνας στο θέατρο 
"Ακαδημία" που διοργάνωσε η Πανελλήνια 

Επιτροπή Δημοκρατικού Αγώνα Αντιστασιακών. 
Κουκάκι~ Χολαργός~ Αγία 

Παρασκευή~ Ψυχικό

1965 21/10 2
Τηλεγράφημα 
συμπαράστασης Ο Μ. Θεοδωράκης προς τον Πωλ Ρόμπσον

 Τηλεγράφημα συμπαράστασης του Μ. 
Θεοδωράκη στο διάσημο νέγρο τραγουδιστή για 
τη βάρβαρη ρατσιστική επίθεση εναντίον του. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης~ Ρόμπσον Πωλ

1965 21/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

"Εμπρός για ένα Πανδημοκρατικό 
Σπουδαστικό Μέτωπο". Διακήρυξη της 

σπουδαστικής οργάνωσης Δ.Ν. Λαμπράκη

Ανακοίνωση της Σπουδάζουσας της ΔΝΛ για 
την επίθεση εναντίον του σπουδαστικού κόσμου 

που άρχισε με τα διδακτικά βιβλία, τον 
περιορισμό του αριθμού των εισακτέων, τη 
καταπάτηση ελευθεριών, τη δράση του 

Σπουδαστικού Τμήματος της Ασφάλειας και την 
παρακολούθηση. Αθήνα Αποστολάκος Χρήστος

1965 21/10 7

Προφάσεις του κ. Παπασπύρου για τη δίωξη 
του κ. Θεοδωράκη. Επιστολή του Υπουργού 

Δικαιοσύνης

Επιστολή προς την "Αυγή" του Δ. Παπασπύρου 
απαντά στην δίωξη από τον εισαγγελέα  

Αθηνών, Χατζίκο, κατά του Μ. Θεοδωράκη. Αθήνα
Χατζίκος Αθανάσιος~ Θεοδωράκης Μίκης~ Παπασπύρου 

Δημήτριος

1965 21/10 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η ΔΝΛ για την αμερικανική νεολαία

Τηλεγράφημα συμπαράστασης του Κ.Σ.της ΔΝΛ 
προς την αμερικανική οργάνωση νεολαίας 

"Ειρήνη στο Βιετνάμ". Αθήνα

1965 21/10

1 και 
7 και 

8
Διάβημα της ΕΔΑ στον 

πρωθυπουργό

Παλλαϊκή εξέγερση κατά της τρομοκρατίας 
των αυλόδουλων. Η ΕΔΑ θα καταγγείλει 
σήμερα τα σχέδια εκφασισμού της χώρας. 
Σύγχυση και αντιδράσεις και στους ίδιους 
τους αποστάτες. Συνάντηση βασιλιά-
Αποστολάκου πριν από τις συλλήψεις

Διαμαρτυρίες για τις συλλήψεις στις 18.10. 
Ανακοίνωση της ΔΝΛ για το διωγμό της 

Αντίστασης που ζει στη συνείδηση του λαού και 
της νεολαίας.~ Διαμαρτυρίες  της ΔΝΛ Ν. 

Σμύρνης, Δουργουτίου, Παγκρατίου, Άγ. Σώστη, 
Άγ. Αρτεμίου, Καλλιθέας, Αιγάλεω.

Αθήνα~ Νέα Σμύρνη~ 
Δουργούτι~ Παγκράτι~ Άγιος 
Σώστης~ Άγιος Αρτέμιος~ 

Καλλιθέα~ Αιγάλεω
Στεφανόπουλος Στέφανος~ Κωνσταντίνος (βασιλιάς)~ 

Αποστολάκος Χρήστος

1965 22/10 3
Η πρες-κόνφερανς της 
ΕΔΑ για τις συλλήψεις Ξαναζεί ο καραμανλισμός…

Στην πρες-κόνφερανς που δόθηκε με αφομή τις 
συλλήψεις στις 18.10, ο  Στ. Ηλιόπουλος μιλά 
για το κλίμα τρομοκρατίας, τις συστηματικές 
προετοιμασίες για τη διάλυση της ΔΝΛ, την 
πίεση και την απειλή που ασκείται και για τον 

εισαγγελέα Τρικάλων Φλώρο. Αθήνα Φλώρος Αντώνιος~ Ηλιόπουλος Σταύρος

1965 22/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Οι Δημοτικοί άρχοντες στο πλευρό της 
Νεολαίας. Ψήφισμα διαμαρτυρίας του Δ.Σ. 
Δραπετσώνας για την επίθεση κατά της 

ελληνικής νεολαίας και τα σχέδια εναντίον 
της Δ.Ν. Λαμπράκη

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δραπετσώνας εξέδωσε 
ψήφισμα για την εκστρατεία της δεξιάς κατά των 
ελευθεριών της ελληνικής νεολαίας και εκράζει 
την ανησυχία ότι μελετάται από την κυβέρνηση 

η λήψη μέτρων κατά ΔΝΛ. Δραπετσώνα

1965 22/10
1 και 

5

Συγκεντρώσεις στην 
Κοκκινιά και 
Αμπελόκηπους

Εντείνουν τη λαϊκή πάλη οι διώξεις. Οι λόγοι 
των Ηλ. Ηλιού και Μ. Γλέζου

Ομιλία του Ηλ. Ηλιού τους Αμπελόκηπους με 
μεγάλη συμμετοχή Λαμπράκηδων. ~ Σε ομιλία 

του, στην Κοκκινιά, ο Μ. Θεοδωράκης 
υπογράμμισε ότι το κίνημα των Λαμπράκηδων 
είναι αθάνατο και καμία δύναμη δεν το αγγίζει. 
Οι Λαμπράκηδες γκρεμίζουν τον φασισμό και 
θα είναι οι αυριανοί κυβερνήτες της Ελλάδας.

Κοκκινιά [Νίκαια]~ 
Αμπελόκηποι Ηλιού Ηλίας~ Γλέζος Μανώλης~ Θεοδωράκης Μίκης
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1965 22/10
1 και 

5

Ο Αποστολάκος και ο 
υπερκρατικός 

μηχανισμός προκαλούν 
το λαό. Οκτώ νέες 

συλλήψεις χθες βράδυ

Η ΕΔΑ αποκαλύπτει το νέο σχέδιο των 
δυνάμεων του πραξικοπήματος. Μυστική 
αποστολή του Βαν Φλητ. Κύμα οργής στο 
Δημοκρατικό κόσμο. -Η πρες κόνφερανς

Στην πρες κόνφερανς της Ε.Ε. ΕΔΑ συμμετείχε 
και ο Πρόεδρος της ΔΝΛ, Μ. Θεοδωράκης. Αθήνα Αποστολάκος Χρήστος~ Θεοδωράκης Μίκης

1965 23/10 1
Ε.Κ: Αναληθή τα περί "τρομοκρατίαςτων 

Λαμπράκηδων"

Ανακοίνωση της Ε.Κ. που καταγγέλλει την 
κυβέρνηση και τον υπουργό Δικαιοσύνης, 
Παπασπύρου, για τη δίωξη του εισαγγελέα 
Τρικάλων Φλώρου. Στην ανακοίνωση 
απορρίπτονται ως αναληθή τα περί 

"τρομοκρατίας Λαμπράκηδων" και οι 
καθημερινοί ισχυρισμοί της ΕΡΕ, στη Βουλή και 
στον τύπο, ότι η ύπαιθρος τρομοκρατείται απο 

Λαμπράκηδες. Αθήνα Παπασπύρου Δημήτριος~ Φλώρος Αντώνιος

1965 23/10 3 Διαμαρτυρίες-ψηφίσματα

Κατά της τρομοκρατίας υπέρ της 
ομαλότητας. Δήμοι, κοινότητες, σωματεία, 
οργανώσεις καταδικάζουν τις φασιστικές 

μεθόδους

Τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας από ΔΝΛ Νέας 
Σμύρνης, Αμπελοκήπων, Γκύζη, Εξαρχείων-

Νεάπολης, Καλλιθέας, Περιστερίου

Νέα Σμύρνη~ Αμπελοκήποι~ 
Γκύζη~ Εξάρχεια-Νεάπολη~ 

Καλλιθέα~ Περιστέρι

1965 23/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ειδήσεις

Διαμαρτυρία των νέων εμποροϋπαλλήλων για τα 
σχέδια διάλυσης της ΔΝΛ. Δηλώνουν ότι θα 
εντείνουν τον αγώνα. ~ Χορός στο Μπουρνάζι 

(23.10) από την τοπική ΔΝΛ. Μπουρνάζι~ Αθήνα

1965 23/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Αποφάσεις του Σ.Σ. Ε.Μ.Π.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου 
Σπουδαστών Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) 

αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, να συνταχτεί 
ανακοίνωση συμπαράστασης στη ΔΝΛ με 
αφορμή την επιστολή του Ε.Σ. της ΔΝΛ που 
αναφέρεται στην προσπάθεια διάλυσης της 

οργάνωσης. Αθήνα

1965 23/10
1 και 

5

Ντροπή Έλληνες να 
βασανίζουν και να 

ταπεινώνουν Έλληνες

Να σώσουμε τον άνθρωπο. Δραματική 
έκκληση του Μ. Θεοδωράκη. Μεγάλη 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την 

τρομοκρατία στην Ελλάδα οργανώνεται στο 
Παρίσι. Συνάντηση με τον Σάρτρ

Καταγγελία του Μ. Θεοδωράκη για τις πράξεις 
βίας και τη σύλληψη 8 νέων της ΔΝΛ που 
τραγουδούσαν στους Αμπελοκήπους. ~ Στις 

23.10 ο πρόεδρος της ΔΝΛ αναχωρεί για 
Παρίσι. Θα συναντηθεί με προσωπικότητες όπως 
ο Ζ.Π. Σάρτρ και ο Αραγκόν και θα δόσει πρες-

κόνφερανς. Στις 28/10, θα μεταβεί στη 
Βουδαπέστη για να εισηγηθεί στην Ε.Ε. της 

ΠΟΔΝ την κατάσταση στην Ελλάδα.
Αθήνα~ Αμπελόκηποι~ 
Παρίσι~ Βουδαπέστη Θεοδωράκης Μίκης~ Σάρτρ Ζαν Πωλ~ Αραγκόν Λουί

1965 23/10
1 και 

5

Η δημοκρατική κοινή 
γνώμη εξεγείρεται. 
Ξαναζεί η εποχή της 

Γκεστάπο. Το όργιο της 
τρομοκρατίας 

επεκτείνεται σ' όλη τη 
χώρα Βασανίζονται οι οκτώ νέοι

Οκτώ νέοι συνελήφθησαν στις 21.10 μετά από 
πανδημοκρατική συγκέντρωση ΕΔΑ στους 
Αμπελόκηπους γιατί τραγουδούσαν Μ. 
Θεοδωράκη και αντιστασιακά τραγούδια. 
Διάβημα διαμαρτυρίας στον υπουργό 

Δικαιοσύνης από τον γραμματέα της ΔΝΛ, Τ. 
Μπενά, και τον πρόεδρο Μ. Θεοδωράκη. 
Διάβημα του Κ.Σ. της ΔΝΛ στο Δικηγικό 

Σύλλογο Αθηνών. Αθήνα~ Αμπελόκηποι Θεοδωράκης Μίκης~ Φλώρος Αντώνιος~ Μπενάς Τάκης
1965 24/10 1 Τέτοια είναι τα παιδιά της Ν.Λ. Φωτογραφία: το πρόσωπο νέου Αθήνα

1965 24/10 11
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι νέοι του Αμβούργου για τη Δημοκρατία

Η ΔΝΛ Αμβούργου πραγματοποίησε 
συγκέντρωση για τη Δημοκρατία. Ψήφισμα κατά 
των ΤΕΑ και των παρακρατικών οργανώσεων 
της δεξιάς και των ενεργειών τους σε βάρος της 
ΔΝΛ, για την απαίτηση του βασιλιά και της ΕΡΕ 
να διαλυθεί η ΔΝΛ και για να σταματήσει ο 

Ελληνοτουρκικός διάλογος για την Κύπρο που 
εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ. Αμβούργο Κωνσταντίνος (βασιλιάς)

1965 24/10 11
Ο Φασισμός δεν θα 

περάσει Λαϊκή κινητοποίηση για τις συλλήψεις Καταγγελία της ΔΝΛ Μπραχαμίου. Μπραχάμι

1965 24/10 12
Κατά την απογευματινή 

διαδήλωση

Καταγγέλθηκε στο δικαστήριο η άγρια 
κακοποίηση των οκτώ νέων στο κρατητήριο. 

Ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή όλων

Δικη στο Αυτόφωρο των 8 νέων που 
συνελήφθησαν στους Αμπελόκηπους. 

Αντιφάσεις στις καταθέσεις των αστυφυλάκων - 
μαρτύρων κατηγορίας. Ο εισαγγελέας ζητά να 
κηρυχθούν όλοι ένοχοι. Οι κατηγορούμενοι 
δηλώνουν ότι στα κρατητήρια "έφαγαν άγριο 
ξύλο" για να δηλώσουν ότι δεν ανήκουν στη 

ΔΝΛ. Αμπελόκηποι Πήδουλας (αστυφύλακας)~ Γεωργίου (αστυφύλακας)
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1965 24/10 12

Ερώτηση βουλευτών της ΕΔΑ για τη 
μετάθεση του κ. Φλώρου. Η υπόθεση που 

προκάλεσε "Δημόσιο σκάνδαλο"

Επερώτηση των βουλευτών Δ. Παπανικολάου 
και Στ. Ηλιόπουλου σχετικά με τη μετάθεση του 
εισαγγελέα Τρικάλων, Φλώρου, και για την 
προκαταρκτική εξέτασή του, ύστερα από 
καταγγελίες ότι στην περιοχή ασκείται 

τρομοκρατία Λαμπράκηδων σε βάρος οπαδών 
ΕΡΕ και ότι εμποδίζεται η κυκλοφορία του 

δεξιού τύπου. Αθήνα
Παπανικολάου Τάκης~ Ηλιόπουλος Σταύρος~ Φλώρος 

Αντώνιος

1965 26/10 1
Οι κακοποιηθέντες νέοι μήνυσαν τους 

αστυνομικούς. Η απόφαση του Δικαστηρίου

Οι 8 νέοι που είχαν συλληφθεί στους 
Αμπελόκηπους, καταδικάστηκαν από το 
Αυτόφωρο Μονομελές Πλημ/κείο γιατί 
τραγουδούσαν αντιστασιακά τραγούδια. 

Κατέθεσαν μηνύσεις για την κακοποίησή τους 
από αστυνομικούς μετά τη σύλληψή τους. Αμπελόκηποι Σύρρης Ι.

1965 26/10 3 Ιωαννίδης Φρίξος
Η περιοδεία των ηγετών 
της ΕΔΑ στην ύπαιθρο

Ο λαός εγγυτής της Δημοκρατίας. 
Μακεδονία - Θράκη: δημοκρατικος 

συναγερμός

Στην ομιλία του στη Δράμα, ο Ηλ. Ηλιού τόνισε 
ότι η Δεξιά έχει "γηράσει εν αμαρτίαις" και ότι 
οι Λαμπράκηδες είναι το μέλλον του τόπου, η 
αλήθεια, ο πολιτισμός, τα νιάτα, η φλόγα, η 
πρόοδος και δεν μπορεί να τους διαλύσει. Μακεδονία~ Θράκη~ Δράμα Ηλιού Ηλίας

1965 26/10 7

Εντείνεται η λαϊκή κινητοποίηση. 
Αγανάκτηση για την απόπειρα να 

επανεγκατασταθεί το αστυνομικό κράτος. -Ο 
Δήμος Περιστερίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου με 
ψήφισμά του καταδικάζει την προσπάθεια των 
κύκλων της ανωμαλίας που επιδιώκουν τη 
διάλυση της ΔΝΛ. ~ Αντίστοιχο ψήφισμα 

εξέδωσε και η ΔΝΛ Μονάχου. Περιστέρι~ Μόναχο

1965 26/10
1 και 

7
Ανακοίνωση του Π.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ. Για 

την επίθεση κατά του λαού

Ο Ρ/Σ "Φωνή της Αλήθειας" μεταδίδει 
ανακοίνωση (23/10) του Π.Γ. του ΚΚΕ για τον 
Χιτλερικό νόμο Καραμανλή 4234 και για την 
νομοθεσία της περιόδου του εμφυλίου που 

ισχύουν και σήμερα. Αθήνα
Καραμανλής Κωνσταντίνος~ Αθανασιάδης-Νόβας 

Γεώργιος~ Λαμπράκης Γρηγόρης

1965 26/10
3 και 

6
Οκτώ νέοι βασανίζονται 
γιατί τραγουδούν…

Είσαι λαμπράκης; Είμαι και χτυπούσαν! 
(Αποστολάκος) Ο ηθικός αυτουργός

Χρονογράφημα από την ανάκριση των 8 νέων 
που συνελήφθησαν και βασανίστηκαν. Αθήνα Αποστολάκος Χρήστος

1965 27/10 4
Αθώωση στελέχους της Δ.Ν. Λαμπράκη για 

προκηρύξεις

Το Mονομελές Πλημμ/κείο Κέρκυρας αθώωσε 
τον Νικ. Σαρακινό, στέλεχος της ΔΝΛ, από την 

κατηγορία για διανομή προκηρύξεων στη 
συγκέντρωση που θα μιλούσε ο Μ. 

Θεοδωράκης. Κέρκυρα Σαρακινός Νίκος~ Θεοδωράκης Μίκης

1965 27/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Συγκέντρωση σήμερα 
στις 12 στα Προπύλαια

Σπουδαστικός κόσμος στον αγώνα για την 
ελευθερία της Κύπρου. Διακήρυξη της 

σπουδαστικής οργάνωσης Δ.Ν.Λ. για την 
Κύπρο

Συγκέντρωση στα Προπύλαια (27.10) και 
διαδήλωση για την Κύπρο διοργανώνουν η 
ΕΦΕΕ, η ΕΦΕΚ και άλλοι σπουδαστικοί 

σύλλογοι. Διακήρυξη της Σπουδάζουσας της 
ΔΝΛ. Το κείμενο της διακήρυξης. Αθήνα

1965 27/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η έφεση των νέων της ΔΝΛ

Θα εκδικαστεί στις 3.11 στα Χανιά η έφεση των 
νέων της ΔΝΛ, Ευάγγ. Φυτράκη, Σπ. Φυτράκη, 
Ευαγ. Καπινεκάκη, Νικ. Κουκουράκη, που είχαν 
καταδικαστεί πρωτοδίκως για την αποδοκιμασία 

του Μητσοτάκη στα Χανιά. Χανιά
Φυτράκης Βαγγέλης~ Φυτράκης Σπύρος~ Καπετανάκης 

Βαγγέλης~ Κουκουράκης Νίκος

1965 27/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδηλώσεις για την 28 Οκτωβρίου

Η ΔΝΛ Κουκακίου διοργανώνει για τις 28.10 
γιορτή στα γραφεία της ΕΔΑ. Κουκάκι

1965 27/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Χαιρετισμός της Κυπριακής Νεολαίας στη 
Δ.Ν. Λαμπράκη

Το Κ.Σ. της ΕΔΟΝ στέλνει χαιρετισμό στη 
ΔΝΛ. Αθήνα

1965 27/10
1 και 

5 Αποστολάκος

Μόνος επισκέπτης του ΚΔ' τη νύκτα των 
βασανιστηρίων. Μερικά αμείλικτα 

ερωτήματα

Για την επίσκεψη του υπουργού Δημοσίας 
Τάξεως στο αστυνομικό τμήμα όπου 

κρατούνταν οι 8 συλλεφθέντες νέοι στους 
Αμπελόκηπους. ~ Ανακοίνωση του Κ.Σ. της 
ΔΝΛ (26.10) σχετικά με τα βασανιστήρια. 

Ευθύνες στον υπουργό κ.ά. Αμπελόκηποι Αποστολάκος Χρήστος

1965 27/10
1 και 

5 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις

Ευθυμογράφημα για το "χιούμορ" των 
αστυνομικών του ΚΔ' τμήματος και του 

Αποστολάκου. Αθήνα Αποστολάκος Χρήστος

1965 28/10 7
Διαμαρτυρίες για τις 

συλλήψεις
Ο φασισμός δεν θα περάσει. Καταγγελία της 

Ένωσης Δημοκρατικών Δικηγόρων]

Διαμαρτυρίες δικηγόρων, φοιτητικών συλλόγων 
και εργαζομένων για τις συλλήψεις στελεχών της 

ΕΔΑ, της ΔΝΛ και της ΕΔΗΝ. Αθήνα
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1965 28/10
1 και 

7

Ιταμός λόγος του 
αρχηγού της στη 
Θεσσαλονίκη

Η Ε.Ρ.Ε. διεκδικεί τώρα και την 
πρωθυπουργία. Οι αποστάτες πανικόβλητοι 
από τον εκβιασμό των υποστηρικτών τους. Ο 
κ. Κανελλόπουλος επανέλαβε τις βρωμερές 

συκοφαντίες περί "οπλισμένων 
κομμουνιστών" για να καλύψει νέες 

προκλήσεις κατά του λαού

Σε συνεστίαση οπαδών της ΕΡΕ, στη 
Θεσσαλονίκη, ο Π. Κανελλόπουλος μιλά για τη 
διείσδυση των κομμουνιστών στο στρατό και 
επαναλαμβάνει τους ισχυρισμούς του για τους 

Λαμπράκηδες. Θεσσαλονίκη Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1965 29/10 5
Ο εορτασμός του ΌΧΙ στους δήμους. -Νέα 
τρομοκρατική απόπειρα στον Υμηττό

Την ώρα που νέοι της ΔΝΛ Υμηττού 
πορεύονταν, στις 28.10, με στεφάνι για τη 
δοξολογία, η αστυνομία παρενέβη και 

κατέστρεψε το στεφάνι. Στη συνέχεια, λόγω των 
διαμαρτυριών τους προς το διοικητή, 
αστυνομικοί τους συνέλαβαν κια 

βιαιοπράγησαν. Διαμαρτυρία της δημοτικής 
αρχής και απόλυση των νέων. Υμηττός

1965 29/10 5
Έντονες διαμαρτυρίες του λαού για τις 
συλλήψεις. Υπόμνημα για τη Δ.Ν.Λ.

Υπόμνημα 50 κατοίκων του Αγ. Σώστη για την 
επίθεση Δεξιάς κατά της νεολαίας με 

αποκορύφωμα την εκστρατεία για τη διάλυση 
της ΔΝΛ. Άγιος Σώστης (Αθήνα) 

1965 29/10 6
Μετά την προειδοποίηση 
του κ. Κανελλόπουλου

Η αυλική κυβέρνηση υπαναχωρεί στο θέμα 
των εκτάκτων μέτρων. Δήλωση του κ. 
Στεφανόπουλου στη Θεσσαλονίκη

Σε πρες-κόνφερανς του Στεφανόπουλου στη 
Θεσσαλονίκη (29.10) τέθηκε από 

δημοσιογράφους το ζήτημα της διάλυσης της 
Δ.Ν.Λ. Ο πρωθυπουργός απάντησε ότι τον 
απασχολεί η τήρηση της τάξης και ότι η 
κυβέρνηση δεν επεμβαίνει αν δεν υπάρχει 
διάθεση διασάλευσης της κατάστασης. Θεσσαλονίκη Κανελλόπουλος Παναγιώτης~ Στεφανόπουλος Στέφανος

1965 30/10 1

Συνομιλίες του Μίκη 
Θεοδωράκη στο Παρίσι 

για το διωγμό της 
Δημοκρατίας στην 

Ελλάδα

Ζαν Πωλ Σάρτρ: "Να υπολογίζετε στην 
ολοκληρωτική συμπαράστασή μου υπέρ της 
Ελληνικής Αριστεράς, της Δ.Ν. Λαμπράκη 

και γενικά της Δημοκρατίας…"

Συνομιλίες του Μ. Θεοδωράκη με τον 
συνεργάτη του Ντε Γκώλ. Εντ. Φορ και τους 
Σάρτρ, Αραγκόν, Νερούντα κ.ά. Δηλώσεις του 
Σάρτρ μετά τη δίωρη συνομιλία του με τον 

πρόεδρο της ΔΝΛ. Παρίσι
Θεοδωράκης Μίκης~ Φορ Εντγκάρ~ Σάρτρ Ζαν Πωλ~ 

Αραγκόν Λουί~ Νερούντα Πάμπλο

1965 30/10 5 Ιωαννίδης Φρίξος
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδηλώσεις Λαμπράκηδων Θεσσαλονίκης

 Το εκπολιτιστικό τμήμα της ΔΝΛ Θεσ/κης 
διοργάνωσε ποιητική βραδυά για την Εθνική 
Αντίσταση και γιορτή για την 28η Οκτωβρίου. 
Περίπατοι στο Πανόραμα και στον Χορτιάτη. Θεσσαλονίκη~ Χορτιάτης

1965 30/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Κίνηση "Γρ. Λαμπράκης" και στο Δυτικό 
Βερολίνο

Ίδρυση Κίνησης Λαμπράκη στο Βερολίνο και 
συγκέντρωση όπου εκτέθηκε το πρόγραμμά της 
για την Κύπρο, τη συνταγματική τάξη, την 

εκβιομηχάνιση, το πρόβλημα της μετανάστευσης 
και τον αναλφαβητισμό. Καλλιτεχνικό 

πρόγραμμα. Δυτικό Βερολίνο

1965 30/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Άμεση αντίδραση των φοιτητών για τις 
αθλιότητες σε βάρος των σπουδαστών στη Δ. 
Γερμανία. Ανακοίνωση της Σπουδαστικής 

οργάνωσης Δ.Ν.Λ.

Καταγγελία για τις ενέργειες των ελληνικών 
υπηρεσιών στη Δ. Γερμανία σε βάρος Ελλήνων 

σπουδαστών και σπουδαστριών. Δυτική Γερμανία

1965 30/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Στο πλευρό της Δ.Ν. Λαμπράκη

Κάτοικοι των Φερρών Έβρου διαμαρτύρονται 
στους αρχηγούς των κομμάτων και στον τύπο 

για τη σχεδιαζόμενη διάλυση της ΔΝΛ. Φέρρες (Έβρος)

1965 30/10 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Έκδρομή στη Βουλγαρία

Η Δ.Ν. Λαμπράκη Απόλλωνος Ρέντη 
πραγματοποιεί  εκδρομή στη Βουλγαρία (23-

29.12) Βουλγαρία~ Πειραιάς

1965 30/10 5

Ο Αποστολάκος ανέλαβε να εφαρμόσει το 
νέο "Περικλή". Ο κ. Νικητάκης στη 

διεύθυνση αλλοδαπών

Στο νομό Καβάλας σκορπίζονται ανώνυμες 
προκηρύξεις εμπρηστικού περιεχομένου, με τις 
οποίες οι κάτοικοι καλούνται να καταγγέλουν 
κάθε πράξη βίας και τρομοκρατίας, κάθε απειλή 
και πρόκληση των Λαμπράκηδων. Ο βουλευτής 

της ΕΔΑ Π. Δούκας καταγγέλλει ότι 
σκορπίστηκαν από στρατιωτικό αεροπλάνο. Καβάλα Αποστολάκος Χρήστος~ Νικητάκης (;)~ Δούκας Πασχάλης

1965 2/11 8

Βουλετής της Ε.Κ. καταγγέλλει: 
Εξοπλίζονται οπαδοί της ΕΡΕ και γνωστοί 

από το 1961 τρομοκράτες. Ερώτηση 
βουλευτών της ΕΔΑ Αναφορές στη ΔΝΛ. Αθήνα

1965 3/11 1
Απόφαση του Αρείου 

Πάγου

Άκυρη η καταδίκη στρατιώτη για συμμετοχή 
σε εγκαίνια Λέσχης της Δ.Ν.Λ. Δεν είναι 

"παράβασις στρατιωτικής εντολής" Αθήνα Παπαδέλλης Ιωάννης
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1965 3/11 1 Αλήθειες Εσχάτη πλάνη

Σε δημοσίευμα της εφημ. "Καθημερινή" 
αναφέρεται ότι η έσχατη ελπίδα ασφάλειας είναι 
η διάλυση των Λαμπράκηδων και η επάνοδος 

των νέων στα φλιπεράκια. Η δράση 
Λαμπράκηδων ωθεί τους νέους στη ληστεία. 

Σχετικά με νεαρούς εγκληματίες που 
αποπειράθηκαν να δολοφονήσουν ταξιτζή στο 
Χαλάνδρι και η εφημερίδα τους ταυτίζει με 

Λαμπράκηδες. Αθήνα~ Χαλάνδρι

1965 3/11 3 Βούλτεψης Ι[ωάννης] Νέο σχέδιο "Περικλής":
Στάδιο προπαρασκευής. Και ο 
παρακρατισμός επισημοποιείται

Ένταση της προπαγανδιστικής εκστρατείας της 
Δεξιάς με δημοσίευση ψευδών ειδήσεων για την 
ανατρεπτική δραστηριότητα των κομμουνιστών 
και των Λαμπράκηδων. Έτσι νομιμοποιείται η 
τρομοκρατία. Αναφορά σε δημοσίευμα της 
εφημ. "Απογευματινή" ότι οι κομμουνιστές 
εξοπλίζονται με κυνηγετικά όπλα κ.ά. Αθήνα

1965 3/11 8
Αθωώσεις για προκηρύξεις και τραγούδια 

της Αντίστασης

Το τριμελές Πλημμελειοδικείο Λαρίσης μείωσε 
(1.11) σε 40 ημέρες την επτάμηνη ποινή του Απ. 
Παπαδούλη της ΔΝΛ για εξύβριση χωροφύλακα 
κατά την συγκέντρωση και ομιλία μελών της 

Ε.Ε. της ΕΔΑ. Λάρισα Παπαδούλης Αλ.

1965 3/11 8
Επί συγκεκριμένων 

καταγγελιών

Θρασείς ισχυρισμοί της Κυβέρνησης για τα 
γεγονότα στο Δροσάτο Κιλκίς. Επέμβαση 

στο έργο της Δικαιοσύνης.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής 
Αμύνης, ύστερα από καταγγελίες βουλευτή της 
Ε.Κ., τονίζεται ότι οι Λαμπράκηδες προκάλεσαν 

τα επεισόδια στο Δροσάτο και ότι 
προπηλακίσθηκαν αξιωματικοί και οπλίτες της 

συγκεκριμένης στρατιωτικής μονάδας. Δροσάτο (Κιλκίς)

1965 4/11 3 Πολιτικοί πρόσφυγες: Πότε θα γυρίσουμε στην πατρίδα;"

Τηλεγράφημα διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση 
για τον επαναπατρισμό πολιτικών προσφύγων 
υπογράφεται και από τον Θ. Μούτσο εκ μέρους 

της ΔΝΛ Καρδίτσας. Καρδίτσα~ Αθήνα Μούτσος Θ.

1965 4/11 6
Στο Τριμελές Εφετείο 

Χανίων

Χωροφύλακας έπεσε λιπόθυμος όταν 
αποκαλύφθηκαν τα ψεύδη του. Η Δίκη των 
Λαμπράκηδων για την "υποδοχή" του 

Μητσοτάκη

Δίκη των στελεχών της ΔΝΛ, Ευαγγ. Φυτράκη, 
Σπ. Φυτράκη, Νικ. Κουκουράκη, Ε. 

Καπετανάκη, που κατηγορούνται για συμμετοχή 
στα επεισόδια κατά την άφιξη του Μητσοτάκη 
στα Χανιά την 1.10. Αποσπάσματα από τη 

συνεδρίαση στις 3.11. Χανιά

Φυτράκης Βαγγέλης~ Φυτράκης Σπύρος~ Κουκουράκης 
Νίκος~ Καπετανάκης Βαγγέλης~ Μητσοτάκης 

Κωνσταντίνος~ Ηλιόπουλος Σταύρος~ Γιαννόπουλος 
Ευάγγελος~ Αργυρόπουλος Χριστόφορος

1965 4/11 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι Λαμπράκηδες για την 28η Οκτωβρίου

Σύνοψη εκδηλώσεων της ΔΝΛ για τον εορτασμό 
της 28ης Οκτωβρίου. Στο Ηράκλειο, γιορτή στη 
λέσχη με ομιλία του σπουδαστή Ν. Γιανναδάκη. 
Απαγγελίες ποιημάτων, ριζίτικα τραγούδια και 
τραγούδια των Μ. Θεοδωράκη και Χρ. Λεοντή. 

~ Ομιλία του Γ. Ζεβελάκη για την εθνική επέτειο 
στον Αγ. Σύλλα. ~ Η ΔΝΛ Περιστερίου 

οργάνωσε γιορτή στις 31.10.
Ηράκλειο~ Άγιος Σύλλας 
(Ηράκλειο)~ Περιστέρι

Γιανναδάκης Νίκος~ Θεοδωράκης Μίκης~ Λεοντής 
Χρήστος~ Ζεβελάκης Γιάννης

1965 4/11 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Κτυπά μαθητές ο Μπιτούνης

Αποχή μαθητών από Τεχνική Σχολή 
Καποδίστρια στην Κέρκυρα με το αίτημα να μην 

καταβάλουν δίδακτρα. Συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας στις 3.11 διαλύθηκε από 
αστυνομική δύναμη με επικεφαλής τον 

Μπιτούνη, πρώην διευθυντή Μηχανοκίνητου 
Αθηνών, ο οποίος φώναζε "αλήτες", 

"Λαμπράκηδες". Ξυλοδαρμοί. Κέρκυρα Μπιτούνης (αστυνομικός)

1965 4/11 7

Δύο Νεολαίοι της ΕΡΕ τραυμάτισαν σοβαρά 
αριστούχο μαθητή του Βαρβάκειου γιατί δε 

δέχθηκε να γίνει μέλος της ΕΡΕΝ

Ο Σάβ. Στεφάνου δέχτηκε επίθεση από μέλη της 
ΕΡΕΝ (31.10) στη Ν. Ελβετία έξω από την 

εκκλησία. Νέοι της ΕΡΕΝ τον είχαν απειλήσει 
στο κατηχητικό, λεγοντάς του: "Πάψε 
Λαμπράκη, θα σε κανονίσουμε έξω". Η 

αστυνομία απέκρυψε το γεγονός και παρώτρυνε 
τον πατέρα του θύματος να καταφερθεί εναντίον 

των Λαμπράκηδων. Νέα Ελβετία (Αττική) Στεφάνου Σάββας

1965 4/11
1 και 

7 Οι Λαμπράκηδες
Σύνοψη των καταγγελιών εναντίον της ΔΝΛ που 

είναι "καρφί στο μάτι των φασιστών". Αθήνα~ Νεα Ζωή (Κιλκίς) Λιάπης (εισαγγελέας)~ Κανελλόπουλος Παναγιώτης
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1965 5/11 4
Από το Δημοτικό 

Συμβούλιο Υμηττού
Αποδοκιμάζονται ενέργειες αστυνομικών 

στις 28 Οκτωβρίου

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Υμηττού 
κατά των αστυνομικών που κατέστρεψαν το 

στεφάνι των εκπροσώπων της ΔΝΛ. Υμηττός

1965 5/11 6
Τα σχέδια της Δεξιάς θα 

αποτύχουν

Ο Λαός στο πλευρό των Λαμπράκηδων. 
Ψηφίσματα Δήμων, Διακήρυξη 

Προσωπικοτήτων

Ψηφίσματα κατά των σχεδίων της κυβέρνησης 
για τη διάλυση της ΔΝΛ εξέδωσαν η Ένωση 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Πολίτου 

Θεσ/κης, το Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου, 
ο δημ. σύμβουλος Περιστερίου και 

βαλκανιονίκης Στ. Πετράκης, ο πρόεδρος της 
Αθλητικής Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας. Στο 

Περιστέρι κυκλοφορεί και υπογράφεται 
διακήρυξη. Στα γραφεία ΔΝΛ φτάνουν χιλιάδες 
κάρτες "Σωτ. Πέτρουλα" που είχε εκδόσει η 
ΠΟΔΝ με υπογραφές νέων από πολλές χώρες 

και οργανώσεις. Θεσσαλονίκη~ Περιστέρι Πετράκης Στ.~ Πέτρουλας Σωτήρης

1965 5/11 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Συνεστίαση Συνεστίαση στις 6.11 της ΔΝΛ Βάθης. Αθήνα

1965 5/11 8

Αθώωση στρατιώτη για επίσκεψη σε λέσχη 
ΔΝΛ Λαμπράκη. Ομαδάρχης των ΤΕΑ στο 

στρατοδικείο

Αναθεωρητικό δικαστήριο στις 2.11 αθώωσε τον 
Β. Δόση από την κατηγορία ότι επισκέφθηκε την 
λέσχη ΔΝΛ στην πατρίδα του, τα Γιάννενα. Ιωάννινα Δόσης Βασίλης

1965 5/11 8
Σήμερα η απόφαση για τα στελέχη της 

Δ.Ν.Λ. Χανίων
Αναμένεται η απόφαση Εφετείου Χανίων για τα 

επεισόδια στην άφιξη Μητσοτάκη. Χανιά Μητσοτάκης Κωνσταντίνος

1965 5/11 8 Αθώωση μελών της Δ.Ν. Λαμπράκη

Το μονομελές Πλημμ/κείο Τρικάλων αθώωσε 
τον Γερ. Μπετσινέα, γραμματέα της ΔΝΛ 

Τρικάλων και τους Απ. Μπαταγιάν, Κ. Παλάτο, 
Ελευθ. Σκούρα, Θ. Μουζακιώτη, μέλη της ΔΝΛ, 
από την κατηγορία για παράνομο έρενο και 

εκφώνηση συνθημάτων σε συγκέντρωση (5.5) 
στα Τρίκαλα. ~   Το μονομελές Πλημ/κείο 
Λειβαδιάς αθώωσε στις 2.11 τον Ι. Τσίφη, 
στέλεχος της ΔΝΛ, από την κατηγορία για 

παράνομο έρανο. Τρίκαλα~ Λειβαδιά

Μπετσινέας Γεράσιμος~ Μπαταγιάν Απ.~ Παλάτος Κ.~ 
Σκούρας Ελευθ.~ Μουζακιώτης Θ.~ Θεοδωράκης Μίκης~ 

Τσίφης Ι.

1965 5/11 8
Καταδικάστηκε για κακοποίηση αδελφός 

βουλευτή της ΕΡΕ

Το τριμελές Εφετείο Ιωαννίνων καταδικάζει τον 
Χρ. Ιωάννου, αδελφό βουλευτή της ΕΡΕ, και 

τον Χρ. Σταμπολτά γιατί στις εκλογές 
(16.2.1964) συνέλαβαν τους νέους Οδ. 

Βαφειάδη, Παπά και Ταγματάρχη που μοίραζαν 
υλικό της ΕΔΑ, τους κακοποίησαν και τους 

πήγαν στο τμήμα. Ιωάννινα
Ιωάννου Χρ.~ Σταμπολτάς Χρ.~ Βαφειάδης Οδ.~ Παπάς (;)~ 

Ταγματάρχης (;)

1965 6/11 5 Από το Eφετείο Χανίων

Καταδικάσθηκαν οι Λαμπράκηδες για 
"εξύβριση" του κ. Μητσοτάκη σε συνδυασμό 

με το νόμο περί τεντυμποϋσμού.

Καταδικάστηκαν τα στελέχη ης ΔΝΛ για 
περιύβριση αρχής και με το νόμο 4000. 
Απόρριψη αίτησης αναστολής μέχρι τη 

συζήτηση της αναίρεσης στον Άρειο Πάγο. Χανιά

1965 6/11 6

Αθώωση στελεχών της Δ.Ν.Λ. στην 
Κατερίνη για "εξύβριση του Βασιλιά και 

περιύβριση αρχής"

Το μονομελές Πλημμελειοδικείο Κατερίνης 
αθώωσε τους Α. Νικολαΐδη, Β. Αμανατίδη, Ελ. 
Γρηγοριάδη, Π. Παπαδόπουλο, στελέχη της 
ΔΝΛ. Είχαν κατηγορηθεί επειδή η ΔΝΛ 

Κατερίνης με προκήρυξή της καλούσε τον λαό ν' 
αγωνισθεί κατά του αυλικού πραξικοπήματος 
και είχε παραλληλίσει τον Τσιριμώκο με τον 

Μουσολίνι. Κατερίνη
Νικολαΐδης Α.~ Αμανατίδης Β.~ Γρηγοριάδη Ελ.~ 

Παπαδόπουλος Π.~ Τσιριμώκος Ηλίας

1965 6/11 6 Στην Καλλιθέα:
Αποθέωση της Δημοκρατίας η συγκέντρωση 

της ΕΔΑ. Ο λόγος του Λ. Κύρκου

Συγκέντρωση της ΕΔΑ στην Καλλιθέα (5.11). 
Χαιρετισμός του Γ. Μπεχλιβανίδη εκ μέρους της 

ΔΝΛ. Καλλιθέα Κύρκος Λεωνίδας~ Μπεχλιβανίδης Γιάννης

1965 6/11 7 Αλήθειες Απόπειρα υποταγής της δικαιοσύνης

Νέα μετάθεση του εισαγγελέα Τρικάλων 
Φλώρου, ύστερα από την αμφισβήτηση των 
ισχυρισμών της Δεξιάς ότι Λαμπράκηδες 

τρομοκρατούν την ύπαιθρο. Αθήνα Φλώρος Αντώνιος

1965 6/11 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Κυκλοφορεί σήμερα "Η Γενιά μας"

Το 8ο φύλλο είναι αφιερωμένο στα 48 χρόνια 
από την Οκτωβριανή Επανάσταση και στα 20 

χρόνια της ΠΟΔΝ. Αθήνα
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1965 6/11 8

Μετά τα καταπληκτικά 
"συμπεράσματα" 
Παναγόπουλου

Εξαπολύεται η κυβερνητική επίθεση κατά 
της δημοκρατικής Κρήτης. Σε εφαρμογή τα 

σχέδιο προγραφών στη χωροφυλακή

Πόρισμα του υπαρχηγού χωροφυλακής, 
Παναγόπουλου, αναφέρει ότι τα έκτροπα στην 
Κρήτη κατά την επίσκεψη Μητσοτάκη είχαν 
προετοιμασθεί επιμελώς από την ΕΔΑ Χανίων 
και εκτελέστηκαν από την ΕΔΗΝ και τη ΔΝΛ 
για να διατηρηθεί η ψυχολογία υπέρ του Γ. 

Παπανδρέου. Χανιά

Παναγόπουλος (υπαρχηγός χωροφυλακής)~ Μητσοτάκης 
Κωνσταντίνος~ Παπανδρέου Γεώργιος~ Αποστολάκος 

Χρήστος~ Φυτράκης Σπύρος~ Στρατηγάκης Χ.

1965 7/11 2 Παπαπερικλής Ν[ίκος]
Το ημερολόγιο ενός απλού 

ανθρώπου Δυναμίτες…
Σχόλια για τα παραχαϊδεμένα νειάτα (ΕΡΕΝ) και 

τα γκαγκστερικά ιδανικά. Αθήνα Βλάχου Ελένη~ Στεφάνου Σάββας

1965 7/11 6 Σωτηρίου Δ[ιδώ] Θέματα - Προβλήματα Τραγούδι και πολιτική
Σχόλιο που αναφέρεται και στη σύλληψη των 8 

νέων στους Αμπελόκηπους. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης

1965 7/11 11
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Οι Λαμπράκηδες Περιστερίου για την 28η 
Οκτωβρίου

Εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου, διοργανώνεται 
από τη ΔΝΛ Περιστερίου (7.11) στο 

κινηματοθέατρο "Ορφεύς". Περιστέρι

1965 7/11
1 και 

10

Μόνη αληθινή διέξοδος 
προς την ομαλότητα 
άμεση προσφυγή σε 

εκλογές Συνέντευξη του Ι. Πασαλίδη
Αναφορά του προέδρου της ΕΔΑ στο "τροπάριο 

περί τρομοκρατίας των Λαμπράκηδων". Αθήνα Πασαλίδης Γιάννης

1965 9/11 1 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις
Ευθυμογράφημα για το αντιπολεμικό κίνημα 

στην Αμερική και για το Βιετνάμ. Αθήνα Κέννεντυ Ρόμπερτ

1965 9/11 3

Οι Λαμπράκηδες δεν 
έσχισαν σημαία στην 

Κηφισιά

Δήμαρχος διαψεύδει "Καραμανλίδα". Ο 
Δήμος κατάργησε την κατάθεση στεφάνου 

στο σπίτι του Μεταξά

Ο δήμαρχος Κηφισιάς διαψεύδει δημοσίευμα της 
εφημ. "Βραδυνή" όπου αναφέρεται ότι 

Λαμπράκηδες έσκισαν τις σημαίες στο σπίτι του 
Ιω. Μεταξά την ημέρα της εθνικής επετείου. Κηφισιά Μεταξάς Ιωάννης

1965 9/11 6

Πάντοτε ενήμεροι 
φοβερών και τρομερών 

"μυστικών"!

Νέο μυθιστόρημα για "σαμποτάζ" 
κατασκεύασαν οι κύκλοι της ανωμαλίας. Το 
ψεύδος αποκαλύφθηκε μέσα σε λίγες ώρες. 
Ανεπαρκείς δικαιολογίες για τη διαταγή 

ταγματάρχη των ΤΕΑ

Η εφημ."Βραδυνή" έγραψε στις 8.11 ότι 
αποκαλύφθηκε σαμποτάζ στην Αεροπορία και 
πλήρες δίκτυο Λαμπράκηδων. Αποδείχθηκαν 

ψεύδη. Λόγοι Αποστολάκου και Στεφανόπουλου 
με σαφείς υπαινιγμούς. Αθήνα Αποστολάκος Χρήστος~ Στεφανόπουλος Στέφανος

1965 10/11 4 Το Βήμα των Αναγνωστών Τα ιδανικά της αντίστασης και η νεολαία

Επιστολή αναγνώστη που, με αφορμή τα 
διάφορα δημοσιεύματα για τους Λαμπράκηδες. 
Αναφέρεται στην Αντίσταση και το διωγμό της 

που διαρκεί 20 χρόνια κ.ά. Αθήνα

1965 10/11 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Οι Λαμπράκηδες Περιστερίου για την 28η 
Οκτωβρίου

Επιτυχής εορτασμός της εθνικής επετείου στις 
7.11 από τη ΔΝΛ Περιστερίου. Κεντρικός 
ομιλητής ήταν ο Δ. Δημητρίου (Νικηφόρος). 
Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Από το 
πρωί η αστυνομία προσπάθησε να εμποδίσει την 
εκδήλωση. Απαγόρευση μικροφώνων, παρουσία 
αστυνομίας. Συλλήψεις και αντικομμουνιστικές 

προκηρύξεις. Περιστέρι
Δημητρίου Μήτσος (Νικηφόρος)~ Βασιλόπουλος Μ.~ 

Πουλόπουλος Ν.~ Βασιλικός Π.

1965 10/11 8

Επερώτηση της ΕΔΑ για την "υποδοχή" του 
κ. Μητσοτάκη στα Χανιά και την καταδίκη 
στελεχών της Δ.Ν.Λ. "Λεωφορεία και 
επιβάτες συναπαρτίζουν μετά του 

υπουργού… αρχήν"

Σε επερώτηση βουλευτών της ΕΔΑ τονίζεται ότι 
το δικαστήριο δίκασε με ειδική σύνθεση. Ο 
υπουργός Δημοσίας Τάξεως, Αποστολάκος, 

καλείται να καταθέσει το πόρισμα του 
υπαρχηγού χωροφυλακής, Παναγόπουλου. Χανιά

Μητσοτάκης Κωνσταντίνος~ Αποστολάκος Χρήστος~ 
Παναγόπουλος (υπαρχηγός χωροφυλακής) 

1965 10/11 8
Αθωώσεις μελών και στελεχών της ΕΔΑ και 

Δ.Ν.Λ.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας 
αθώωσε στις 9.11 τον Τηλεμ. Καλογήρου, 
γραμματέα της ΔΝΛ Αμπελώνας, που 

κατηγορήθηκε για περιύβριση του Βασιλιά. Αμπελώνας (Λάρισα) Καλογήρου Τηλέμαχος~ Κωνσταντίνος (βασιλιάς)

1965 10/11
1 και 

6 Αλήθειες Ή συνέντευξη του Ζαν Πωλ Σάρτρ
Σχόλιο για τη συνέντευξη του Σάρτρ στον Μ. 

Θεοδωράκη. Αθήνα Σάρτρ Ζαν Πωλ~ Θεοδωράκης Μίκης

1965 11/11 1 Αλήθειες Η "περιύβρισις αρχής"

Σχόλιο για το διωγμό των πολιτών που 
αποδοκιμάζουν τους πρωταγωνιστές του 

πραξικοπήματος. Αφορμή η επερώτηση της ΕΔΑ 
για την καταδίκη των μελών της ΔΝΛ στα 

Χανιά. Αθήνα~ Χανιά

1965 11/11 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Άνθρακες ο θησαυρός!!!

Η εφημ. "Ελληνικός Βορράς" ανακαλύπτει 
οργάνωση της ΔΝΛ σε δημοτικό σχολείο της 
Θεσ/κης. Μαθήτρια, κόρη κομμουνιστή, 
Μακρονησιώτη, μοιράζει στο σχολείο της 
σήματα της ΔΝΛ. Η εφημερίδα έχει και 

φωτογραφία των σημάτων που τελικά είναι 
διαφημιστικό σήμα εμπορικής εταιρείας. Θεσσαλονίκη
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1965 12/11 3
Τρομοκρατικές ενέργειες "αγνώστων" στη 

Λακωνία

Αντιπροσωπεία της ΕΔΑ και της ΔΝΛ Λακωνίας 
επισκέφτηκαν τον εισαγγελέα Σπάρτης και 
κατήγγειλαν ότι στις 7.11 άγνωστοι ξέσκισαν 

φύλλα των εφημ. "Αυγή", "Ανένδοτος", "Βήμα". 
Επίσης η χωροφυλακή κάτεσχε χωρίς πρόσχημα 
προκηρύξεις της ΔΝΛ ενώ δείχνει ανοχή σε 
αντίστοιχες ενέργειες φασιστικών στοιχείων. Σπάρτη

1965 12/11 8

Η Ασφάλεια συλλαμβάνει και για τις 
φωτογραφίες του Λαμπράκη σε λέσχη της 

ΔΝΛ!

Όργανα της Ασφάλειας Λαμίας συνέλαβαν χωρίς 
ένταλμα τον γραμματέα της ΔΝΛ Λαμίας, Δημ. 

Χριστόπουλο, επειδή στη Λέσχη ήταν 
αναρτημένη φωτογραφία του Γρ. Λαμπράκη. Το 

Αυτόφωρο τον αθωώνει. Λαμία Χριστόπουλος Δημήτρης~ Λαμπράκης Γρηγόρης

1965 13/11 6

Συγκέντρωση της ΕΔΑ στη Δραπετσώνα. Ο 
λαός αξιώνει εκδημοκρατισμό της χώρας και 

νομιμοποίηση του Κ.Κ.Ε.

Συγκέντρωση στην Στέγη Ποντίων για την 
υπεράσπιση του συντάγματος και την Κύπρο. 

Χαιρετισμός του γραμματέα της ΔΝΛ. Δραπετσώνα Μπενάς Τάκης

1965 13/11 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Συνεστίαση

Αναγγελία συνεστίασης (13.11) της ΔΝΛ 
Ταύρου. Ταύρος

1965 13/11 7 Αθωώσεις για προκηρύξεις

Το Πταισματοδικείο Αθήνας αθώωσε τους Π. 
Παπαδημητρόπουλο, Ιωάν. Αργείτη, Γαβρ. 

Στεργίου γιατί στις 5.10 μοίραζαν προκηρύξεις 
της ΔΝΛ. Αθήνα Παπαδημητρόπουλος Π.~ Αργείτης Ιωάν.~ Στεργίου Γαβρ.

1965 14/11
1 και 

10

Δεν θα περάσουν τα 
σχέδια της Δεξιάς και των 

ανδρεικέλων της

Κ. Βάρναλης: Να σώσουμε την παιδεία από 
το σκοταδισμό. Έκτακτη σύγκληση του 
προεδρείου της Δ.Ν.Λ. για την οργάνωση 
πανεθνικής σταυροφορίας. Κινητοποιούνται 

οι γονείς.

Σύγκληση του Κ.Σ. της ΔΝΛ (16.11) με θέμα 
την υπεράσπιση της εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης και των δικαιωμάτων της 
νεολαίας για μόρφωση. Δηλώσεις του Κ. 
Βάρναλη που καλεί για αντιμετώπιση στην 
επίθεση του σκοταδισμού και της αντίδρασης Αθήνα Βάρναλης Κώστας

1965 16/11 1 Αλήθειες Η νομιμοποίηση του ΚΚΕ και η ομαλότητα

Σχόλιο για τον "κομμουνιστικό κίνδυνο" που 
εξακολουθεί να δημοσιεύει πρωινό καραμανλικό 
έντυπο για δήθεν σαμποτάζ στο στρατό, για 

τρομοκρατία των Λαμπράκηδων κ.ά. Αθήνα

1965 16/11 7 Μπέικος Γ[εωργούλας]
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Συνέντευξη του Μίκη 
Θεοδωράκη στην 

"Κομσομόλσκαγια 
Πράβδα"

"Οι Λαμπράκηδες στο κέντρο του αγώνα για 
εκλογές - ομαλότητα". Ο σταθμός της 

Μόσχας μετέδωσε το τραγούδι του Σωτήρη 
Πέτρουλα

Συνέντευξη του Μ. Θεοδωράκη στον 
ανταποκριτή της εφημερίδας στην Αθήνα. 
Αναφορά στη δράση των Λαμπράκηδων. 

Αθήνα~ Μυλοχώρι (Κιλκίς)~ 
Μόσχα Θεοδωράκης Μίκης~ Πέτρουλας Σωτήρης

1965 17/11 1 Την Παρασκευή η δίκη για το Γοργοπόταμο

Στις 19.11 στο Β΄ τριμελές Εφετείο Αθηνών, 
διεξάγεται η δίκη των 12 αντιστασιακών που 

καταδικάστηκαν για τα γεγονότα στο 
Γοργοπόταμο. Ένας απ' αυτούς ο Δ. 

Χριστόπουλος, γραμματέας της ΔΝΛ Λαμίας. Αθήνα~ Γοργοπόταμος Χριστόπουλος Δημήτρης

1965 17/11 4 Το Βήμα των Αναγνωστών
Ποιοι είναι οι τρομοκράτες στην ύπαιθρο και 

ποιοι τους κατευθύνουν

Επιστολή του Η. Χούσου από την Κόνιτσα που 
καταγγέλλει τον Αβέρωφ για μισαλλόδοξο 

κήρυγμα ενατνίον της ΕΔΑ και της ΔΝΛ "περί 
κομμουνιστικής τρομοκρατίας", "περί του εκ 

βορρά κινδύνου". Αθήνα Χούσος Ηλίας~ Αβέρωφ Ευάγγελος

1965 18/11 1 Αλήθειες Ψεύτες και ένοχοι παρανομιών

Ο Άρειος Πάγος αποφαίνεται ότι είναι παράνομη 
η παραπομπή στα στρατοδικεία των στρατιωτών 
που πήραν μέρος σε πολιτικές συγκεντρώσεις. Η 
ΕΔΑ ζητά ν' αποφυλακιστούν οι στρατιώτες που 
κρατούνται. Αναφορά και στην "δολιοφθορά 

των Λαμπράκηδων στο στράτευμα". Αθήνα

1965 18/11 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Διάλεξη της κ. Ιμβριώτη για την παιδεία

Με θέμα "Η σημερινή κρίση της Παιδείας" 
διάλεξη της Ρ. Ιμβριώτη στις 19.11 στη λέσχη 

ΔΝΛ Πειραιά. Πειραιάς Ιμβριώτη Ρόζα

1965 18/11 8

Δεν είναι παράνομη η συμμετοχή των 
στρατιωτικών σε συγκεντρώσεις. Η απόφαση 

του Αρείου Πάγου

Ο Άρειος Πάγος κλήθηκε να αποφασίσει για την 
καταδίκη του οπλίτη που είχε πάρει μέρος σε 
συγκέντρωση των Λαμπράκηδων. Μετά την 
αθωωτική απόφαση, ο βασιλικός επίτροπος 
διέταξε την αποφυλάκιση του οπλίτη και των 
άλλων στρατιωτικών που δεν έχουν καταφύγει 

στον Άρειο Πάγο.
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1965 18/11 8 Από το Κ.Σ. της ΔΝΛ
Προσκλητήριο ενότητας και πάλης για την 
Παιδεία. Υπεράσπιση της μεταρρύθμισης

Συνεδρίαση στις 17.11 του Κ.Σ. της ΔΝΛ για 
την κρίσιμη κατάσταση και τα σκοταδιστικά 
μέτρα της κυβέρνησης κατά της Παιδείας. 
Καταγγελία για την ανάκληση του βιβλίου 

Ιστορίας του κ. Καλοκαιρινού, τη μείωση των 
εισακτέων στα ΑΕΙ, την επίθεση της Δεξιάς στο 

15%, τις συλλήψεις φοιτητών, την ΕΚΟΦ, το 
"σπουδαστικό" ασφαλείας κ.ά. Αθήνα Καλοκαιρινός Κώστας

1965 18/11
1 και 

6 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις

Ευθυμογράφημα για την ενοχλητική παρουσία 
νέων στην Ομόνοια και στα Χαυτεία, για τους 8 
νέους που συνελήφθησαν γιατί τραγοουδούσαν 

κ.ά. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης

1965 19/11 1

Σήμερα η δίκη για τον Γοργοπόταμο. 
Προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά την 
αποκάλυψη για την εγκληματική δράση της 

αμερικανικής Κ.Υ.Π. Αθήνα~ Γοργοπόταμος Χριστόπουλος Δημήτρης

1965 19/11 4 Το Βήμα των Αναγνωστών Οι παρακρατικοί τρομοκράτες της υπαίθρου

Επιστολή του Συλλόγου Πικερνιωτών προς την 
κυβέρνηση στην οποία αναφέρεται ότι σε 

εκδρομή του που διοργάνωσαν στο χωριό τους, 
βρέθηκαν αντιμέτωποι με παρακρατικούς που 
είχαν τοποθετήσει στην είσοδο του χωριού 

οδοφράγματα και πινακίδα που έγραφε "Δεν σας 
θέλουμε στο χωριό Λαμπράκηδες". Πικέρνι (Αρκαδία) Γκαργκάσουλας Γ.~ Καλασούντας Γ.

1965 19/11 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Έληξε το "συμπόσιο" για 
την εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση

Αγώνας για την προάσπιση και διερεύνηση 
της μεταρρύθμισης". Ο εκπρόσωπος της 

Δ.Ν.Λ. έθεσε χθες το θέμα του 
εκδημοκρατισμού της παιδείας

Τριήμερη συζήτηση για την παιδεία και την 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην αίθουσα Α.Τ.Ι. 

Παρέμβαση του εκπροσώπου της ΔΝΛ  Α. 
Λεντάκη. Αθήνα Λεντάκης Αντρέας

1965 20/11
1 και 

6 Χαραλαμπόπουλος Στρ[άτος]

Η υπεράσπιση κατάγγειλε ότι η αμερικανική 
ΚΥΠ έβαλε τη δολοφονική νάρκη. Ζήτησε 
αναβολή της δίκης για να εξακριβωθεί η 
γνησιότητα του εγγράφου. Το δικαστήριο 

επιφυλάχθηκε να αποφασίσει
Συνεχίζεται η δίκη για τα γεγονότα στο 

Γοργοπόταμο. Αθήνα~ Γοργοπόταμος Χριστόπουλος Δημήτρης

1965 21/11 1 Διαμαρτυρία της Δ.Ν.Λ. για τις κακοποιήσεις

Καταγγελία για την επίθεση αστυνομικών 
οργάνων εναντίον του προέδρου της ΕΦΕΕ, Π. 

Πάγκαλου κ.ά. Αθήνα Πάγκαλος Περικλής

1965 21/11 10 Χαραλαμπόπουλος Στρ[άτος]
Συνεχίζεται η δίκη για το 

Γοργοπόταμο

Ο μάρτυρας κατηγορίας στρατηγός 
Μουρκογιάννης ομολόγησε ότι υπηρέτησε 
στα Τάγματα Ασφαλείας. Η υπεράσπιση 

δήλωσε ότι λόγω αυτού του παρελθόντος του 
τρέφει μίσος κατά των Αντιστασιακών και η 

κατάθεσή του είναι κακόπιστη

Ο μάρτυρας κατηγορίας, στρατηγός 
Μουρκογιάννης, κατέθεσε ότι είχε πάρει 

πληροφορίες ότι η ΕΔΑ και οι Λαμπράκηδες 
είχαν οργανώσει σχέδιο. Τραγουδούσαν 

εαμίτικα τραγούδια, έβριζαν χωροφύλακες και 
αντιποιούντο έργα της τροχαίας. Στην πορεία, ο 
εισαγγελέας τον ρώτησε ποιους θεωρεί αρχηγούς 

(των επεισοδίων). Ο μάρτυρας κατέδειξε τους 
στρατηγούς Αυγερόπουλο και Κοσίντα. Αθήνα~ Γοργοπόταμος

Μουρκογιάννης (στρατηγός)~ Αυγερόπουλος Γεράσιμος~ 
Κοσίντας Νικόλαος

1965 23/11 8
Επεισόδια προκαλούν οι επιβαίνοντες στα 

πούλμαν της ΕΡΕ

Βουλευτής της Ε.Κ. Κοζάνης καταγγέλλει ότι οι 
κάτοικοι της Πτολεμαΐδας αναστατώθηκαν από 
πούλμαν με οπαδούς της ΕΡΕ που φώναζαν 

"Βούλγαροι, Κομμουνιστές, Λαμπράκηδες" κ.ά. Πτολεμαΐδα Λαζαρίδης Γεώργιος

1965 24/11 2 Λόγοι- Αντίλογοι Τι ετοιμάζει ο σκοταδισμός

Σχόλιο για τη δήλωση βουλευτή της ΕΡΕ που σε 
συγκέντρωση οπαδών της ΕΡΕ κατήγγειλε την 
ύπαρξη περισσότερων από 50 κομμουνιστικών 
εκδοτικών οίκων που με τα δημοσιεύματά τους 
παράσυραν τους νέους των "καλών οικογενειών" 

να γίνουν Λαμπράκηδες. Αθήνα

1965 24/11 3
Συμπεράσματα από το 
Συμπόσιο του Α.Τ.Ι.

Ανάγκη για μια ριζικότερη εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση

Προσκεκλημένος την τελευταία ημέρα του 
Συμποσίου του ΑΤΙ, ο εκπρόσωπος της ΔΝΛ, Α. 

Λεντάκης, τοποθέτησε σε σωστή βάση το 
πρόβλημα "Εκδημοκρατισμός της Παιδείας". 
Σοβαρή παράλειψη το ότι δεν είχε κληθεί από 

την αρχή. Αθήνα Λεντάκης Αντρέας
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1965 24/11 8
Στη συγκέντρωση στην 

Π. Κοκκινιά

Ο Γλέζος κατήγγειλε την απαγόρευση των 
πλόων σκαφών στο Β. Βιετνάμ. Υποταγή 

στις εντολές των ΗΠΑ.

Συγκέντρωση της ΕΔΑ (23.11) παρουσία 
αστυνομικής δύναμης που απαγορεύει την 
τοποθέτηση μικροφώνων έξω από το χώρο. 
Χαιρετισμός του γραμματέα της ΔΝΛ Παλιάς 

Κοκκινιάς και ομιλία του Μ. Γλέζου. Κοκκινιά [Νίκαια] Γλέζος Μανώλης~ Παπανδρέου Γεώργιος 

1965 25/11 8 Βλαχάκης Αγ.
Αθωώσις για "περιύβριση αρχής", 

προκηρύξεις και συνθήματα

Το τριμελές Εφετείο Πατρών αθώωσε τους Κ. 
Ξένο, Σ. Λαλιώτη και Ελ. Ρηγάτο, στελέχη της 

ΔΝΛ, που κατηγορήθηκαν για αναγραφή 
συνθημάτων υπέρ της δημοκρατίας στους 

τοίχους. Πάτρα Ξένος Κ.~ Λαλιώτης Σ.~ Ρηγάτος Ελ.

1965 25/11
1 και 

6 Χαραλαμπόπουλος Στρ[άτος]
Έγινε προβολή κατά τη 
διάρκεια της Δίκης

Οι ταινίες για το Γοργοπόταμο καταρρίπτουν 
την κατηγορία Εξέταση ως μάρτυρα του Προέδρου της ΔΝΛ. Αθήνα~ Γοργοπόταμος Θεοδωράκης Μίκης

1965 26/11 6 Χαραλαμπόπουλος Στρ[άτος]
Η Δίκη για το 
Γοργοπόταμο

Μοναδική μας επιδίωξη ήταν να τιμήσουμε 
τη μεγάλη επέτειο, τόνισαν οι 

κατηγορούμενοι Απόκρουση του κατηγορητηρίου. Απολογίες. Αθήνα~ Γοργοπόταμος Χριστόπουλος Δημήτρης

1965 26/11 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Χορός Χορός της ΔΝΛ Πετρουπόλεως στις 27.11. Πετρούπολη

1965 27/11 1 Αλήθειες Οι Λαμπράκηδες

Σχόλιο για τη σειρά δημοσιευμάτων στην εφημ. 
"Απογευματινή" για το χαστούκι που δόθηκε 

στον εισαγγελέα Χανίων, Λίαπη, από 
Λαμπράκη. Τώρα η ίδια εφημερίδα σημειώνει 

ότι είναι οπαδός του κ. Πολυχρονίδη. Αθήνα~ Χανιά Λιάπης (εισαγγελέας)~ Πολυχρονίδης Πολυχρόνης

1965 27/11 3 Αθώωση στελεχών της Δ.Ν. Λαμπράκη

Το μονομελές Πλημμελειοδικείο Κιλκίς αθώωσε 
τους Λ. Τριανταφυλλίδη, Εριφ. Παπαδοπούλου, 
Β. Τριανταφυλλίδη, Ι. Τριανταφυλλίδη, Α. 

Κοτίδη, μέλη της ΔΝΛ, από το Λεβεντοχώρι, 
από την κατηγορία για παράνομο έρανο. Λεβεντοχώρι (Κιλκίς)

Τριανταφυλλίδης Λ.~ Παπαδοπούλου Εριφ.~ 
Τριανταφυλλίδης Β.~ Τριανταφυλλίδης Ι.~ Κοτίδης Α.

1965 27/11 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η Νεολαία και κ. Μπακατσέλος

Αναφορά στου Λαμπράκηδες σε γεύμα της 
ΕΡΕΝ που προσκλήθηκε ο Γ. Μπακατσέλος. Θεσσαλονίκη~ Αθήνα Μπακατσέλος Γεώργιος

1965 27/11 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Συνεστίαση

Αναγγελία συνεστίασης της ΔΝΛ Πατησίων-
Κυψέλης στις 27.11. Αθήνα

1965 28/11 11
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η Ελληνική Νεολαία στο πλευρό του 
Βιετναμέζικου λαού

Η ΔΝΛ και άλλες δημοκρατικές οργανώσεις 
(ΔΕΣΠΑ, Σύνδεσμος Ράσσελ, ΣΕΕΝΕ) 

εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον αγώνα της 
αμερικανικής. νεολαίας για τον τερματισμό του 

πολέμου στο Βιετνάμ. Θεσσαλονίκη~ Αθήνα

1965 28/11 11 Γρίβας Γ.
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Συνέντευξη του Μίκη Θεοδωράκη

Συνέντευξη του προέδρου της ΔΝΛ στην εφημ. 
"Μλάντα Φρόντα" της Πράγας για την ιστορία 
και το ρόλο της ΔΝΛ, την κατάσταση της 

νεολαίας και  για τα σκοτεινά σχέδια διάλυσής 
της. Αθήνα~ Πράγα Θεοδωράκης Μίκης

1965 28/11 12

Συγκλονιστικό το θέαμα 
της μεγαλειώδους 

πορείας χιλιάδων λαού

Παγκόσμιο ενδιαφέρον για την διαδήλωση 
στις ΗΠΑ κατά του πολέμου στο Ν. Βιετνάμ. 
Εκατοντάδες προσωπικότητες επικεφαλής. 

Παρόμοια διαδήλωση και στη Ρώμη. 
Συμπαράσταση της ελληνικής νεολαίας και 
της εργατικής τάξης. Ανακοίνωση και 

ψήφισμα του Κ.Σ. της ΔΝΛ.

Ανακοίνωση Κ.Σ. Δ.Ν.Λ,. χαιρετισμός στην 
αμερικανική νεολαία που ζητούν σταμάτημα του 
πολέμου αποτροπιασμό για την ιμπεριαλιστική 
εκστρατεία, κάλεσμα ελληνικής νεολαίας στο 

πλευρό του βιετναμέζικου λαού ΗΠΑ~ Ρώμη~ Αθήνα

1965 30/11 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Καταδικάζεται η τρομοκρατία σε βάρος των 
Ελλήνων

Έλληνες εργάτες και φοιτητές στο Αμβούργο 
καταδίκασαν τις πιέσεις που ασκούν οι 

ελληνικές και γερμανικές αρχές στον φοιτητή Π. 
Κουναλάκη και στον εργάτη Τ. Βασιλόπουλο. Αμβούργο Κουναλάκης Πέτρος~ Βασιλόπουλος Τ.

1965 30/11 12

Η απόφαση του Εφετείου για το 
Γοργοπόταμο. Πλήγμα κατά της 

συκοφαντίας της Δεξιάς
Αθώωση των κατηγορούμενων (μόνο 2 

καταδικάστηκαν). Αθήνα~ Γοργοπόταμος Χριστόπουλος Δημήτρης

1965 1/12 2 Βουρνάς Τάσος

Με αφορμή την χυδαία 
επίθεση κατά του Μίκη 
Θοεδωράκη από την 

"Απογευματινή"

Οι αργυραμοιβοί των συνειδήσεων όταν δεν 
μπορούν να πλήξουν ένα αναγνωρισμένο 
έργο, προσπαθούν να διαβάλουν τον 

άνθρωπο με ελεεινές συκοφαντικές επιθέσεις

Σχόλιο για την επίθεση των εφημ. 
"Απογευματινή" και "Ακρόπολις" κατά του Μ. 
Θεοδωράκη και του βραβείο Σιμπέλιους που 

έλαβε τον Μάρτιο 1963. Τότε ήταν ανεκτός γιατί 
δεν ήταν Πρόεδρος της ΔΝΛ ούτε βουλευτής 
της ΕΔΑ. Όταν έγινε, άρχισε η επίθεση κ.ά. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης
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1965 1/12 8
Αθωωτική απόφαση για το δήθεν "Ζ" στο 

Δήμο Περιστερίου

Το Α΄ μονομελές Αθηνών απήλλαξε τον 
δήμαρχο και τον γραμματέα του Δημοτικού 

Συμβουλίου Περιστερίου που είχαν κατηγορηθεί 
επειδή τα λουλούδια στον κήπο πλατείας 
σχημάτιζαν το "Ζ" των Λαμπράκηδων. Περιστέρι Φωλόπουλος Δημήτρης~ Πετράκης Στ.

1965 2/12 8
Συγκέντρωση για τη Δημοκρατία στα 

Ταμπούρια
Συγκέντρωση της ΕΔΑ Κερατσινίου (5.12) με 

ομιλητή τον Μ. Θεοδωράκη. Κερατσίνι Θεοδωράκης Μίκης

1965 3/12 1 Αλήθειες Έστω και Ένα!

Σχόλιο σε δημοσίευμα της εφημ. 'Καθημερινή" 
(2.12) που θέτει ως όρο για τη διεξαγωγή 
εκλογών "να παύση η τρομοκρατία των 

Λαμπράκηδων εις την ύπαιθρον". Αναφορά στον 
"Λαμπράκη" που κακοποίησε τον εισαγγελέα 
Χανίων και που τελικά δεν ήταν Λαμπράκης. Ο 

αρθρογράφος καλεί την "Καθημερινή" να 
παραθέσει συγκεκριμένα περιστατικά 

τρομοκρατίας των Λαμπράκηδων, Έστω και 
Ένα! Αθήνα

1965 3/12 7
Συγκεντρώσεις στη Νέα Σμύρνη και 

Ταμπούρια Αναγγελία συγκεντρώσεων. Νέα Σμύρνη~ Κερατσίνι Θεοδωράκης Μίκης

1965 3/12
1 και 

6

Οι δικαζόμενοι 
στρατιώτες καταγγέλλουν 
μέσα στο στρατοδικείο:

Μας βασάνιζαν 48 ώρες κρεμασμένους στο 
ικρίωμα". Καταδικάσθηκαν σε 4 (Δ. 
Μπέκιος) και 15 (Κ. Ματάκης) χρόνια 

φυλακή

Το Στρατοδικείο Θεσ/κης καταδίκασε τους Δ. 
Μπέκιο και Κ. Ματάκη για το σαμποτάζ στον 
Έβρο. Καταγγέλθηκαν βασανιστήρια για να 

αποσπαστούν οι ομολογίες. Θεσσαλονίκη~ Έβρος Μπέκιος Δ.~ Ματάκης Κ.~ Παπαδόπουλος Γεώργιος

1965 3/12
1 και 

6
Μεταφέρθηκε η σορός 

του

Σήμερα η κηδεία (στις 11 του πρωί στο Α' 
Νεκροταφείο) του Μ. Παπουτσάκη. 

Συγκινητική τελετή στη Σόφια

Συναγωνιστές και αντιπροσωπεία της ΔΝΛ υπό 
τον Μ. Θεοδωράκη υποδέχονται τη σορό στο 

αεροδρόμιο. Κηδεία στις 3.12. Αθήνα~ Σόφια Παπουτσάκης Μανώλης~ Θεοδωράκης Μίκης

1965 4/12 3
Αθώωση στελέχους της Ε.Δ.Α. για 

προκηρύξεις

Το τριμελές Πλημ/κείο Θεσσαλονίκης αθώωσε 
στέλεχος της Ν.Ε. ΕΔΑ που μοίραζε προκήρυξη 
με την οποία καταγγέλονταν η ανατίναξη της 

Λέσχης της ΔΝΛ Μυλοχωρίου. ~ 
Καταδικαστικές αποφάσεις για τα στελέχη της 
ΕΔΑ και της ΔΝΛ για περιύβριση αρχής γιατί σε 
συγκέντρωση φώναζαν συνθήματα κατά του 

Τσιριμώκου. Θεσσαλονίκη Τσιριμώκος Ηλίας

1965 4/12 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Κυκλοφόρησε η "Γενιά μας" Κυκλοφόρησε το 10ο τεύχος. Περιεχόμενα.

1965 4/12
1 και 

6
Για να παρατείνουν για 
μερικό καιρό το βίο τους

Οι Αυλόδουλοι εκλιπαρούν τον Τάλμποτ για 
"βοήθεια". Και τον βεβαιώνουν ότι είναι 
απόλυτα πειθαρχικοί στις εντολές του.

Η κυβέρνηση των αποστατών τελεί υπό τον 
συνεχή εκβιασμό της Δεξιάς. Οι βουλευτές 

Ιωαννίνων  της ΕΡΕ, Αβέρωφ και Δερδεμέζης, 
ζητούν επίμονα την άμεση διάλυση της ΔΝΛ. Αθήνα~ Ιωάννινα Τάλμποτ Φίλιπς~ Αβέρωφ Ευάγγελος~ Δερδεμέζης Ιωάννης

1965 4/12
1 και 

6
Ο δημοσιογράφος και 

αγωνιστής
Κηδεύτηκε χθες με εκδηλώσεις οδύνης ο 

Μανώλης Παπουτσάκης

Το φέρετρο πλαισίωναν στελέχη της αριστεράς, 
ο πρόεδρος και ο γραμματέας της ΔΝΛ. Στεφάνι 
της ΔΝΛ. Σε ανακοίνωσή της, η ΔΝΛ τονίζει ότι 
το παράδειγμα, ο χαρακτήρας και οι θυσίες του 
Μ. Παπουτσάκη αποτελούν σύμβολα παντοτινά 

και πηγή αγωνιστικού φρονήματος. Αθήνα
Παπουτσάκης Μανώλης~ Θεοδωράκης Μίκης~ Μπενάς 

Τάκης

1965 5/12 11
Κηδεύτηκε με τιμές ο αγωνιστής της 

Αντίστασης Χρ. Καλατζής
Στην κηδεία στο Μεσολόγγι κατέθεσε στεφάνι 

και η ΔΝΛ. Μεσολόγγι Καλατζής Χρήστος

1965 5/12 11
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Συνέρχεται στις 10, 11 
και 12 του μηνός

Η Συνδιάσκεψη της Σπουδαστικής 
Οργάνωσης της Δ.Ν. Λαμπράκη. Θα 
μελετηθούν σ' αυτή τα προβλήματα της 

εκπαίδευσης και του φοιτητικού κινήματος

Ολοκληρώνονται οι προσυνδιασκέψεις των 
σχολών με τις εκλογές αντιπροσώπων για τη 
Συνδιάσκεψη και των καθοδηγητικών οργάνων 
των σχολών. Μέλη της Επιτροπής Διαφώτισης 
της Σπουδάζουσας μιλούν για τη Συνδιάσκεψη. Αθήνα

1965 7/12
3 και 

5

Συγκεντρώσεις της ΕΔΑ 
στις Κυκλάδες, 

Κερατσίνι, Νέα Σμύρνη

Φωνή λαού: Εκλογές - ομαλότητα. Σκοτεινές 
δυνάμεις ματαιώνουν τη συγκέντρωση στην 

Άνδρο, αλλά έγινε σε… λεωφορείο

Συγκέντρωση της ΕΔΑ στο Κερατσίνι με ομιλία 
του Μ. Θεοδωράκη. Αναφορές στις προσπάθειες 

διάλυσης της ΔΝΛ. ~  Σε συγκέντρωση 
δημοκρατικών πολιτών στη Νέα Σμύρνη, 
διοργανωμένη από την ΕΔΑ, απηύθυνε 

χαιρετισμό ο Κ. Ρομπόλας εκ μέρους της ΔΝΛ.
Άνδρος (Κυκλάδες)~ 

Κερατσίνι~ Νέα Σμύρνη
Θεοδωράκης Μίκης~ Κωνσταντίνος (βασιλιάς)~ Τάλμποτ 

Φίλιπς~ Ρομπόλας Κ.
1965 8/12 3 Εγκαίνια γραφείων της ΕΔΑ Κουκακίου Η συγκέντρωση έκλεισε με γλέντι της ΔΝΛ. Κουκάκι
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1965 8/12 4 Το Βήμα των Αναγνωστών Οι Λαμπράκηδες και ο κ. Αβέρωφ

Επιστολή πολιτικού πρόσφυγα από την 
Βουδαπέστη για τις δηλώσεις του Αβέρωφ στην 
Κόνιτσα κατά της ΔΝΛ. Στην πρότασή του "να 

τους βγάλουν τα δόντια" απαντά η 
συμπαράσταση του λαού της Ηπείρου στους 

Λαμπράκηδες κ.ά.
Βουδαπέστη~ Κόνιτσα 
(Ιωάννινα)~ Ήπειρος Γραμμενιώτης Αλέκος~ Αβέρωφ Ευάγγελος

1965 8/12 8
Νέα δίωξη στελέχους της Δ.Ν.Λ. (μετά ένα 

χρόνο!) για το… Γοργοπόταμο

Ο ανακριτής Λαμίας κάλεσε, στις 7.12, σε 
απολογία  τον γραμματέα της ΔΝΛ Φθιώτιδας, 
Δ. Χριστόπουλο, διότι κακοποίησε υπομοίραρχο 

κατά τον εορτασμό της επετείου στο 
Γοργοπόταμο το 1964. Λαμία~ Γοργοπόταμος Χριστόπουλος Δημήτρης

1965 8/12 8
Ο καταπληκτικός κ. 

Πρόεδρος επί το έργον

Με τεχνάσματα ο κ. Παπασπύρου ματαίωσε 
χθες τη συζήτηση στη Βουλή επερωτήσεων 
που "έχουν αγκάθια" για την κυβέρνηση. 

"Στώμεν καλώς" Αποστολάκου - Υπόθεση 
Φλώρου Αναφορά στη ΔΝΛ.  Σέρρες~ Αθήνα

Παπασπύρου Δημήτριος~ Φλώρος Αντώνιος~ Αποστολάκος 
Χρήστος

1965 8/12
1 και 

6 Κουκάς Γ[ιώργος]

Να ποιοι είναι οι 
δημιουργοί της 

ανωμαλίας και του χάους

"Άγνωστοι" ανατίναξαν τη Λέσχη της Δ.Ν. 
Λαμπράκη στις Σέρρες. Η ΕΔΑ καταγγέλλει 
την κυβέρνηση ΕΡΕ-αποστατών ως ηθικό 
αυτουργό των τρομοκρατικών ενεργειών. 

Σύσσωμος ο λαός των Σερρών αποδοκιμάζει 
τους τρομοκράτες

Ανατίναξη στις 7.12 της λέσχης στις Σέρρες. Η 
έκρηξη οφείλεται μάλλον σε χειροβομβίδες 
τύπου "μιλλ" που χρησιμοποιεί ο στρατός.  

Δάβημα διαμαρτυρίας του βουλευτή Σερρών, Β. 
Εφραιμίδη και ανακοίνωση του Κ.Σ. της ΔΝΛ. 

Καταγγέλλεται προμελετημένη ενέργεια. 
Αναμένεται κλιμάκιο υπό τον Μ. Θεοδωράκη. 

Οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι.  Σέρρες
Αποστολάκος Χρήστος~ Εφραιμίδης Βασίλης~ Θεοδωράκης 

Μίκης~ Βυσοκάλη Βάσω~ Κιοσσές Τάκης

1965 8/12
1 και 

6

Νέα επίθεση κατά των 
δημοκρατικών 
ελευθεριών

Πρόσθετα μέτρα κατά του επαναπατρισμού 
των προσφύγων. Η κυβέρνηση εκτελεί τις 
εντολές του Τάλμποτ, του Παλατιού και της 

ΕΡΕ

Η απαγόρευση επαναπατρισμού πολιτικών 
προσφύγων και η έκρηξη στη ΔΝΛ Σερρών 
επιβεβαιώνουν τη νέα επίθεση κατά των 

δημοκρατικών ελευθεριών και της Αριστεράς. 
Τα επεισόδια ακολούθησαν τη σύσκεψη της 

κοινοβουλευτικής ομάδας της ΕΡΕ όπου ετέθη, 
για άλλη μια φορά, το ζήτημα της διάλυσης των 

Λαμπράκηδων. Αθήνα Τάλμποτ Φίλιπς

1965 9/12 1
Αμερικάνοι-Αυλόδουλοι-

Παλάτι-ΕΡΕ

Προετοιμάζεται νέο εκλογικό πραξικόπημα ή 
ανοικτή δικτατορία. Επαναφέρεται το 
καθεστώς του Καραμανλισμού. Ο λαός 
ενωμένος θα τους ανατρέψει τα σχέδια

Η ΕΔΑ καταγγέλλει ως ηθικό αυτουργό για την 
ανατίναξη των γραφείων της ΔΝΛ την 

κυβέρνηση Στεφανόπουλου και την Δεξιά. Αθήνα~ Σέρρες Στεφανόπουλος Στέφανος

1965 9/12 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των Κρητών 
Σπουδαστών

Στη γενική συνέλευση των Κρητών Σπουδαστών 
καταδικάστηκε η προσπάθεια διάλυσης της 

ΔΝΛ. Αθήνα

1965 9/12 7 Ιωαννίδης Φρίξος
Διαβήματα-Διαμαρτυρίες 

οργανώσεων

Να συλληφθούν και να τιμωρηθούν οι 
δράστες της ανατίναξης των Σερρών. 
Ενσαρκώνουν τα ιδανικά του έθνους οι 

Λαμπράκηδες

Επίσκεψη και κατάθεση διαμαρτυρίας στελεχών 
και βουλευτών της ΕΔΑ και του Ε. Χαλβατζή 
της ΔΝΛ, στον Υπουργό  Βορείου Ελλάδος. Η 
αντιπροσωπεία τονίσε ότι οι επιθέσεις κατά της 
ΔΝΛ πολλαπλασιάζονται εξαιτίας της πολιτικής 
της Δεξιάς και του τύπου. ~ Διαμαρτυρίες και 

ανακοινώσεις εξέδωσαν η ΔΝΛ Θεσ/κης, η Ε.Π. 
Θεσ/κης της ΕΔΑ, τα "115 ΣΕΟ", η ΔΝΛ 
Κομοτηνής, Καβάλας κ.ά. οργανώσεις.

Θεσσαλονίκη~ Κομοτηνή~ 
Καβάλα~ Σέρρες Χαλβατζής Λαοκράτης

1965 9/12 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Απαρχή νέου έντονου αγώνα η χθεσινή 
συγκέντρωση των Σπουδαστών 

Βιομηχανικής. Πικετοφορία σήμερα στον 
Πειραιά. Παμπειραϊκή συγκέντρωση στο 

Δημοτικό Θέατρο

Στη συγκέντρωση "ζητήθηκε η παραίτηση του κ. 
Αλλαμανή ή να προχωρήσει στην ικανοποίηση 
του αιτήματος της δημοσιοποίησης [νομικό 
καθεστώς της Σχολής] που δεν είναι μόνο 

αίτημα του σπουδαστικού κόσμου αλλά και των 
τριών οργανώσεων (ΔΝΛ, ΕΔΗΝ, ΕΡΕΝ)". Πειραιάς Αλλαμανής Στέλιος

1965 9/12
1 και 

6

Ουδείς από τους 
δυναμιτιστές συνελήφθη 

ακόμη

Κύμα οργής στη Βόρ. Ελλάδα για την 
ανατίναξη στις Σέρρες. -ΕΔΑ: Ηθικός 

αυτουργός η Κυβέρνηση
Ανακοίνωση της Ε.Ε. της ΕΔΑ για την 

ανατίναξη της ΔΝΛ Σερρών Σέρρες~ Αθήνα

1965 9/12
1 και 

6 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις

Ευθυμογράφημα για τις προκήρύξεις περί 
"δεκεμβριανής  πτωματολογίας" που ρίχνονται 

από αεροπλάνα. Αθήνα
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1965 9/12
1 και 

6 Κουκάς Γ[ιώργος]

Ουδείς από τους 
δυναμιτιστές συνελήφθη 

ακόμη

Κύμα οργής στη Βόρεια Ελλάδα για την 
ανατίναξη στις Σέρρες. Η Κυβέρνηση σιωπά. 

Οι δυνάμεις που όπλισαν το χέρι των 
τρομοκρατών προσπαθούν να στρέψουν την 

ανάκριση κατά της Αριστεράς!

Κατακραυγή για την ανατίναξη ενώ η 
κυβέρνηση αποστατών προσπαθεί να αποδώσει 
τις ευθύνες της έκρηξης σε εσωκομματικές 

αντιθέσεις της Αριστεράς. Η ΕΔΑ καταγγέλλει 
την "ολιγωρία της Χωροφυλακής στην 
εγκληματική δράση των κύκλων της 

ανωμαλίας". Κλήση στην Ασφάλεια των Τ. 
Κιοσσέ, γραμματέα της Ν.Ε. ΔΝΛ Σερρών, Βάσ. 

Βυσοκάλη, γραμματέα πόλης ΔΝΛ, Ν. 
Καραΐσκου, Κ. Καρπουζά, Π. Κούβελα, Α. 

Χατζηιωάννου και Ζ. Μπόκα, μελών της ΔΝΛ. 
Αντιπροσωπεία της ΕΔΑ και του Κ.Σ. της ΔΝΛ 

πραγματοποίησε διάβημα στο Νομάρχη. 
Διαμαρτυρίες του δημάρχου Σερρών, της Ε.Κ, 
ενώσεων, φορέων και ενώσεων της πόλης. ~ Στο 
Ηράκλειο άγνωστοι έρριξαν προκηρύξεις με 
συνθήματα κατά της ΕΔΑ και της ΔΝΛ.

Σέρρες~ Αθήνα~ Μυλοχώρι 
(Κιλκίς)~ Ηράκλειο

Κιοσσές Τάκης~ Βυσοκάλη Βάσω~ Καραΐσκος Ν.~ 
Καρπουζάς Κ.~ Κούβελας Π.~ Χατζηιωάννου Α.~ Μπόκας 

Ζ.~ Θεοδωράκης Μίκης~ Μίσσιος Χρόνης

1965 10/12 1 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις

Γελοιογραφία με τίτλο "Κατάλογος 
Ανατινάξεων". Η "μαμά Ελλάς" καταγράφει 

αλφαβητικά τις πόλεις (Άγιος Σώστης, 
Γοργοπόταμος, Μυλοχώρι, Σέρρες κ.ά.).

Άγιος Σώστης~ 
Γοργοπόταμος~ Μυλοχώρι 

(Κιλκίς)~ Σέρρες

1965 10/12 6 Αλήθειες Εποχή Αποστολάκου!

Αστυνομικά όργανα συνέλεβαν στις 9.12 τον 
γραμματέα της ΔΝΛ Κάτω Πετραλώνων γιατί 

μοίραζε προκηρύξεις για τα εγκαίνια της τοπικής 
λέσχης. Αφέθηκε ελεύθερος. Σχόλιο για τις 

συλλήψεις μελών νομίμων οργανώσεων και την 
ασυλία όσων κολλούν "παρακρατικές αφίσες 

πτωματολογικού περιεχομένου" [Δεκεμβριανά]. Κάτω Πετράλωνα Αποστολάκος Χρήστος

1965 10/12 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η Πανσπουδαστική Συνδιάσκεψη

Αρχίζουν στις 12.12 οι εργασίες της 
Πανσπουδαστικής Συνδιάσκεψης της ΔΝΛ, στο 

θέατρο "Άλφα". Αθήνα

1965 10/12 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Συνεστίαση

Στις 11.12 συνεστίαση της ΔΝΛ Ακαδημίας 
Πλάτωνος-Κολωνού. 

Αθήνα~ Ακαδημία Πλάτωνος~ 
Κολωνός

1965 10/12 7
Αθωώθηκαν στελέχη της Δ.Ν.Λ. και της 

ΕΔΑ

Το τριμελές Πλημ/κείο Λειβαδιάς αθώωσε στις 
9.12 τον Δημ. Καράμπελα, στέλεχος της ΔΝΛ, 
από την κατηγορία για εξύβριση ανθυπασπιστή 

της Ασφαλείας. Λειβαδιά Καράμπελας Δημήτρης

1965 10/12 8

Καταγγελίες βουλευτή της Ε.Κ. για τους 
παρακρατικούς στις Σέρρες και την 

ανατίναξη της Λέσχης. Στιγματίζει την 
τρομοκρατική ενέργεια

Τηλεγράφημα του βουλευτή Σερρών της Ε.Κ, 
Βασ. Ιντζέ, στον Γ. Παπανδρέου, στον 

πρωθυπουργό και στους υπουργούς Εσωτερικών 
και Δημοσίας Τάξεως. Υπάρχουν βάσιμες 

υπόνοιες ότι ο "ιθύνων νους" για την ανατίναξη 
της λέσχης της ΔΝΛ στις Σέρρες είναι ο 

διευθυντής νομαρχίας Σερρών, Τσακίρης, και ο 
γαμπρός του ενωματάρχης, Αντωνόπουλος. Σέρρες

Ιντζές Βασίλης~ Παπανδρέου Γεώργιος~ Τσακίρης (;)~ 
Αντωνόπουλος (ενωματάρχης)

1965 10/12
1 και 

6

Πρόταση της ΕΔΑ να 
συζητηθεί προ της 

ημερησίας διατάξεως

Η ανατίναξη της Λέσχης θέμα στη χθεσινή 
Βουλή. Αμερικανικού τύπου οι 

χειροβοβμίδες. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να 
σιωπά και ο Αποστολάκος δεν τολμά να 
εμφανισθεί στη Βουλή. Καταγγελίες 

βουλευτών της Ε.Κ. και άλλων παραγόντων

Ο Η. Ηλιού έφερε το θέμα στη Βουλή και 
κατήγγειλε τη "σιωπή της κυβερνήσεως" και την 

απουσία του υπουργού Δημ. Τάξεως. 
Καταγγελία και από τον βουλευτή της Ε.Κ, 
Αγγελούση. Η συζήτηση στη Βουλή. ~ Πρες 
κόνφερανς του Κ.Σ. της ΔΝΛ στη Θεσ/κη 

(10.2). Νέα ερωτήματα για την έκρηξη. Αθήνα~ Θεσσαλονίκη

Αποστολάκος Χρήστος~ Ηλιού Ηλίας~ Αγγελούσης 
Άγγελος~ Θεοδωράκης Μίκης~ Κιοσσές Τάκης~ Βυσόκαλη 

Βάσω

1965 11/12 1 Αλήθειες
Το "κόμμα" των αποστατών, οι δυναμιτιστές 

και οι "πτωματολόγοι"

Σχόλια για την ίδρυση του κόμματος των 
αποστατών. Αναφορά στην έκρηξη της λέσχης 
στις Σέρρες και στις δηλώσεις Στεφανόπουλου 

περί "τάξεως". Αθήνα~ Σέρρες Στεφανόπουλος Στέφανος
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1965 11/12 1

Ο κ. Ηλιού καταγγέλλει 
στη Βουλή του 
δυναμιτιστές

Καθεστώς δημόσιας αταξίας δημιουργεί η 
κυβέρνηση. Ζητείται η παραίτηση του 

Αποστολάκου. Πρες κόνφερανς του κ. Μ. 
Θεοδωράκη

Το κείμενο της ομιλίας του Η. Ηλιού στη Βουλή 
στις 10.12. Καταγγελία για την έκρηξη της 

λέσχης της ΔΝΛ Σερρών και της Κυβέρνησης 
που προσπαθεί να αποφύγει τη συζήτηση. ~ 
Υπομνήματα αποδοκιμασίας από την περιοχή 
Σερρών. ~ Πρες-κόνφερανς για την ανατίναξη 
στη Θεσσαλονίκη. Το κείμενο των δηλώσεων 
του Μ. Θεοδωράκη εστάλη στον πρόεδρο της 
Βουλής και στους αρχηγούς των κομμάτων. Ο 
Β. Εφραμίδης ζητά την παραίτηση του υπουργού 

Δημοσίας Τάξεως. Σέρρες~ Θεσσαλονίκη
Ηλιού Ηλίας~ Αποστολάκος Χρήστος~ Θεοδωράκης Μίκης~ 

Εφραιμίδης Βασίλης

1965 11/12 7
Την Κυριακή το πρωί στο 

"Ρεξ"
Μεγάλη συγκέντρωση στις Σέρρες εναντίον 

των δυναμιτιστών της λέσχης

Αναγγελία προγραμματισμένης συγέντρωσης, 
για τις 12.12, στις Σέρρες. Οι Λαμπράκηδες 
άρχισαν την ανοικοδόμηση της λέσχης ενώ 
μεγαλώνει το κύμα διαμαρτυριών απ' όλη την 
Ελλάδα για την ανατίναξη. Διαμαρτυρίες της 
ΔΝΛ Καισαριανής, Βύρωνα, Προβατά, Νέας 
Ιωνίας, Ιωαννίνων, Έβρου, Λειβαδιά, Λάρισας 
αλλά και Ν.Ε. της ΕΔΑ, σωματείων και του 

προέδρου της Νεολαίας Ε.Κ., Απ. Κακλαμάνη. ~ 
Την επόμενη της έκρηξης στις Σέρρες άγνωστοι 
έσπασαν τα τζάμια της ΔΝΛ τη Γοργόπη. ~ 
Περιοδεία των Μ. Θεοδωράκη, Β. Εφραιμίδη 
κ,ά στελεχών της ΔΝΛ σε χωριά του νομού 

Σερρών.

Σέρρες~ Καισαριανή~ 
Βύρωνας~ Προβατάς 
(Σέρρες)~ Νέα Ιωνία~ 

Ιωάννινα~ Έβρος~ Λειβαδιά~ 
Λάρισα~ Γοργόπη (Κιλκίς)~ 

Θεσσαλονίκη
Θεοδωράκης Μίκης~ Κακλαμάνης Απόστολος~ Εφραιμίδης 

Βασίλης

1965 11/12 7 Η πρες κόνφερανς του κ. Θεοδωράκη
Θεσσαλονίκη~ Σέρρες~ 

Αθήνα~ Κιλκίς Θεοδωράκης Μίκης~ Εφραιμίδης Βασίλης

1965 11/12 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Οι "αντικειμενικοί σπουδαστικοί κύκλοι" της 
"Ημέρας"

Η εφημ. "Ημέρα" αναφέρει ότι "οι ευγενείς νέοι 
και οι Λαμπράκηδες βάλλουν κατά της Σχολής 
Ναυπηγών γιατί έγινε Ανωτέρα". Η αλήθεια 

είναι ότι οι νέοι και οι Λαμπράκηδες 
αγωνίστηκαν να γίνει Ανωτέρα και Δημόσια. Αθήνα

1965 11/12 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Πούλμαν με βιβλία για τις Σέρρες

Λαμπράκηδες από την Αθήνα και τον Πειραιά 
εξορμούν προς τις Σέρρες με βιβλία κ.ά. δώρα 

για την αποκατάσταση της λέσχης που 
ανατινάχθηκε. Σέρρες~ Αθήνα~ Πειραιάς

1965 12/12
1 και 

10 Οι Δυναμιτιστές

Άρθρο με αφορμή την ανατίναξη των λεσχών 
στις Σέρρες και στο Μυλοχώρι. "Δυναμιτιστές 
της  Δημοκρατίας"  οι δράστες που δεν έχουν 
συλληφθεί και δρουν ανενόχλητοι, οι ηθικοί 

αυτουργοί κ.ά. Σέρρες~ Μυλοχώρι (Κιλκίς)

1965 14/12 1
Διάβημα της ΕΔΑ στον κ. 

Πρωθυπουργό

Η κυβέρνηση προάγει την εσωτερική 
ανωμαλία. Να τιμωρηθούν οι δυναμιτιστές 
και να καταργηθούν τα έκτακτα μέτρα. Ο κ. 

Στεφανόπουλος υπόσχεται…

Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. της ΕΔΑ έθεσε στον 
πρωθυπουργό Στεφανόπουλο. το ζήτημα της 
κατάργησης εκτάκτων μέτρων ως προϋπόθεσης 

για την εσωτερική γαλήνη και κατελόγισε 
ευθύνες στην κυβέρνηση και στον κ. 

Αποστολάκο για τις εκρήξεις στις λέσχες της  
ΔΝΛ. Ο πρωθυπουργός απάντησε ότι δόθηκαν 
οδηγίες για τη δίωξη των υπευθύνων για τα 

γεγονότα των Σερρών. ~ Παλλαϊκή 
συγκέντρωση στις Σέρρες. Ομιλίες των Ν. 
Κιτσίκη, Β. Εφραιμίδη, Μ. Θεοδωράκη. 

Εγκαίνια της νέας λέσχης της ΔΝΛ στην πόλη. Σέρρες~ Αθήνα
Στεφανόπουλος Στέφανος~ Αποστολάκος Χρήστος~ 

Κιτσίκης Νίκος~ Εφραιμίδης Βασίλης~ Θεοδωράκης Μίκης

1965 14/12 2 Παπαπερικλής Ν[ίκος]
Το ημερολόγιο ενός απλού 

ανθρώπου Βόρειο φως…

Σχόλιο για τη διαφορά των δύο κόσμων, για τον 
κόσμο των Λαμπράκηδων με αφορμή 

συγκέντρωσή τους στη Θεσσαλονίκη και για 
εκείνο που ανατινάζει τα λέσχες. Η ΔΝΛ 

αγρυπνά κ.ά. Θεσσαλονίκη~ Σέρρες

1965 14/12 5

Συγκέντρωση για τη 
Δημοκρατία στο 
Μπουρνάζι

Ενωμένος ο λαός θα επιβάλλει τη θέλησή 
του". Ο λόγος του κ. Λ. Κύρκου Μπουρνάζι Κύρκος Λεωνίδας

1965 14/12 6
Το σημείωμα της ΕΔΑ στον κ. 

Πρωθυπουργό

Σημείωμα της Ε.Ε. της ΕΔΑ προς τον 
Πρωθυπουργό στις 13.12. Αναφορά στην 

ανατίναξη των λεσχών, στην "ασυδοσία" και στο 
κλίμα που δημιουργεί η μη σύλληψη τω ενόχων. Μυλοχώρι (Κιλκίς)~ Σέρρες
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1965 14/12 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Μια ακόμη Λέσχη

 Εγκαίνια, στις 11.12, λέσχης ΔΝΛ στα Κάτω 
Πετράλωνα. Στις ομιλίες τους, ο Η. 

Λαμπρόπουλος, γραμματέας της τοπικής ΔΝΛ, 
και η Αργυρώ Ζαννή εκ μέρους του Κ.Σ, 

κατήγγειλαν τα σχέδια των δυναμιτιστών και της 
κυβέρνηση των αποστατών. Κάτω Πετράλωνα Λαμπρόπουλος Ηλίας~ Ζαννή Αργυρώ

1965 14/12 7
"Μας χτυπούν γιατί είμαστε το φως του 

πολιτισμού"

Αποσπάσματα από την ομιλία του Μ. 
Θεοδωράκη στην εκδήλωση διαμαρτυρίας για 

την ανατίναξη της λέσχης στις Σέρρες. Σέρρες Θεοδωράκης Μίκης

1965 14/12 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Οργανώσεις "Σωτήρης Πέτρουλας" στην 
Ιταλία.

Ιδρύονται στην Ιταλία οι πρώτες οργανώσεις. 
Χαιρετιστήριο μήνυμα στη ΔΝΛ από τη Ρώμη. Ρώμη~ Αθήνα Πέτρουλας Σωτήρης

1965 14/12 7 Κουκάς Γ[ιώργος]

Παλλαϊκή συγκέντρωση στις Σέρρες 
αποδοκιμάζει τους δυναμιτιστές. Ομιλίες 

βουλευτών της ΕΔΑ. Έγιναν τα εγκαίνια της 
Λέσχης

Ανταπόκριση από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
και τα εγκαίνια της νέας λέσχης. Τη 
συγκέντρωση φρουρούσαν μονάδες 
τεθωρακισμένων της χωροφυλακής. 
Παρευρέθηκαν οι Ν. Κιτσίκης, Ι. 

Παπαδημητρίου, Β. Εφραιμίδης, Γ. Πανάγος, Μ. 
Θεοδωράκης κ.ά. παράγοντες και 

αντιπροσωπείες από την Αθήνα, τον Πειραιά και 
την υπόλοιπη Ελλάδα. Ομιλίες της Βάσως 

Βυσοκάλη, γραμματέα πόλης Σερρών της ΔΝΛ, 
του Ν. Κιτσίκη, του Κ. Σοφιδιώτη της Ν.Ε. της 
ΕΔΑ, του Χρ. Αργυρόπουλου από το Ε.Σ. της 
ΔΝΛ, του Β. Εφραιμίδη και του Μ. Θεοδωράκη 
που κάλεσε τον γραμματέα της ΔΝΛ Σερρών, Τ. 

Κιοσέ, και τον εκπρόσωπο της ΔΝΛ 
Μυλοχωρίου, Δ. Ιωαννίδη, και τους παρέδωσε 

πράσινη σημαία, σύμβολο της "ηρωικής 
οργάνωσης" καθώς και τις σημαίες του Δ. 
Γληνού και της Ηλ. Αποστόλου. Έγκριση 

καταδικαστικού ψηφίσματος. Στα εγκαίνια της 
επισκευασμένης λέσχης αντιπροσωπείες της 
ΔΝΛ αφήνουν τα δώρα τους (μαγνητόφωνο, 
σκάκι, πιγκ-πογκ, βιβλία κ.ά.). Τη λέσχη 

εγκαινίασε ο Ν. Κιτσίκης που ανακηρύχθηκε και 
επίτιμος Λαμπράκης των Σερρών. Χοροί.

Σέρρες~ Αθήνα~ Πειραιάς~ 
Μυλοχώρι (Κιλκίς)~ 

Καισαριανή~ Περιστέρι~ 
Ανάληψη (Θεσσαλονίκη)~ 

Λιόσια~ Βύρωνας

Κιτσίκης Νίκος~ Παπαδημητρίου Γιάννης~ Εφραιμίδης 
Βασίλης~ Πανάγος Γιώργος~ Θεοδωράκης Μίκης~ 
Βυσοκάλη Βάσω~ Σοφιδιώτης Κ.~ Αργυρόπουλος 

Χριστόφορος~ Κιοσές Τάκης~ Ιωαννίδης Μήτσος~ Γληνός 
Δημήτρης~ Αποστόλου Ηλέκτρα

1965 14/12
1 και 

6 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις
Ευθυμογράφημα για την ελληνο-αμερικανική 

φιλία. Αθήνα

1965 15/12 5
Η συγκέντρωση για τη Δημοκρατία στη Ν. 

Φιλαδέλφεια

Συγκέντρωση διοργανωμένη από την τοπική 
Επιτροπή για την Υπεράσπιση της Δημοκρατίας 

και του Συντάγματος. Οι ομιλητές 
υπογράμμισαν τις αντιδημοκρατικές ενέργειες 
των σκοτεινών δυνάμεων όπως η ανατίναξη της 

λέσχης της ΔΝΛ. Νέα Φιλαδέλφεια~ Σέρρες

1965 15/12 7

Ομαλότητα και δημοκρατία ζητεί ο λαός. 
Ανακοινώσεις, υπομνήματα και 
τηλεγραφήματα οργανώσεων

Η Παμπειραϊκή Επιτροπή Υπερασπίσεως της 
Δημοκρατίας και Αυτοδιαθέσεως της Κύπρου 
αναφέρεται σε ανακοίνωσή της και στην 

ανατίναξη της λέσχης Σερρών. ~ Συνεχίζονται τα 
τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας για την έκρηξη. Πειραιάς~ Θήβα~ Καβάλα

1965 15/12 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Ολόκληρος ο Πειραιάς αγωνίζεται για τη 
δημοσιοποίηση της Α.Β.Σ. Αρχίζει μεθαύριο 

η συλλογή υπογραφών

Συμπαράσταση στις απεργιακές κινητοποιήσεις 
των φοιτητών της Βιομηχανικής για τη 

"δημοσιοποίηση" της Σχολής τους. Σε σύσκεψη 
στο δημαρχείο παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι 

της ΔΝΛ. Πειραιάς

1965 17/12 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι φοιτητές καταδικάζουν την τρομοκρατία

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Σπουδαστών της Σχολής 
Καλών Τεχνών καταδικάζει την ανατίναξη της 

ΔΝΛ Σερρών. Αθήνα

1965 19/12 1
Μια ωραία πρωτοβουλία 
της Δ.Ν. Λαμπράκη

Ένα δώρο στο παιδί της γειτονιάς και του 
χωριού. Χαρούμενες γιορτές για όλα τα 

παιδιά

Ανακοίνωση-έκκληση της ΔΝΛ για τη 
συγκένρωση δώρων που θα προσφερθούν σε 

παιδιά. Αθήνα

1965 19/12 1 Αλήθειες Οι δυναμιτιστές των Σερρών

Σχόλιο. Δύο εβδομάδες από την ανατίναξη της 
ΔΝΛ Σερρών, οι δράστες παραμένουν 
ασύλληπτοι, ενώ γίνεται προσπάθεια να 
προσανατολιστεί η ανάκριση σε βάρος της 

Αριστεράς. Σέρρες
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1965 21/12 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Οι νέοι εμποροϋπάλληλοι συμπαραστέκονται 
στη Δ.Ν.Λ.

Πλήρης συμπαράσταση στη ΔΝΛ και 
εμπιστοσύνη στο έργο διαπαιδαγώγησης της 

νεολαίας. Διαμαρτυρία για την επίθεση στη ΔΝΛ 
Σερρών. Αθήνα

1965 22/12 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ομιλία του συνθέτη Χρ. Λεοντή

Η ΔΝΛ  Καισαριανής οργανώνει, στις 22.12, 
ομιλία του Χρ. Λεοντή για το έργο του 

"Καταχνιά". Καισαριανή Λεοντής Χρήστος

1965 22/12
1 και 

6 Αλήθειες Χειροκροτώ τους Λαμπράκηδες"

Σε συνέντευξή του σε απογευματινή εφημερίδα 
στις 21.12, ο Δ. Μυράτ  αναφέρει ότι "το μόνο 
που έμεινε γερό για να τραβήξει τους νέους είναι 

οι Λαμπράκηδες και ότι ενώ είναι 
αντικομμουνιστής τους χειροκροτεί μέσα από 

την καρδιά του". Αθήνα Μυράτ Δημήτρης

1965 23/12 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η εξόρμηση της ΔΝΛ "Δώρο για το παιδί"

Μεγάλη απήχηση στην έκκλησης της ΔΝΛ. Το 
Κ.Σ. εκφράζει τις ευχαριστίες του για τις 

προσφορές και τα συγχαρητήρια τηλεφωνήματα. 
Δηλώσεις της Ρ. Ιμβριώτη και του Κ. Πορφύρη 

για την εξόρμηση. Αθήνα Ιμβριώτη Ρόζα~ Πορφύρης Κονίδης

1965 23/12 8
Διαμαρτυρία του Ε.Σ. της Δ.Ν.Λ. για την 

ανατίναξη της Λέσχης

Ανακοίνωση διαμαρτυρίας του Εθνικού 
Συμβουλίου της ΔΝΛ για την ανατίναξη της 

λέσχης Σερρών. Υπογραφές μελών. Αθήνα~ Σέρρες

1965 23/12 8
ΤΕΑ και χωροφυλακή παρακολουθούν 

σύσκεψη της ΔΝΛ

Σύσκεψη μελών της ΔΝΛ στον Προβατά 
Σερρών, στις 22.12, υπό την επιτήρηση 

ανθυπολοχαγού των ΤΕΑ και χωροφύλακα. Προβατάς (Σέρρες)

1965 24/12 1
Οι αθλιότητες των 

χαλκείων

Οι Λαμπράκηδες και οι 40 ψεύτες. Πώς στις 
5 τα χαράματα ένας "Λαμπράκης" προσπαθεί 

να κάνει μέλος της Δ.Ν.Λ. ένα σκοπό 
στρατιώτη πληρώνοντας 500 δραχμές!

Απάντηση σε δημοσίευμα του δεξιού τύπου ότι 
δήθεν 6 Λαμπράκηδες πλησίασαν σκοπό της 

Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού στο Πεδίο του 
Άρεως για να τον κάνουν μέλος. Ο στρατιώτης 
τραυμάτισε τον ένα με ξιφολόγχη και έτσι οι 
Λαμπράκηδες απεχώρησαν. Για το γεγονός δεν 
υπάρχει καμία επιβεβαίωση. Σε ανακοίνωσή της, 

η ΔΝΛ καταγγέλλει τους συκοφάντες και 
διαψεύδει το γεγονός. Αθήνα

1965 24/12 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Οι νέοι μετανάστες στον αγώνα για τη 
Δημοκρατία

Συγκέντρωση των Λαμπράκηδων στο Αμβούργο 
με συμμετοχή ελλήνων φοιτητών και εργατών. 
Ζητούν παραίτηση της κυβέρνησης, εκλογές, την 
αποφυλάκιση των Τ. Δήμου και Ι. Παπαγιαννέα 
που κρατούνται φυλακές όπως και όλων των 

πολιτκών κρατουμένων, τον επαναπατρισμό των 
πολιτικών προσφύγων και τη νομιμοποίηση του 

ΚΚΕ. Αμβούργο Δήμου Τάσος~ Παπαγιαννέας Ι.

1965 24/12
1 και 

6 Μποστ[αντζόγλου Μέντης] Πρωινές σκέψεις Ευθυμογράφημα για την οικονομική πολιτική. Αθήνα

1965 25/12 11
Αυτοψία στα γραφεία της ΔΝΛ Σερρών για 

την ανατίναξη

Ανακριτής μεταβαίνει στη λέσχη ΔΝΛ Σερρών 
και έκανε αυτοψία για την ανατίναξη. 

Διαμαρτυρία δημ. συμβούλων Νιγρίτας με 
τηλεγράφημα προς την κυβέρνηση ζητούν την 
τιμωρία και ανακάλυψη των δραστών της 

ανατίναξης Σέρρες~ Νιγρίτα

1965 25/12
1 και 

10 Αλήθειες Οι Λαμπράκηδες και ο τύπος της Ε.Ρ.Ε.

Σχόλιο στο δημοσίευμα ότι ομάδα 
Λαμπράκηδων αποπειράθηκε να προσηλυτίσει 
στρατιώτη και σε παρεμφερή δημοσιεύματα του 
τύπου της ΕΡΕ σχετικά με "τρομοκρατία των 

Λαμπράκηδων". Αθήνα

1965 28/12 1
Κάρτα της ΔΝΛ για την εξόρμηση "δώρο του 

παιδιού". Αθήνα

1965 28/12 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η ενότητα των φοιτητών

Η Σπουδαστική Οργάνωση Γεωπονικής της 
ΔΝΛ απαντώντας στην επίθεση της άκρας δεξιάς 

κατά των φοιτητών της σχολής δηλώνει ότι 
αντιμετώπισαν τις εκλογές ενωμένοι με σκοπό 
να χτυπήσουν τις αντιδραστικές δυνάμεις στη 
Σχολή. Η προσπάθεια επίθεσης του "Εθνικού 

Μετώπου" (ΕΚΟΦ-ΕΡΕΝ) δεν απέδωσε, αλλά η 
ενότητα των δημοκρατικών χτυπιέται ακόμα με 

λύσσα Αθήνα
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1965 28/12 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η εξόρμηση της ΔΝΛ "Δώρο για το παιδί"

Συνεχίζεται με επιτυχία η συγκέντρωση δώρων 
στα κεντρικά γραφεία της ΔΝΛ. ~ Συγκέντρωση 
δώρων και στη ΔΝΛ Νέας Ζωής. ~  Δηλώσεις 
για την εξόρμηση του Μήτσου Δημητρίου, 

μέλους του Ε.Σ. της ΔΝΛ.
Αθήνα~ Νέα Ζωή Σκύδρας 

(Θεσσσαλονίκη) Δημητρίου Μήτσος (Νικηφόρος)

1965 29/12 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Γιορτή για τα παιδιά διοργανώνει η ΔΝΛ 
Πειραιά Γιορτή στις 30.12 στη λέσχη ΔΝΛ Πειραιά. Πειραιάς

1965 29/12 7
Συνεστίαση της ΔΝΛ για το δώρο του 

παιδιού
Η ΔΝΛ Αθήνας διοργανώνει συνεστίαση (5.1) 

για το δώρο του παιδιού. Αθήνα

1965 29/12
1 και 

6 Αλήθειες Να στηθούν οι κάλπες!

Δημοσίευμα πρωινής εφημ. Δεξιάς που μιλά ότι 
πρέπει να γίνουν εκλογές και δημοσίευμα 

"Βραδυνής", εφημ. της Δεξιάς που λέει ότι μόνο 
παράφρονες θα οδηγούσαν την χώρα σε 
εκλογές. Σχόλιο αρθρογράφου ότι τα 
επιχειρήματα όπως η "τρομοκρατία των 
Λαμπράκηδων" ανακαλύφθηκαν για να μη 

γίνουν εκλογές Αθήνα

1965 30/12 1
Στόχος οι δημοκρατικές 

δυνάμεις

Ο Αποστολάκος κατευθύνει την 
παρακρατική δραστηριότητα. Καταγγελία της 

Ε.Δ.Α.

Αναφορές στη ΔΝΛ στην ευρεία σύσκεψη 
υπηρεσιακών παραγόντων και Υπουργού 

Δημοσίας Τάξεως (28.12). Καταγγελίες ότι η 
σύσκεψη στρεφόταν εναντίον όλων των 

δημοκρατικών οργανώσεων.  Αναφορά στις 
δηλώσεις του πρωθυπουργού "ότι όποιος 

σέβεται το νόμο δεν θίγεται". Αθήνα Αποστολάκος Χρήστος~ Στεφανόπουλος Στέφανος

1965 30/12 1
Η αστυνομία δεν επιτρέπει αφίσες για το 

μήνα του παιδιού

Η αστυνομική διεύθυνση Πειραιά δεν χορηγεί 
άδεια τοιχοκόλλησης αφίσας της ΔΝΛ για τον 
"Μήνα του Παιδιού". Ανακοίνωση της ΔΝΛ 
Πειραιά και σχόλιο για την αγανάκτηση των 
πολιτών που ανταποκρίνονται στην εξόρμηση. Πειραιάς

1965 30/12 4

Περικλής" στο Περιστέρι. Το Δημοτικό 
Συμβούλιο ζητεί άμεση αντικατάσταση του 

αστυνομικού διοικητή

Παράθεση των παραπτωμάτων του διοικητή. 
Ένα απ'αυτά η σύλληψη και δίωξη εναντίον του 
δημάρχου γιατί ο κηπουρός του δήμου δήθεν 
χάραξε το σήμα της ΔΝΛ στην πλατεία. Περιστέρι

1965 30/12 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Μεγάλη η απήχηση από την εξόρηση της 
Δ.Ν. Λαμπράκη "Δώρο για το παιδί"

Επιτυχία της εξόρμησης. Ονομαστική 
κατάσταση προσώπων που προσέφεραν δώρα. Αθήνα

1965 30/12 7
Χορός της Δ.Ν.Λ. για την εξόρμηση Δώρο 

του παιδιού
Χορός της ΔΝΛ Αθήνας στις 5.1 στο "Άλσος" 

Παγκρατίου. Αθήνα~ Παγκράτι

1965 30/12
1 και 

6

Ανάκτορα, Αποστάτες, 
Δεξιά τρέμουν τις 

εκλογές

Νέες ιταμές αντιλαϊκές αξιώσεις προβάλλει η 
ΕΡΕ. Τρομοκρατία, "Εκκαθάριση" των 
δημοσίων υπηρεσιών. Διακοπή των 

πολιτιστικών σχέσεων με τις σοσιαλιστικές 
χώρες

Αναφορά στη σωρεία επιθέσεων και 
τρομοκρατικών ενεργειών από παρακρατικούς, 
τα ΤΕΑ και την αστυνομία εναντίον της ΕΔΑ, 
της Ε.Κ, της ΔΝΛ και της ΕΔΗΝ. Αναφορά στο 
ότι οι δράστες της ανατίναξης της ΔΝΛ Σερρών 

παραμένουν ασύλληπτοι. Αθήνα

1965 31/12 1
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ζητούν την αποκάλυψη των δραστών

Δημοκρατικοί νέοι από το χωριό Άγιος Ισίδωρος 
Καλαμάτας ζητούν την αποκάλυψη και τη 

τιμωρία των υπευθύνων για την ανατίναξη της 
ΔΝΛ Σερρών.

Άγιος Ισίδωρος (Μεσσηνία)~ 
Σέρρες

1965 31/12 1
Ειρήνη-ευτυχία-

ελευθερία Εύχεται η Δ.Ν.Λ.

Χαιρετιστήριο μήνυμα του Κ.Σ. της ΔΝΛ. 
Αναφορές στο Βιετνάμ, Κογκό, Άγιο Δομίνικο 

και στην Κύπρο. Αθήνα

1965 31/12 3

Διακήρυξη 
προσωπικοτήτων της 

Κοκκινιάς
Να περιφρουρηθεί η ησυχία του τόπου και σε 

δημοκρατικές ελευθερίες του λαού

Η διακήρυξη υπογραμμίζει τον κίνδυνο 
εκτροπής και επισύρει την προσοχή σε 

εκδηλώσεις όπως η ανατίναξη της λέσχης ΔΝΛ 
στις Σέρρες. Κοκκινιά [Νίκαια]~ Σέρρες

1965 31/12 7
Εκλεκτοί καλλιτέχνες στο μεγάλο χορό της 

Δ.Ν. Λαμπράκη

Χορός στο πλαίσιο της "εξόρμησης για το δώρο 
του παιδιού" στις 5.1. Συμμετοχή πολλών 

καλλιτεχνων όπως οι Κ. Χατζής, Μ. 
Φαραντούρη, Δ. Σαββόπουλος κ.ά. Αθήνα

Χατζής Κώστας~ Φαραντούρη Μαρία~ Σαββόπουλος 
Διονύσης
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1965 31/12 8
Με το πρόσχημα της 

"Εξακρίβωσης"

Σύλληψη και κακοποίηση έξι ατόμων χθες 
στο Περιστέρι. Παραπέμπονται σήμερα στο 

αυτόφωρο

Όργανα Ασφαλείας Περιστερίου συνέλαβαν στις 
30/12 την Βέτα Πουλοπούλου, γραμματέα της 
ΔΝΛ Περιστερίου και τους Κ. Τριανταφυλλίδη, 
Ι. Ρίκο, Ιππ. Αγνόγλου, μέλη της ΔΝΛ. Στην 
συνέχεια προπηλάκισαν και συνέλαβαν τον 

σύζυγό της δικηγόρο Σπ. Πουλόπουλο, που πήγε 
να διαμαρτυρηθεί. Η Β. Πουλοπούλου αφέθηκε 

ελεύθερη, ενώ οι άλλοι συλληφθέντες θα 
περάσουν Αυτόφωρο, άγνωστο με ποια 

κατηγορία. Περιστέρι
Πουλοπούλου Βέτα~ Πουλόπουλος Σπ.~ Τριανταφυλλίδης 

Κυριάκος~ Ρίκος Ι.~ Αγνόγλου Ιπποκράτης 

1966 1/1 8
Χωρίς κανείς τους να 

συλληφθεί
"Άγνωστοι" πετροβόλησαν τη λέσχη της 

ΔΝΛ Λειβαδιάς

Ενώ οι Λαμπράκηδες Λειβαδιάς συζητούν για τη 
διανομή δώρων σε άπορα παιδιά, "άγνωστοι" 
έριξαν πέτρες στα τζάμια. Αντιπροσωπεία της 
ΔΝΛ Λειβαδιάς και της Ν.Ε. της ΕΔΑ πήγε στο 
διοικητή της ασφαλείας και σε άλλους φορείς 
και διαμαρτυρήθηκε, ενώ ο γραμματέας της 
ΔΝΛ Δ. Καράμπελας υπέβαλε μήνυση "κατ' 

αγνώστων". Λειβαδιά Καράμπελας Δημήτρης

1966 4/1 1
Το νηπιαγωγείο Νεοχωρίου ζητεί δώρα από 

τη ΔΝΛ

Γράμμα του διευθυντού του νηπιαγωγείου στο 
Νεοχώρι Σερρών προς τη ΔΝΛ με το οποίο ζητά 
δώρα για τα παιδιά στο πλαίσιο της εξόρμησης 
των Λαμπράκηδων για το "Δώρο του παιδιού". 
Η ΔΝΛ ανταποκρίθηκε στέλνοντας παιχνίδια 
από τα συγκεντρωθέντα στη Θεσσαλονίκη.

Νεοχώρι (Σέρρες)~ 
Θεσσαλονίκη

1966 4/1 5 Αλήθειες Τα αιώνια ψεύδη

Σχόλια με αφορμή δημοσίευμα της εφημ. 
"Ελεύθερος. Κόσμος" (3.1), με τίτλο 

"Λαμπράκηδες επετέθησαν κατά περιπόλου της 
ΕΣΑ" που επιχειρεί να αποδώσει ευθύνες σε 
μέλη της ΔΝΛ για συμπλοκή στην Ομόνοια. 
Πρόκειται για επεισόδιο μεταξύ της ΕΣΑ και 

στρατιωτών. Για την προσπάθεια διάλυσης ΔΝΛ 
από τους κύκλους ανωμαλίας κ.ά. Αθήνα

1966 4/1 8
Αξιωματικός και 

αστυφύλακες του 12'

Σκαιά και προκλητική συμπεριφορά 
αστυνομικών προς τον πρόεδρο της ΔΝΛ, 

βουλευτή κ. Μ. Θεοδωράκη

Διαμαρτυρία του Μ. Θεοδωράκη και του 
δικηγόρου του για την κακοποίηση νέων του 
Περιστερίου και της γραμματέα της ΔΝΛ 
Περιστερίου όπως και για την κατακράτηση 
εισιτηρίων του χορού της ΔΝΛ. "Προκλητική 

απάντηση" των αστυνομικών. Περιστέρι Θεοδωράκης Μίκης~ Πουλοπούλου Βέτα

1966 4/1
1 και 

6

Τα ανάκτορα ωθούν τη 
χώρα σε βαθύτερη 

ανωμαλία και αναταραχή

Προκαλεί παλλαϊκή οργή το διάγγελμα 
μίσους. Η ΕΔΑ καταθέτει σήμερα 

επερώτηση στη Βουλή

Δήλωση του προέδρου της ΔΝΛ, Μ. 
Θεοδωράκη για το βασιλικό διάγγελμα: "Η 
απάντηση θα δοθεί από τις δημοκρατικές - 
αγωνιστικές παραδόσεις του λαού και της 

ηρωικής νεολαίας". Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης
1966 5/1 2 Λαμπρακιάδα του Τεύκρου Ανθία Εκδίδεται στο Λονδίνο. Λονδίνο Ανθίας Τεύκρος

1966 5/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Χαιρετίζουν τους Λαμπράκηδες

Οι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες της Ρουμανίας 
απευθύνουν, με την ευκαιρία του νέου έτους, 
θερμό χαιρετισμό στους Λαμπράκηδες και 

εύχονται επιτυχίες στην πάλη για τη Δημοκρατία 
και την Ειρήνη. Ρουμανία

1966 5/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η ΕΦΕΕ καταγγέλλει την επίθεση εναντίον 
του φοιτητικού κινήματος. Πανσπουδαστική 
συνδιάσκεψη για την αντιμετώπιση της 

επίθεσης

Σε καταγγελία της ΕΦΕΕ για την δραστηριότητα 
του διευθυντή της Πανεπιστημιακής Λέσχης, 

"γνωστού από την καραμανλική περίοδο", 
τονίζεται και η "σύμπτωση" μεταξύ της 

απαγόρευσης συγκέτρωσης της ΕΦΕΕ στις 
16.7.1965 και των διώξεων εναντίον των 

ηγετικών συμβουλίων της ΔΝΛ, της ΕΔΗΝ και 
της ΣΕΕΝΕ. Αθήνα

1966 5/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Ο χορός της ΔΝΛ για το "Δώρο του 
Παιδιού"

Στο άλσος Παγκρατίου χορός της ΔΝΛ για το 
"δώρο του παιδιού". Συμμετοχή "εκλεκτών 

καλλιτεχνών". Αθήνα

Μπιθικώτσης Γρηγόρης~ Χατζής Κώστας~ Φαραντούρη 
Μαρία~ Μπιρμπίλη Σούλα~ Γιαννακοπούλου Ντόρα~ 
Διδήλης Γιάννης~ Καρνέζης Λάκης~ Γεωργίου Αλέξης~ 
Ζωγράφος Γιώργος~ Παππάς Λάκης~ Σαββόπουλος 

Διονύσης
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1966 5/1
1 και 

6
Η ΕΔΑ κατέθεσε χθες 
επερώτηση στη Βουλή

Ενθυμίζει πινακίδες των ΤΕΑ το διάγγελμα. 
"Με φρασεολογίαν όζουσαν γραφίδος 

'σοβιετολόγου' υποκινεί εις ανωμαλίαν". 
"115". ΔΝΛ, ΕΔΗΝ, διανοούμενοι 
καταδικάζουν το κήρυγμα μίσους

Καθολικές αντιδράσεις για το βασιλικό 
διάγγελμα από τη ΔΝΛ και άλλες οργανώσεις. 
Ανακοίνωση του Κ.Σ. της ΔΝΛ στην οποία 
τονίζεται ότι "οι συντάκτες του βασιλικού 

διαγγέλματος όχι μόνο βρίσκονται έξω από τη 
ψυχή του λαού και της νεολαίας, αλλά, ότι 
προσπαθούν να οδηγήσουν τη χώρα στη 

καταστροφή". Η ΔΝΛ καλεί τη Νεολαία να 
απορρίψει το διάγγελμα μίσους και της 

οπισθοδρόμησης. Αθήνα

1966 6/1 5 Ιωαννίδης Φρίξος

Αξίωση του λαού. Ν' απολυθούν οι πολιτικοί 
κρατούμενοι, να καταργηθούν τα έκτατα 

μέτρα

Η ΔΝΛ Παγκρατίου, με ανακοίνωσή της, ζητά 
την αποφυλάκιση όλων των πολιτικών 

κρατουμένων. Επιτροπή από κοπέλλες της ΔΝΛ 
Παγκρατίου επισκέφτηκε τις πολιτικές 
κρατούμενες στις φυλακές Αβέρωφ Αθήνα~ Παγκράτι

1966 7/1 3 Ν.Α.
Ο χορός της ΔΝΛ για το 

"Δώρο του Παιδιού"
Μια αξέχαστη νύχτα γλεντιού. Τσα-τσα, 

σέικ, χασαποσέρβικο και… αρραβωνιάσματα

Μεγάλη επιτυχία ο χορός της ΔΝΛ. Αναγγελία 
αρραβώνων ζευγαριού στη διάρκεια της 

εκδήλωσης. Αθήνα

1966 7/1 6 Ανακοίνωση της ΔΝΛ

Σε ανακοίνωση της ΔΝΛ για την συγκέντρωση 
στον Πειραιά, τονίζεται ότι ο λαός και η νεολαία 
εξέδωσαν το δικό τους διάγγελμα σύμφωνα με 

το οποίο όλοι οι νέοι είναι ενωμένοι και 
αποφασισμένοι να διαφυλάξουν τις 

δημοκρατικές ελευθερίες. Αθήνα

1966 7/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι Λαμπράκηδες Λάρισας

Επιτυχία του χορού της ΔΝΛ Λάρισας. ~ 
Χορωδία Λαμπράκηδων και κόψιμο πίττας στη 

ΔΝΛ Τυρνάβου. Λάρισα~ Τύρναβος

1966 7/1 7
Αμέτρητα πλήθη στον 

Πειραιά

Αδιάσπαστος, ανυποχώρητος ο λαός 
απάντησε στο διάγγελμα του μίσους. 

Αποθεώθηκαν οι δημοκρατικοί ηγέτες με τα 
συνθήματα "Δημοκρατία, Εκλογές". 

Βιαιότητες της αστυνομίας

Μεγάλη υποδοχή της ηγεσίας της ΕΔΑ και του 
Γ. Παπανδρέου στον Πειραιά για τον αγιασμό 
των υδάτων. Κακοποίηση του Μ. Θεοδωράκη. Αθήνα Παπανδρέου Γεώργιος~ Θεοδωράκης Μίκης

1966 7/1
1 και 

6
Δεκάδες χιλιάδες χθες 

στον Πειραιά
Δημοκρατικός σεισμός. Απάντηση στο 

βασιλικό διάγγελμα μίσους

Ανταπόκριση από την μεγάλη υποδοχή του Γ. 
Παπανδρέου και της ηγεσίας της ΕΔΑ στον 
Πειραιά για τον αγιασμό των υδάτων. Η 

αστυνομία επιτέθηκε εναντίον δεκάδων χιλιάδων 
και τραυμάτισε παιδιά και γυναίκες καθώς και 

τον βουλευτή και πρόεδρο της ΔΝΛ, Μ. 
Θεοδωράκη. Αθήνα Παπανδρέου Γεώργιος~ Θεοδωράκης Μίκης

1966 8/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λαμπράκηδες Ν. Ιωνίας

Προβολή της ταινίας "Γυμνός ανάμεσα στους 
λύκους" οργανώνει η ΔΝΛ Ν. Ιωνίας. Νέα Ιωνία

1966 11/1 6 Δώρα των Λαμπράκηδων στα Φωτεινά

Αντιπροσωπεία των Λαμπράκηδων Κατερίνης 
επισκέφθηκε το χωριό Φωτεινά και μοίρασε 

δώρα στα παιδιά στο πλαίσιο της εξόρμησης της 
ΔΝΛ για το "δώρο του παιδιού". Κατερίνη~ Φωτεινά (Πιερία)

1966 11/1 7
Κουκάς Γ[ιώργος] - 
Ιωαννίδης Φρ[ίξος]

Αθωώθηκε Εδαΐτης κατηγορούμενος ότι 
φώναζε σε διαδήλωση της Θεσσαλονίκης 

"συμμορφώσου βασιλιά". Και άλλη αθώωση

Αθώωση μελών της ΔΝΛ οι οποίοι 
κατηγορούνταν για εξύβριση και προσβολή του 
προσώπου του βασιλιά και θρασύτητα κατά της 

αρχής, φωνάζοντας συνθήματα σε 
πανδημοκρατική συγκέντρωση στις 9 

Αυγούστου του τύπου "συμμορφώσου βασιλιά", 
"η αυλή να μαντρωθεί", "η αυλή οικόπεδο". Θεσσαλονίκη

1966 11/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας "Στώμεν καλώς"

Καθηγητής στο Πρακτικό Λύκειο πολιτικολογεί 
στο μάθημα Φυσικής, σχολιάζοντας τους 

"αναρχικούς που έκαναν την Γαλλική 
Επανάσταση", τους Λαμπράκηδες που 
παρασύρουν μαθητές στα διάφορα 
φροντιστήρια. Καταγγελία μαθητών. Αθήνα

1966 11/1 7 Μνημόσυνο του Μανώλη Παπουτσάκη

Μνημόσυνο του Μ. Παπουτσάκη παρουσία του 
προσωπικού της εφημ. "Η Αυγή" και στελεχών 

της ΕΔΑ και της ΔΝΛ. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης~ Παπουτσάκης Μανώλης

1966 11/1 7 Γιορτές της ΕΔΑ
Κόψιμο της πίττας στα γραφεία της ΕΔΑ 

Σπάρτης με παρουσία πολλών Λαμπράκηδων. Σπάρτη 

1966 12/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Χορός της ΔΝΛ Πειραιά

Αναγγελία χορού της ΔΝΛ Πειραιά στην 
Ποντιακή Στέγη Κοκκινιάς Πειραιάς~ Κοκινιά [Νίκαια]
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1966 12/1
1 και 

6 Κανναούρος Α.

Ο κ. Στεφανόπουλος 
δήλωσε ότι, δεν έχει 

αντίρρηση να προταχθεί 
η επερώτηση της ΕΔΑ

Την Τρίτη η συζήτηση για το διάγγελμα του 
μίσους

Αναφορά σε δύο καραμανλικές εφημερίδες οι 
οποίες έγραψαν ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει 

σχετικό νομοσχέδιο για τη διάλυση 
δημοκρατικών οργανώσεων, στρεφόμενο 

ιδιαιτέρως κατά της ΔΝΛ. Αθήνα Στεφανόπουλος Στέφανος

1966 13/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ο χορός της ΔΝΛ Πειραιά

Χορός της ΔΝΛ Πειραιά στην Ποντιακή Στέγη 
Κοκκινιάς. Συμμετείχαν οι ηθοποιοί Αλ. 
Γεωργούλη, Έλ. Φωτίου κ.ά. και οι 

τραγουδιστές, Γ. Ζωγράφος, Δ. Σαββόπουλος 
κ.ά. Πειραιάς~ Κοκκινιά [Νίκαια]

Γεωργούλη Αλίκη~ Φωτίου Έλλη~ Ζωγράφος Γιώργος~ 
Σαββόπουλος Διονύσης

1966 14/1 6
Μουτζούρωσαν την επιγραφή της Λέσχης 

Λαμπράκη

Άγνωστοι μουτζούρωσαν την επιγραφή της 
ΔΝΛ Θεσσαλονίκης και έγραψαν στον τοίχο 
"ΕΡΕ", και "έρχεται". Διαμαρτυρία της ΔΝΛ 
Θεσσαλονίκης στην αστυνομία, η οποία τους 

υπέδειξε να υποβάλουν μήνυση "κατ' 
αγνώστων". Θεσσαλονίκη

1966 14/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Το "Δώρο του Παιδιού"

Επιτυχία της εξόρμησης της ΔΝΛ για "το δώρο 
του παιδιού". Δέματα, πού συγκεντρώθηκαν από 
προσφορές φίλων της νεολαίας και από το χορό 
στο άλσος Παγκρατίου, στέλνονται σε χωριά της 

Αιτωλοακαρνανίας. 

Αθήνα~ Παγκράτι~ Γαβαλού 
[η] (Αιτωλοακαρνανία) ~ 

Γραμματικό 
(Αιτωλοακαρνανία) ~ Νεοχώρι 

(Αιτωλοακαρνανία) 

1966 15/1 7 Παγερή υποδοχή στο Μητσοτάκη

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στα Χανιά του Κ. 
Μητσοτάκη, μέλη της ΕΔΑ, της ΔΝΛ, της Ε.Κ. 
και της ΕΔΗΝ κλήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας 
Χανίων. Τους έγιναν συστάσεις να αποφύγουν 

κάθε εκδήλωση αποδοκιμασίας κατά του 
Μητσοτάκη. Χανιά Μητσοτάκης Κωνσταντίνος

1966 18/1 4

Αυθαιρεσίες του διοικητή του τμήματος 
Περιστερίου κατά της δημοτικής αρχής. 

Καταγγελία βουλευτών της ΕΔΑ

Καταγγελία των  Λ. Κύρκου, Β. Νεφελούδη, Στ. 
Ηλιόπουλου, Αντ. Μπριλλάκη για τις 

καταπιεστικές επεμβάσεις του διοικητή του 
Αστυνομικού Τμήματος Περιστερίου στο έργο 
της δημοτικής αρχής του δήμου. Ανάμεσα σε 
άλλους κατηγορήθηκε ο δήμαρχος γιατί ο 

κηπουρός του δήμου φύτευσε στην κεντρική 
πλατεία λουλούδια σε διάφορα σχήματα. Ένα 
από αυτά, κατά τη κρίση του διοικητή, είχε το 
σχήμα "Ζ" των Λαμπράκηδων. Ο δήμαρχος 

αθωώθηκε. Περιστέρι
Κύρκος Λεωνίδας~ Νεφελούδης Βασίλης~ Ηλιόπουλος 
Σταύρος~ Μπριλλάκης Αντώνης~ Φωλόπουλος Δημήτρης

1966 18/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Συνεστίαση

Επιτυχία της εκδήλωσης της ΔΝΛ Π. Φαλήρου 
με παρουσία πολιτικών και κοινωνικών 

παραγόντων. Παλαιό Φάληρο Βαλέτας Γιώργος~ Ψαρουδάκης Νίκος

1966 18/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Δώρα σε παιδιά

Η ΔΝΛ Ιωαννίνων οργάνωσε εορταστική 
εκδήλωση στο χωριό Κρανούλα και μοίρασε 

δώρα στα παιδιά. Κάτοικοι του χωριού 
χαιρέτησαν την "ωραία εκδήλωση" της ΔΝΛ. Κρανούλα (Ιωάννινα)

1966 18/1 7
Συγκεντρώσεις-συνεστιάσεις της ΕΔΑ 

Ζωγράφου και Ηλιούπολης

Συνεστίαση στην Ηλιούπολη και κόψιμο της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας. Χαιρετισμός 
αντιπροσώπου της ΔΝΛ Ηλιούπολης. Ηλιούπολη

1966 18/1
3 και 

4 Τσιρμιλάκης Λ.
Από τη ζωή των ελλήνων 
πολιτικών προσφύγων Τα "συμπόσια των νέων" στη Βαρσοβία

Κάθε εβδομάδα πραγματοποιούνται στη 
Βαρσοβία "συμπόσια νέων ελλήνων" με θέματα: 
ιστορία, λογοτεχνία, οικονομία, γεωγραφική 
οικονομία, καλές τέχνες, θέατρο, κίνημα της 

ελληνικής νεολαίας. Οι νέοι πολιτικοί 
πρόσφυγες ενημερώθηκαν, επίσης, για τις 
εργασίες του Α΄ Συνεδρίου της ΔΝΛ και 

ενίσχυσαν την καμπάνια των Λαμπράκηδων 
αποστέλλοντας βιβλία για τις λέσχες τους. Βαρσοβία (Πολωνία)

1966 19/1 3
Η συνεστίαση της ΕΔΑ Χαλανδρίου. 

Χαιρετισμός του κ. Λ. Κύρκου Παρουσία νέων της ΔΝΛ Χαλάνδρι Κύρκος Λεωνίδας

1966 19/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η πίττα της ΔΝΛ Περιστερίου

Εκδήλωση της ΔΝΛ Περιστερίου και κόψιμο 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Η εκδήλωση ήταν 
αφιερωμένη στον ελληνικό λαό, στην ΕΔΑ, στην 

Κύπρο, στο Βιετνάμ και στους πολιτικούς 
κρατούμενους. Περιστέρι

1966 20/1 4 Συνεστιάσεις της ΕΔΑ
Γιορτή και κόψιμο πίτας της ΕΔΑ Σεπολίων. 

Χαιρετισμός αντιπροσώπου της ΔΝΛ. Σεπόλια
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1966 21/1 2 Μπέικος Γ[εωργούλας]

Η Ελλάδα εκτεθειμένη 
στα μάτια της διεθνούς 

κοινής γνώμης

Προκαλεί και στο εξωτερικό αντιδράσεις ο 
διωγμός της μουσικής του Θεοδωράκη. 

Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες των 
πνευματικών ανθρώπων

Η εφημ. "Σοβιετική Κουλτούρα" ασχολείται με 
το θέμα απαγόρευσης των τραγουδιών του 

βουλευτή και προέδρου της ΔΝΛ. Ο 
ραδιοφωνικός σταθμός της Μόσχας "Μαγιάτ", 
επίσης, αφιέρωσε μισή ώρα στο έργο του Μ. 
Θεοδωράκη παίζοντας πολλά τραγούδια του. Μόσχα Θεοδωράκης Μίκης

1966 21/1 3 Κουκάς Γ[ιώργος] Εκδηλώσεις της ΕΔΑ Θεσσαλονίκης

Σε εκδηλώσεις της, η ΕΔΑ Θεσσαλονίκης 
συνδύασε το κόψιμο της πίτας με παιδικές 
γιορτές και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. ~ Στην 
Τριανδρία, οι Λαμπράκηδες Θεσσαλονίκης 
μοίρασαν δώρα σε παιδιά στο πλαίσιο της 
εξόρμησης για "τον μήνα του παιδιού". Θεσσαλονίκη~ Τριανδρία

1966 21/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ο κ. Τωμαδάκης και πάλι…

Ο καθηγητής Τωμαδάκης στρέφεται ξανά 
εναντίον της ΔΝΛ. Αποκαλώντας την παράνομη 
και καταδικασμένη, κάλεσε τους φοιτητές να 
παραμείνουν μακρυά της γιατί τους εξαπατά. 
Μίλησε, επίσης, κατά του "Πλάτωνα" στους 

πρωτοετείς. Αθήνα Τωμαδάκης Νικόλαος

1966 21/1
1 και 

5
Αυτά συμβαίνουν στο 
κέντρο της Αθήνας

"Άγνωστοι" τρομοκράτες στον Κολωνό 
έσπασαν τα γραφεία της ΕΔΑ και ΕΚ. Η 

αστυνομία δεν ανακάλυψε ούτε έναν! Ο λαός 
ενωμένος δεν θα επιτρέψει νέο 1961 - (στην 
σελίδα 5 - Αυθαιρεσίες αστυνομικών κατά 

της Δ.Ν. Λαμπράκη)

Τρομοκρατικές ενέργειες στα γραφεία της ΕΔΑ 
και της Ε.Κ. στον Κολωνό. ~ Αστυνομικοί 
μπήκαν αυθαίρετα στη Λέσχη της ΔΝΛ 

Περιστερίου με το πρόσχημα ότι ζητούσαν τον 
επικεφαλής της οργάνωσης. Περιστέρι~ Κολωνός

1966 22/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Έξη μήνες από τη δολοφονία του Σωτ. 
Πέτρουλα

Τρισάγιο για τους έξη μήνες από τη δολοφονία 
του Πέτρουλα. Παρευρέθηκαν οι Μ. 

Θεοδωράκης, Τ. Μπενάς, Χρ. Μίσσιος και 
αντιπροσωπείες της σπουδαστικής οργάνωσης 
της ΔΝΛ και των σπουδαστών της Ανωτάτης 

Εμπορικής. Αθήνα
Θεοδωράκης Μίκης~ Μπενάς Τάκης~ Μίσσιος Χρόνης~ 

Πέτρουλας Σωτήρης

1966 22/1
1 και 

8
Με πρωτοβουλία της 

ΕΔΑ

Η Βουλή συζήτησε χθες το θέμα Φλώρου. Η 
κυβέρνηση του πραξικοπήματος επιδιώκει 
την καθυπόταξη και της δικαιοσύνης. Ο 
ρόλος του Αν. Δικαστικού Συμβουλίου

Συζήτηση για τον εισαγγελέα Τρικάλων στη 
Βουλή με πρωτοβουλία της ΕΔΑ. Τονίζεται ότι 
οι ενέργειες κατά του Φλώρου αποδεικνύουν ότι 

"επιχειρείται η φίμωση οποιουδήποτε 
αντιτιθεμένου στις προθέσεις των αποστατών". 
Αν η Δεξιά υποστήριζε ότι η ύπαιθρος δεν 

μπορούσε να 'αναπνεύσει' από την τρομοκρατία 
των Λαμπράκηδων, ο Φλώρος έκρινε ότι έπρεπε 
να εξακριβώσει ποιά κατάσταση επικρατούσε 

στην περιφέρειά του. Αθήνα Φλώρος Αντώνιος

1966 26/1 3 Συνεστιάσεις της ΕΔΑ

Στις συνεστιάσεις της ΕΔΑ στην Πλάκα, στο 
Χαϊδάρι και στους Αμπελόκηπους μετείχαν 
στελέχη της ΔΝΛ και πολλοί Λαμπράκηδες.

Αθήνα~ Πλάκα~ Χαϊδάρι~ 
Αμπελόκηποι

1966 26/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Τρομοκρατική δραστηριότητα σε βάρος 
δημοκρατικών νέων

"¨Αγνωστοι" έσπασαν τα τζάμια της ΔΝΛ 
Βύρωνα Βύρωνας

1966 26/1 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Λαμπράκηδες Αμβούργου

Διάλεξη των Λαμπράκηδων Αμβούργου με θέμα 
"Το προοδευτικό βιβλίο και η σημασία του". 
Έγκριση ψηφίσματος αποδοκιμασίας της 
κυβέρνησης για την απαγόρευση των 

τραγουδιών του Μ. Θεοδωράκη. Ανταπόκριση 
στην έκκληση για το "παιδικό παιχνίδι". Αμβούργο Θεοδωράκης Μίκης

1966 26/1 8 Νομάρχης τιμωρεί δημοτικό σύμβουλο

Στην Αλεξανδρούπολη, ο νομάρχης τιμώρησε με 
τρεις μήνες "αργία" δημοτικό σύμβουλο γιατί 
παραβρέθηκε σε εορταστική εκδήλωση των 

Λαμπράκηδων. Αλεξανδρούπολη
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1966 26/1 8
Σε ψήφισμα για την 

Ελλάδα
Η ΠΟΔΝ καλεί τους νέους όλου του κόσμου 
σε αλληλεγγύη προς την ελληνική νεολαία

Η Ε.Ε. της ΠΟΔΝ τερματίζοντας τις εργασίες 
της ενάκρινε ψήφισμα για την Ελλάδα στο οποίο 
αναφέρεται ότι η κυβέρνηση που επιβλήθηκε 
αποτελεί άμεσο κίνδυνο για τις δημοκρατικές 
κατακτήσεις του ελληνικού λαού. Επίσης ότι οι 
επιθέσεις και οι προκλήσεις των αντιδραστικών 

δυνάμεων εναντίον της ΔΝΛ και άλλων 
δημοκρατικών οργανώσεων πολλαπλασιάζονται 
και η χώρα βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο του 
νεοφασισμού. Στο πλαίσιο αυτό καλεί τους 

νέους να εντείνουν την αλληλεγγύη τους για τη 
νεολαία της Ελλάδας.. Αθήνα~ Βουδαπέστη

1966 27/1 8 Από το Εφετείο Θράκης

Αθώωση για τα συνθήματα "Η αυλή να 
μαντρωθεί" και "Τσιριμώκο μασκαρά" και 
για "κάτω η κυβέρνηση των αυλόδουλων"

Αθώωση έξη στελεχών της ΔΝΛ Καβάλας που 
πρωτοδίκως είχαν καταδικαστεί σε πεντάμηνη 
φυλάκιση με την κατηγορία "εξύβριση του 
Βασιλιά και του τέως πρωθυπουργού 

Τσιριμώκου". Θράκη

Τσιριμώκος Ηλίας~ Κωνσταντίνος (βασιλιάς)~ Γεωργίου 
Τάκης~ Γερακίνης Τάκης~ Χρυσάφης Γιάννης~ 

Δημητριάδης Παρ.~ Αθανασίου Λάζαρος~ Ιορδανίδης Αρ.

1966 28/1 1 Φθάνει σήμερα
Αντιπροσωπεία της νεολαίας της Κούβας 

στην Αθήνα

Αντιπροσωπεία της Κουβανικής Νεολαίας 
φτάνει στην Αθήνα προσκεκλημένη και 

φιλοξενούμενη της ΔΝΛ. Αθήνα~ Κούβα

1966 28/1 1

Σε εφαρμογή των 
εντολών του 
ανακτοβουλίου

Μέτρα κατά των δημοκρατικών οργανώσεων 
νεολαίας ετοιμάζει η κυβέρνηση. Θα 
αντιμετωπίσει καθολική αντίδραση

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Στεφανάκης δήλωσε 
στη Βουλή ότι με νομοσχέδιο όλες οι 

οργανώσεις θα υποχρεωθούν να περιληφθούν 
στον τύπο του νομικού προσώπου και να 

υποβάλουν σχετικό καταστατικό. Διευκρινίζεται 
ότι η διάταξη αυτή θα έχει ισχύ και για τις 

νεολαίες των κομμάτων. Σχόλιο ότι πρόκειται 
για την υπόσχεση της αυλικής κυβέρνησης προς 

την ΕΡΕ σχετικά με τη διάλυση της ΔΝΛ. Αθήνα Στεφανάκης Κωνσταντίνος

1966 28/1 5 Αλήθειες Η "Αυτοδικία"

Σχόλιο για δημοσίευμα δεξιάς εφημερίδας που 
καλεί την αστυνομία να πάρει μέτρα κατά των 
Λαμπράκηδων στην Καισαριανή "δια να μη 
χρειασθή ΑΥΤΟΔΙΚΙΑ". Καταγγελία και 

μήνυση της ΔΝΛ Καισαριανής. Αθήνα~ Καισαριανή

1966 28/1 5 Καταδίκη στελεχών της ΕΔΑ και της Δ.Ν.Λ.

Το μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας 
καταδίκασε 10 στελέχη της ΕΔΑ και της ΔΝΛ 
με την κατηγορία ότι συγκρότησαν παράνομη 
συγκέντρωση και διαδήλωση. Ασκήθηκε έφεση 
και οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Λάρισα

1966 29/1 8 Ιωαννίδης Φρίξος Αθώωση μελών της Δ.Ν. Λαμπράκη

Αθώωση μελών της ΔΝΛ στη Θεσσαλονίκη, από 
τις κατηγορίες για διατάραξη κοινής ησυχίας, 
παρεμπόδιση κυκλοφορίας και συγκρότηση 
παράνομης πορείας κατά την επίσκεψη του 
βουλευτή και προέδρου της ΔΝΛ στο Κιλκίς. Θεσσαλονίκη~ Κιλκίς Θεοδωράκης Μίκης

1966 29/1 8
Σήμερα η δίκη στο Εφετείο των οκτώ νέων 

της ΔΝΛ

Εκδικάζεται στο Εφετείο η υπόθεση των οκτώ 
νέων της ΔΝΛ Καισαριανής που συνελήφθησαν 
στους Αμπελοκήπους επειδή τραγουδούσαν 

τραγούδια του Μ. Θεοδωράκη.
Αθήνα~ Αμπελόκηποι~ 

Καισαριανή Θεοδωράκης Μίκης

1966 29/1
1 και 

6 Αλήθειες Εναντίον όλου του λαού

Σχόλια για το μέτρο που υποχρεώνει όλες τις 
οργανώσεις και ενώσεις που δεν αποτελούν 

σωματεία να γίνουν "νόμιμες" με την υποβολή 
καταστατικού. Είναι φανερό ότι το μέτρο 

στρέφεται κατά της ΔΝΛ καθώς  "το Στέμμα" 
έχει με ποικίλους τρόπους εκδηλώσει την 

επιθυμία του για τη διάλυσή της. Αποτέλεσμα 
του νομοσχεδίου θα είναι η διάλυση κάθε 
κίνησης πολιτών, εργατών, αγροτών, 

επιστημόνων κ.ά. αφού θα θεωρείται παράνομη. Αθήνα
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1966 29/1
1 και 

6
Η κυβέρνηση απαγόρευσε στους νέους της 
Κούβας να εισέλθουν στο έδαφός μας.

Η κυβέρνηση απαγόρευσε την είσοδο στην 
Ελλάδα της αντιπροσωπείας της κουβανικής 
νεολαίας που επρόκειτο να επισκεφτεί τη χώρα 

μας ύστερα από πρόσκληση της ΔΝΛ. Η 
ελληνική πρεσβεία στη Λευκωσία αρνήθηκε να 
θεωρήσει τα διαβατήρια των νέων της Κούβας, 
οι οποίοι είχαν δεχθεί θερμότατες εκδηλώσεις εκ 

μέρους του κυπριακού λαού για τη 
συμπαράστασή τους στην τελευταία μάχη για το 
Κυπριακό στον ΟΗΕ. Η ενέργεια θεωρείται 
μέρος της γενικότερης επίθεσης κατά της 

ελληνικής νεολαίας και υπονομεύει τον αγώνα 
της Κύπρου. Καταγγελία της ΔΝΛ ότι οι 

αμερικανοί ιμπεριαλιστές μηχανορραφούν κατά 
της Κύπρου και κάλεσμα στη νεολαία να 
αγωνιστεί κατά των κυβερνητικών μέτρων. Αθήνα~ Κύπρος~ Κούβα

1966 30/1 10 Αναβλήθηκε η δίκη των οκτώ νέων της ΔΝΛ

Αναβλήθηκε η δίκη των "οκτώ των 
Αμπελοκήπων" με σκοπό την προσκόμιση 

"κρισσόνων αποδείξεων". Αθήνα~ Αμπελόκηποι Θεοδωράκης Μίκης

1966 1/2 4 Συνεστιάσεις της ΕΔΑ
Συνεστίαση της ΕΔΑ Καισαριανής. Χαιρετισμός 
εκπροσώπου της τοπικής οργάνωσης της ΔΝΛ. Αθήνα~ Καισαριανή

1966 1/2
1 και 

6 Σήμερα η συγκέντρωση

Οι φοιτητές ενωμένοι θα υπερασπιστούν τις 
ελευθερίες τους. Στη σύσκεψη της ΕΦΕΕ 
πήραν μέρος όλες οι πολιτικές νεολαίες 

ΕΔΗΝ, ΔΝΛ, ΕΡΕΝ, ΠΝ Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης

1966 1/2
1 και 

6
Άσπρα Χώματα - 

Περιστέρι - Ανθούπολη

Τραμπούκοι της Δεξιάς έσπασαν τα γραφεία 
ΕΔΑ και ΔΝΛ. Αστυνομικός είχε 

"προφητεύσει" την επίθεση. Διάβημα της 
ΕΔΑ και διαμαρτυρία των Λαμπράκηδων

Τραμπουκισμοί στα γραφεία της ΕΔΑ Άσπρων 
Χωμάτων και της ΔΝΛ Περιστερίου και 

Ανθούπολης. Ο διοικητής της ασφαλείας είχε 
ζητήσει από στέλεχος της νεολαίας να σβήσει το 
σήμα "Ζ" υποδεικνύοντας ότι "αγανακτησμένοι 

πολίτες θα σας σπάσουν τα τζάμια". 
Διαμαρτυρία της ΔΝΛ και ανακοίνωση-

καταγγελία στον λαό για τις τρομοκρατικές 
ενέργειες των κύκλων της ανωμαλίας κατά των 

λεσχών της.
Άσπρα Χώματα~ Περιστέρι~ 

Ανθούπολη Καστάνης (διοικητής ασφάλειας, Περιστέρι) 

1966 2/2 2
Ο Μ. Θεοδωράκης παρουσιάζει σήμερα τη 

"Ρωμιοσύνη" σε λέσχη Λαμπράκηδων

Το μελοποιημένο, από τον Μ. Θεοδωράκη, 
ποίημα, του Γιάννη Ρίτσου, "Ρωμιοσύνη" 

παρουσιάζεται από τον συνθέτη στη λέσχη της 
ΔΝΛ Καισαριανής. Αθήνα~ Καισαριανή Θεοδωράκης Μίκης~ Ρίτσος Γιάννης

1966 2/2 8
Ερώτηση βουλευτή της 

Ε.Κ.
Ποια η πορεία της έρευνας για την ανατίναξη 

της Λέσχης της ΔΝΛ στις Σέρρες;

Ερώτηση στον Υπουργό Εσωτερικών από τον Β. 
Ιντζέ για την πορεία της έρευνας σχετικά με την 

ανατίναξη της Λέσχης ΔΝΛ Σερρών. Ο 
βουλευτής της Ε.Κ. ρωτά γιατί ματαιώθηκε η 
μετάβαση του γενικού επιθεωρητή στον τόπο 
της δράσης και αν ανέλαβε κάποιος άλλος να 

συνεχίσει την έρευνα. Αθήνα~ Σέρρες Ιντζές Βασίλης

1966 2/2 8
Ερωτήσεις βουλευτών 

της ΕΔΑ

Καθοδηγημένες οι επιθέσεις κατά γραφείων 
της ΕΔΑ και ΔΝΛ. Τρομοκρατία στη 

Ζάκυνθο και Σάμο

Η ΕΔΑ κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή με την 
οποία καταγγέλλει ότι οι τραμπουκισμοί σε 

γραφεία της ΕΔΑ και της ΔΝΛ είναι 
καθοδηγούμενοι και καλεί την κυβέρνηση να 
πάρει μέτρα για την διατήρηση της ησυχίας. 
Τονίζεται επίσης ότι οι διάφορες επιθέσεις 

τρομοκρατίας αποτελούν συνέχεια ευρύτερου 
σχεδίου. ~ Ο διοικητής των ΤΕΑ Σάμου 
περιοδεύοντας στα χωριά απειλεί τους 

αριστερούς και βρίζει τις σοσιαλιστικές χώρες. ~ 
Διαμαρτυρία κατοίκων για τις επιθέσεις στα 

γραφεία της ΕΔΑ και ΔΝΛ στην Ανθούπολη και 
στα Άσπρα Χώματα Περιστερίου.

Ζάκυνθος~ Σάμος~ Άσπρα 
Χώματα~ Περιστέρι~ 

Ανθούπολη
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1966 2/2
1 και 

6

Άγρια επίθεση της αστυνομίας κατά 
φοιτητών. Μεγαλειώδης συγκέντρωση χθες 
στο Πανεπιστήμιο. Για τις ακαδημαϊκές και 

συνδικαλιστικές ελευθερίες σήμερα 
συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη

Με ανακοίνωση του Κ.Σ. της ΔΝΛ 
καταγγέλλονται οι βαρβαρότητες κατά των 
φοιτητών και κατηγορείται η κυβέρνηση ότι 

διευκολύνει τα σχέδια των στρατιωτικών κύκλων 
για την προετοιμασία φασιστικής δικτατορίας. 
Το Κ.Σ. καλεί το λαό και την νεολαία να 
παλαίψουν ενωμένοι για την ανατροπή της 
κυβέρνησης και τη διεξαγωγή ελεύθερων 

εκλογών. Αθήνα~ Θεσσαλονίκη

1966 2/2
1 και 

7 Αλήθειες Ο "προφήτης"!

Σχόλιο για το ότι ο διοικητής του 12ου 
Παραρτήματος Ασφάλειας, Καστάνης, είχε 

"προφητεύσει" ότι "αγανακτησμένοι πολίτες" θα 
έσπαγαν τα τζάμια της λέσχης της ΔΝΛ στο 
Περιστέρι, όπως και έγινε. Τι λέει ο Υπουργός 
Δημόσιας Τάξης για το γεγονός διότι, παρά την 
προφητεία, οι δράστες παραμένουν "άγνωστοι"; Άσπρα Χώματα~ Περιστέρι~ Καστάνης (διοικητής ασφάλειας, Περιστέρι) 

1966 3/2 1 Μποστ[αντζόγλου Μέντης]
Γελοιογραφία με τίτλο "Η Άνθησις των 

προφητών". Αθήνα

1966 3/2 2
Στίχοι Ρίτσου - Μουσική 

Θεοδωράκη
"Ρωμιοσύνη". Η χθεσινή πρώτη εκτέλεση 
στη Λέσχη Λαμπράκηδων της Καισαριανής

Επιτυχία της εκδήλωσης στη ΔΝΛ Καισαριανής. 
Στην ομιλία του, ο Μ. Θεοδωράκης αναφέρθηκε 
στον διωγμό της Τέχνης από τη λογοκρισία και 
υποσχέθηκε την επανάληψη της εκδήλωσης σε 
άλλη λέσχη της οργάνωσης μέχρις ότου λήξει η 

"καλλιτεχνική απεργία". Καισαριανή Θεοδωράκης Μίκης

1966 3/2 3 Συνεστιάσεις της ΕΔΑ. Άνω Πετράλωνα

Επιτυχής συνεστίαση της ΕΔΑ στα Άνω 
Πετράλωνα. Χαιρετισμός του εκπροσώπου της 

τοπικής ΔΝΛ, Στ. Ράπτη. Αθήνα Ράπτης Στ.

1966 3/2 3

Οι νέοι πολιτικοί 
πρόσφυγες προς τους 

Λαμπράκηδες
Να γυρίσουμε στην πατρίδα για να 

αγωνιστούμε μαζί σας

Α΄ Ιδρυτική Συνδιάσκεψη της Νεολαίας του 
Συλλόγου των Ελλήνων Πολιτικών Προσφύγων 
της Τασκένδης. Στην αίθουσα φωτογραφίες του 
Λαμπράκη και του Πέτρουλα. Η συνδιάσκεψη 
ενέκρινε κανονισμό, εξέλεξε καθοδηγιτικό 

όργανο της οργάνωσης και ενέκρινε χαιρετισμό-
μήνυμα προς τους Λαμπράκηδες. Δηλώνουν ότι 
σπουδάζουν και εργάζονται με μοναδικό σκοπό 
να επιστρέψουν στην πατρίδα και να αγωνιστούν 

μαζί τους. Μόσχα~ Τασκένδη~ ΕΣΣΔ

1966 3/2 4 Α.Μ.
Το κίνημα για την ειρήνη 

επεκτείνεται
Αντιπολεμικές εκδηλώσεις στη Δυτική 

Γερμανία

Οι οπαδοί της Ειρήνης οργάνωσαν στις 23.1 στο 
Μανχάιμ προπαρασκευαστική εκδήλωση για την 

ειρήνη. Συγκεντρώθηκαν άνθρωποι από 
διάφορες πόλεις της Γερμανίας. Στην εκδήλωση 
έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην παρουσία των 
Ελλήνων εργαζομένων στην πόλη καθώς και 

στους περισσότερους από 60 Λαμπράκηδες που 
ήρθαν από τη Στουτγάρδη.

Δυτική Γερμανία~ Μανχάιμ~ 
Στουτγάρδη

1966 3/2 6 Αλήθειες Ο Τζώρτζ Κένναν… Λαμπράκης!

Η εφημ. "Καθημερινή" επιχαίρει για την 
επανάληψη των βομβαρδισμών των Αμερικανών 
στο Βορ. Βιετνάμ. Συγκεκριμένα γράφει ότι 

μόνο οι απανταχού Λαμπράκηδες δεν εγκρίνουν 
την αμερικανική ενέργεια. Προφανώς ο Τζ. 

Κένναν, πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Μόσχα και 
Βελιγράδι, καθώς και άλλοι αμερικανοί 
σχολιαστές και γερουσιαστές θεωρούνται 

Λαμπράκηδες ή, λόγω ηλικίας, "κομμουνισταί". Αθήνα~ ΗΠΑ Κένναν Τζώρτζ

1966 3/2 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Γιορταστική εκδήλωση της ΔΝΛ Αθήνας

Η ΔΝΛ Αθήνας οργανώνει γιορταστική 
εκδήλωση για τη λήξη της εξόρμησης "Το δώρο 

του παιδιού" Αθήνα

1966 3/2 8 Αθώωση μελών της ΔΝΛ για "αντίσταση"
Αθώωση μελών της ΔΝΛ στο Αγρίνιο από την 
κατηγορία για αντίσταση κατά της αρχής. Αγρίνιο
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1966 3/2
1 και 

5

Οι Πανδημοκρατικές 
συγκεντρώσεις σε Αθήνα 

κσι Θεσσαλονίκη

Κόμματα, λαός, οργανώσεις κινητοποιούνται 
για την 16η Φεβρουαρίου. Διαμαρτυρίες 

δήμων και συλλόγων για τις τρομοκρατικές 
εκδηλώσεις

Διαμαρτυρίες συλλόγων, οργανώσεων, 
επιτροπών πολιτών για επιθέσεις εναντίον 
γραφείων δημοκρατικών κομμάτων και 
νεολαιών. ~ Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Περιστερίου εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο 
καταγγέλλει ως εχθρούς του έθνους τους 
εμπνευστές των επιθέσεων εναντίον των 
γραφείων της ΕΔΑ και της ΔΝΛ. ~ Η ΔΝΛ 

Κουκακίου διαμαρτύρεται για την αναβίωση των 
καραμανλικών μεθόδων. Περιστέρι~ Κουκάκι

1966 3/2
1 και 

6

Μεγαλειώδης η 
συγκέντρωση των 

φοιτητών
Ο παλμός της δημοκρατίας δόνησε τη 

Θεσσαλονίκη. Άγρια επίθεση της αστυνομίας

Ανακοινώσεις διαμαρτυρίας για τις επιθέσεις στη 
Θεσσαλονίκη εξέδωσαν η ΔΝΛ Θεσσαλονίκης, 
το κλιμάκιο της Θεσσαλονίκης της ΕΦΕΕ και η 

ΕΔΗΝ Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη

1966 3/2
1 και 

6
Η εργατική τάξη στο 

πλευρό τους

Οι φοιτητές θα εντείνουν τον αγώνα τους. 
'Εντονη διαμαρτυρία του δικηγορικού 
συλλόγου για βάναυση συμπεριφορά 
αστυνομικών εναντίον συνηγόρου

Οι Νέοι Σερβιτόροι της Ένωσης Υπαλλήλων 
Εστιατορίων Αθηνών - Περιχώρων εξέδωσαν 
διαμαρτυρία για τις επιθέσεις τραμπούκων στα 
γραφεία της ΔΝΛ Ανθούπολης Περιστερίου. Περιστέρι

1966 4/2 1

Οι δικηγορικοί σύλλογοι ζητούν να 
απαλειφθεί η διάταξη περί πολιτικών 

νεολαιών

Οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας με διάβημα 
της Συντονιστικής του Επιτροπής προς τον 
υπουργό Δικαιοσύνης "ζήτησαν να μην 

παρεμβληθεί στο νομοσχέδιο 'περί δικηγόρων' η 
διάταξη περί διαλύσεως των οργανώσεων των 

νεολαίων". Αθήνα Στεφανάκης Κωνσταντίνος~ Πάλλης (;)~ Βιδάλης (;)

1966 4/2
1 και 

5

Τη Δευτέρα απάντηση 
στην επίθεση που 

εξαπέλυσε η κυβέρνηση

Παμφοιτητική συγκέντρωση. Το θέμα θα 
έλθει στη Βουλή. Ο πολιτικός κόσμος 
καταδικάζει τις βαρβαρότητες και την 

καταπάτηση του ασύλου. Δηλώσεις των κ. κ. 
Ηλιού και Γ. Παπανδρέου

Συμπαράσταση στο φοιτητικό κίνημα δηλώνει, 
μεταξύ άλλων και, η ΔΝΛ Κουκακίου. Αθήνα~ Κουκάκι Παπανδρέου Γεώργιος~ Ηλιού Ηλίας

1966 6/2 10
Σήμερα γιορτή της Δ.Ν.Λαμπράκη για τα 

παιδιά
Γιορτή στο θέατρο "Αμιράλ" για τη λήξη της 

εξόρμησης "Το Δώρο του Παιδιού". Αθήνα

1966 8/2 3

Κατά τη χθεσινή 
μεγαλειώδη συγκένρωση 

στα Προπύλαια

Ένταση του αγώνα για ελευθερία και 
μόρφωση αποφάσισαν οι φοιτητές. 

Καταγγέλθηκε η ύπαρξη σχεδίου για τη 
διάλυση της ΕΦΕΕ και του φοιτητικού 

συνδικαλιστικού κινήματος

Η σπουδαστική οργάνωση της ΔΝΛ με 
ανακοίνωση εκφράζει την συμπαράστασή της 
στους φυλακισμένους ηγέτες της ΕΦΕΕ και 

ΔΕΣΠΑ, απαιτεί την άμεση αποφυλάκισή τους 
και διαμαρτύρεται για την προσπάθεια διάλυσης 
της ΕΦΕΕ. Εκφράζει την πίστη της στον αγώνα 

των φοιτητών Αθήνα

1966 8/2 4 Ο χορός των Λαμπράκηδων Κερατσινίου
Χορός της ΔΝΛ Κερατσινίου - Δραπετσώνας 

στην Ποντιακή Στέγη Δραπετσώνας. Κερατσίνι~ Δραπετσώνα

1966 8/2 7

Στο κράτος της ηρεμίας 
και τάξεως των 
αποστατών 

Έσπασαν τα γραφεία της ΔΝΛ στο 
Κερατσίνι. Συνελήφθησαν τρεις οπαδοί της 

ΕΡΕ και καταζητούνται άλλοι τρεις. 
Αγανάκτηση σε ολόκληρο τον Πειραιά

Καταστράφηκαν τα γραφεία της ΔΝΛ 
Κερατσινίου από οπαδούς της ΕΡΕ οι οποίοι 

συνελήφθησαν. Η Επιτροπή Πόλης της ΕΔΑ, το 
Δ.Σ. Κερατσινίου και το Κ.Σ. της ΔΝΛ με 
ανακοινώσεις τους καλούν τον λαό να 

επαγρυπνεί. Την οργή τους εκφράζουν δεκάδες 
επιτροπές πολιτών. Η ΔΝΛ τονίζει ότι η 

αδράνεια της κυβέρνησης και της αστυνομίας να 
ανακαλύψουν τους εμπρηστές της ΔΝΛ 

Μυλοχωρίου Κιλκίς και Σερρών οδήγησαν στο 
σημείο να απειλούνται οι λέσχες της ΔΝΛ σε 
μεγαλουπόλεις. ~ Όργανα της χωροφυλακής 
εισβάλουν σε γραφεία της ΕΔΑ Αιγάλεω και 
συλαμβάνουν 13 άτομα με την κατηγορία ότι 
έκαναν παράνομη λαχειοφόρο αγορά. ~ 

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις επιθέσεις στα 
γραφεία των πολιτικών κομμάτων και 

οργανώσεων θα γίνει με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής Δημοκρατικής Ομαλότητας Ν. 

Λιοσίων.

Αθήνα~ Κεραστίνι~ Αιγάλεω~ 
Νέα Λιόσια~ Μυλοχώρι 

(Κιλκίς)~ Σέρρες

1966 9/2 3
Διαμαρτυρίες - 
Ψηφίσματα Η κινητοποίηση του λαού για τη Δημοκρατία

Διαμαρτυρίες οργανώσεων συνδικαλιστικών, 
κατοίκων, εργαζομένων. Διαμαρτυρία κατοίκων 
Περιστερίου για το σπάσιμο των γραφείων της 
ΔΝΛ Άσπρα Χώματα και στην Ανθούπολη 

Περιστερίου.
Περιστέρι~ Ανθούπολη~ 

Άσπρα Χώματα Περιστερίου
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1966 9/2 3
Στο "Αμιράλ" την 
περασμένη Κυριακή Η γιορτή της ΔΝΛ για το "δώρο του παιδιού

Ανταπόκριση για την επιτυχία της εξόρμησης 
και της εκδήλωσης. Αθήνα

1966 9/2 8
Ανακοίνωση της ΔΝΛ 

Νέου Κόσμου
Πρακολούθηση γραφείων και συλλήψεις 

μελών της ΔΝΛ

Η ΔΝΛ Αγίου Γεωργίου - Νέου Κόσμου 
ανακοίνωσε ότι παρακολουθούνται καθημερινά 

από την Ασφάλεια τα γραφεία της και ότι 
συλλαμβάνονται μέλη της στην έξοδό τους από 

τα γραφεία. Θα υποβληθεί μήνυση για τις 
αστυνομικές αυθαιρεσίες. Νέος Κόσμος

1966 9/2 8

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για επιθέσεις 
κατά γραφείων κομμάτων και οργανώσεων. 

Στα Ν. Λιόσια και στο Κερατσίνι

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής Δημοκρατικής Ομαλότητας Ν. 

Λιοσίων, της Επιτροπής Ειρήνης, της Επιτροπής 
Αγώνα των εξωραιστικών συλλόγων Ν. 

Λιοσίων. ~ Στην πανδημοκρατική συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας στα γραφεία της ΔΝΛ 

Κερατσινίου θα μιλήσει ο Μ. Θεοδωράκης. Νέα Λιόσια~ Κερατσίνι Θεοδωράκης Μίκης

1966 10/2 1
Συγκεντρώσεις για τη Δημοκρατία στις 

συνοικίες

Πανδημοκρατικές συγκεντρώσεις για την 
υπεράσπιση της Δημοκρατίας, τη συνταγματική 

τάξη και τη δημοκρατική ομαλότητα, για 
ελεύθερες εκλογές. Διοργανώνονται από 

διάφορες οργανώσεις μεταξύ των οποίων και η 
ΔΝΛ Περιστερίου. Αθήνα~ Περιστέρι

1966 10/2 5
Εντείνεται η λαική κινητοποίηση για την 

επάνοδο στην ομαλότητα

Επιτροπή της ΕΔΑ επισκέφτεται τον νομάρχη 
Πειραιά και διαμαρτύρεται για τους 
βανδαλισμούς στα γραφεία της ΔΝΛ 

Κερατσινίου. ~ Διαμαρτυρία και της ΕΔΑ 
Κερατσινίου καθώς και άλλων οργανώσεων και 

συνδέσμων. Πειραιάς~ Κερατσίνι

1966 10/2 8

Απάντηση στους τρομοκράτες η ογκώδης 
χθεσινή συγκέντρωση στο Κερατσίνι. Η 
ομιλία του προέδρου της ΔΝΛ κ. Μ. 

Θεοδωράκη

Επιτυχής συγκέντρωση στα γραφεία της ΔΝΛ 
Κερατσινίου. Ο Μ. Θεοδωράκης ζήτησε από την 

νεολαία να παλέψει εναντίον του 
πραξικοπήματος, για τις ακαδημαϊκές 

ελευθερίες, για την εθνική ανεξαρτησία της 
Κύπρου, για τα δικαιώματα του εκπολιτισμού 
της νεολαίας και την ανάπτυξη του αθλητισμού. Κερατσίνι Θεοδωράκης Μίκης

1966 10/2 8

Καταδίκη για "παράνομον έρανον" υπέρ της 
ΕΔΑ και για συνθήματα μέσα σε γραφεία της 

ΔΝΛ

Σύλληψη (8.2) και καταδίκη μελών της ΔΝΛ για 
"παράνομο έρανο" υπέρ της ΕΔΑ και επειδή 
υπήρχαν στα γραφεία της ΔΝΛ Γαλατσίου 

γραμμένα τα συνθήματα "Ζ", "ΔΝΛ", "Ειρήνη", 
"Λευτεριά" κ.ά. Οι κατηγορούμενοι έκαναν 

έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι. Αθήνα~ Γαλάτσι Μαχαίρας Γεώργιος~ Κουραμπέλης Ε.

1966 11/2 1
[δίπλα στον τίτλο της 

εφημερίδας]
Καταδικάσθηκαν οι τρεις που έσπασαν τα 

γραφεία της ΔΝΛ

Καταδικάσθηκαν σε φυλάκιση 3 1/2 μηνών για 
φθορά ξένης ιδιοκτησίας και τεντυμποϊσμό οι 
δράστες της επίθεσης στα γραφεία της ΔΝΛ 

Κερατσινίου. Κερατσίνι

1966 11/2 3
Ψηφίσματα - 
διαμαρτυρίες

Έκκληση των αναπήρων - τραυματιών της 
Εθνικής Αντίστασης για αποκατάσταση της 

Δημοκρατίας. Αγανάκτηση για τους 
βομβαρδισμούς στο Βιετνάμ

Ανακοινώσεις διαφόρων σωματείων μεταξύ των 
οποίων και η επιτροπή κατοίκων Προφήτη Ηλία 
Πειραιά που επισκέφτηκε βουλευτής της Ε.Κ. 
και διαμαρτυρήθηκε για το σπάσιμο των 

γραφείων της ΔΝΛ Κορυδαλλού. Πειραιάς~ Κορυδαλλός

1966 11/2 3 Ν.Λ.

Ήρθαν χθες στον Πειραιά 
οι 16 αποφυλακισθέντες 
πολιτικοί κρατούμενοι

Επιτέλους ελεύθεροι! "Θα αγωνισθούμε για 
την αποφυλάκιση και των άλλων 

κρατουμένων"

Ανάμεσα στους 16 αποφυλακισθέντες ήταν και 4 
στρατιώτες, οι οποίοι πιάστηκαν πριν ένα χρόνο 

γιατί ήταν Λαμπράκηδες. Πειραιάς

1966 11/2 6 Πανδημοκρατικές συγκεντρώσεις

Αναγγελία συγκέντρωσης στο Περιστέρι με 
πρωτοβουλία της ΕΔΑ και της ΔΝΛ 

Περιστερίου με ομιλητή τον Λ. Κύρκο. ~ 
Συγκέντρωση και στα Άνω Πετράλωνα με 

πρωτοβουλία της ΕΔΑ και της ΔΝΛ 
Πετραλώνων. Περιστέρι~ Πετράλωνα Κύρκος Λεωνίδας

1966 12/2 1 Η "αυλή να μαντρωθεί" δεν είναι αδίκημα

Αθώωση μελών της ΔΝΛ, στα Γιαννιτσά, από 
την κατηγορία για προσβολή του βασιλιά με το 
σύνθημα "Η αυλή να μαντρωθεί" που φώναζαν 

στο μνημόσυνο του Σ. Πέτρουλα. Γιαννιτσά Πέτρουλας Σωτήρης
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1966 12/2 8 Πανδημοκρατικές συγκεντρώσεις

Αναγγελία συγκεντρώσεων για την υπεράσπιση 
της δημοκρατίας στο Περιστέρι και στα Άνω 

Πετράλωνα. Περιστέρι~ Άνω Πετράλωνα Κύρκος Λεωνίδας

1966 12/2
1 και 

6 Αλήθειες Τα αποκαλυπτήρια των…"αγνώστων"!

Σχόλιο για την επίθεση εναντίον των γραφείων 
της ΔΝΛ και τη σύλληψη των "αγνώστων", οι 

οποίοι αποκαλύφθηκαν από πολίτες που 
"υποψιάστηκαν ότι κάτι γίνεται". Χωρίς την 

παρέμβαση των πολιτών, η πληροφορία θα ήταν 
ότι οι ίδιοι οι κομμουνιστές δημιούργησαν το 

γεγονός για να κατηγορήσουν τη Δεξιά. Αθήνα

1966 13/2 7
"Το Μανιφέστο των Λαμπράκηδων. Ποιοι 
είμαστε, τι θέλουμε, γιατί μας πολεμούν" Αθήνα

1966 13/2 10 Πανδημοκρατικές συγκεντρώσεις
Αναγγελία για τις συγκεντρώσεις στο Περιστέρι 

και στα Άνω Πετράλωνα. Περιστέρι~ Άνω Πετράλωνα

1966 15/2 1

Καπηλεύονται την ιερή μνήμη του Σ. 
Πέτρουλα. Επιστολή - καταγγελία του 

πατέρα του ηρωικού Λαμπράκη

Με επιστολή του στην "Αυγή", ο πατέρας του 
Πέτρουλα καταγγέλλει προκήρυξη που 
αμαυρώνει το όνομα του γιού του. Αθήνα Πέτρουλας Σωτήρης

1966 15/2 1
Λαμπράκηδες στη Βέροια οργάνωσαν 

έκθεση χειροτεχνίας

Στη Λέσχη της ΔΝΛ Βέροιας εγκαινιάστηκε 
έκθεση κεντημάτων που ετοίμασαν οι 

Λαμπράκησες της Ημαθίας. Βέροια (Ημαθία)

1966 15/2 3
Οι λαϊκές κινητοποιήσεις 

συνεχίζονται

Θα αγωνισθούν για την ομαλότητα και κατά 
της εκτροπής. Επιτροπές, σωματεία, 

δημοκρατικοί παράγοντες, εξωραιστικοί 
σύλλογοι

Διαμαρτυρίες για την απειλή της δικτατορίας. Ο 
Αλληλοβοηθητικός και Εξωραιστικός Σύλλογος 

"Ο Άγιος Βασίλειος" Περιστερίου 
διαμαρτύρεται, με υπόμνημά του προς την 
κυβέρνηση, για τις επιθέσεις εναντίον των 
γραφείων της Ε.Κ, της ΕΔΑ και της ΔΝΛ. Αθήνα~ Περιστέρι

1966 15/2 3

Οι προχθεσινές 
συγκεντρώσεις για τη 

Δημοκρατία σε διάφορες 
συνοικίες

Προμήνυμα παλλαϊκού συναγερμού. Για την 
αυριανή μεγαλειώδη συγκέντρωση

Ανταπόκριση από τις συγκεντρώσεις για τη 
δημοκρατία που διοργανώθηκαν με 
πρωτοβουλία της ΕΔΑ και της ΔΝΛ 

Περιστερίου. Ομιλίες των βουλευτών Κύρκου, 
Ηλιόπουλου και Παππά. ~ Συγκέντρωση και στη 
Νέα Ιωνία με ομιλίες εκπροσώπων της τοπικής 

ΔΝΛ. Αθήνα~ Περιστέρι~ Νέα Ιωνία
Κύρκος Λεωνίδας~ Ηλιόπουλος Σταύρος~ Παππάς 

Θεόφραστος

1966 15/2 7
Συγκέντρωση οργανώσεων Δραπετσώνας και 

Κερατσινίου εναντίον των φόρων
Μίλησαν εκπρόσωποι της Ε.Κ, της ΕΔΑ, της 

ΔΝΛ και της ΕΔΗΝ. Δραπετσώνα~ Κερατσίνι 

1966 15/2 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η συζήτηση για την πολιτική κρίση

Επιτυχή συζήτηση διοργάνωσε ο Σύλλογος 
Φοιτητών Νομικής στο θέατρο "Ακάδημος". 
Παρευρέθηκε ο Χρ. Αργυρόπουλος εκ μέρους 

της ΔΝΛ. Αθήνα Αργυρόπουλος Χριστόφορος

1966 15/2 8

Ογκώδεις πανδημοκρατικές συγκεντρώσεις 
στην Καλλιθέα, Γκύζη και Υμηττό και στην 

κωμόπολη Ροδόβειλος των Σερρών

Στην Καλλιθέα, χαιρετισμός του γραμματέα της 
τοπικής ΔΝΛ. ~ Στο Ροδοβείλος Σερρών μίλησε 

ο γ.γρ. της ΔΝΛ, Τ. Μπενάς. Καλλιθέα~ Ροδοβείλος Σερρών Μπενάς Τάκης

1966 15/2 8
Πανδημοκρατική συγκέντρωση σήμερα στα 

Άνω Πετράλωνα

Συγκέντρωση στα Πετράλωνα διοργανώνουν η 
ΕΔΑ και η ΔΝΛ Πετραλώνων με ομιλητή τον 

Μ. Θεοδωράκη. Άνω Πετράλωνα Θεοδωράκης Μίκης

1966 16/2 4 Το Βήμα των Αναγνωστών
Αυτή είναι η "τρομοκρατία" των 

Λαμπράκηδων…

Επιστολή του Μ. Αναγνώστου ο οποίος 
επισημαίνει ότι οι κάτοικοι χωριού στην 

Καβάλα, επηρεασμένοι από δεξιά δημοσιεύματα, 
θορυβήθηκαν όταν άκουσαν ότι θα τους 

επισκεφθεί αντιπροσωπεία της Ν.Ε. της ΔΝΛ 
Καβάλας. Στη συνέχεια, ενθουσιάστηκαν όταν 
είδαν ότι μοίραζαν παιχνίδια και δώρα στα 

παιδιά. Καβάλα Αναγνώστου Μάκεδος

1966 16/2 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Το νέο τεύχος της "Γενιάς" Το 15ο τεύχος της "Γενιάς μας". Αθήνα Πέτρουλας Σωτήρης

1966 16/2 8

Ολοκληρώνονται οι 
προετοιμασίες στην πόλη 

και στην ύπαιθρο

Χωρίς προηγούμενο η σημερινή 
πανδημοκρατική συγκέντρωση στη 

Θεσσαλονίκη. Ομιλητής ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος της ΕΔΑ κ. Ηλιού. Αύριο στο 
Βόλο, μεθαύριο στα Χανιά. Την Κυριακή 

στην Καβάλα 

Μεγάλες συγκεντρώσεις για τη δημοκρατία στη 
Θεσσαλονίκη με πρωτοβουλία της τοπικής ΔΝΛ. 
Θα παρευρεθούν αντιπροσωπείες από όλες τις 

περιφέρειες και τους νομούς.
Θεσσαλονίκη~ Βόλος~ Χανιά~ 

Καβάλα Ηλιού Ηλίας
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1966 16/2
1 και 

6

Όλοι σήμερα στις 
πανδημοκρατικές 
συγκεντρώσεις

Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Μυριόστομη ιαχή 
"Δημοκρατία - Εκλογές". Κανείς δεν θα 
επηρεασθεί από τις ψευδολογίες του 

Αποστολάκου

Εκπρόσωπος της ΕΔΑ Ηλιού θα μιλήσει στη 
Θεσσαλονίκη πλαισιωμένος από τον πρόεδρο 
της ΔΝΛ και τους Ν. Γανίτη, Ξεν. Γρηγόρη, Π. 

Δούκα και άλλους βουλευτές της ΕΔΑ. ~ 
Αναφορά στη συγκέντρωση (15.2) της ΕΔΑ και 
της ΔΝΛ Πετραλώνων όπου μίλησαν οι Μ. 

Θεοδωράκης και Κ. Ζηρίνης. Αθήνα~ Θεσσαλονίκη
Αποστολάκος Χρήστος~ Θεοδωράκης Μίκης~ Γανίτης 

Νίκος~ Γρηγόρης Ξενοφών~ Δούκας Πασχάλης~ Ζηρίνης Κ.

1966 17/2 3 Κουκάς Γ[ιώργος]
Η λαϊκή κυριαρχία θα 

επιβληθεί

Αθήνα - Θεσσαλονίκη. Αμέτρητα πλήθη - 
100.000. Μια κραυγή: εκλογές - ένα 

σύνθημα: ομαλότητα
Σύντομος χαιρετισμός του προέδρου της ΔΝΛ 

στους νέους. Αθήνα~ Θεσσαλονίκη Θεοδωράκης Μίκης

1966 19/2 6
Αθώωση στελεχών της Δ.Ν. Λαμπράκη για 

"παράνομο έρανο"

Τέσσερα στελέχη της ΔΝΛ Περιστερίου 
αθωώνονται στο τριμελές Πλημμελειοδικείο 
Αθηνών από τις κατηγορίες για διεξαγωγή 

παράνομου εράνου, αντίσταση κατά της αρχής 
και εξύβριση. Περιστέρι

Τριανταφυλλίδης Κυρ.~ Αγνόγλου Ι.~ Ρίκος Ι.~ Βαρδάκης 
Ν.~ Κατριβάνος Θόδωρος~ Γιαννόπουλος Ευάγγελος

1966 19/2 6
Ολόκληρος ο νομός Καβάλας σε συναγερμό 

για τη συγκέντρωση

Συγκέντρωση στην Καβάλα διοργανώνει  η Ν.Ε. 
της ΕΔΑ. Η Ε.Π. Καβάλας και η τοπική ΔΝΛ 
κυκλοφόρησαν προκηρύξεις με τις οποίες 
καλούν τον λαό να πάρει μέρος στην 

συγκέντρωση. ~ Στη Θάσο περιοδεύουν ο 
γραμματέας της Ν.Ε. της ΕΔΑ Καβάλας Π. 
Κιουρτζής και ο γραμματέας της περιοχής της 

ΔΝΛ, Τ. Γεωργίου. Προετοιμασία για 
συγκέντρωση και στη Θάσο. Καβάλα~ Θάσος Κιουρτζής Π.~ Γεωργίου Τάκης

1966 19/2 6 Σύλληψη στελέχους της ΔΝΛ για το "Ζ"

Σύλληψη του γραμματέα της ΔΝΛ Βοτανικού, 
Β. Κωνσταντέα, γιατί στην τοπική λέσχη της 
ΔΝΛ υπάρχει το "Ζ". Διαμαρτυρία της ΔΝΛ 

Βοτανικού. Βοτανικός Κωνσταντέας Β.

1966 20/2 9 Αλήθειες Οι επιθέσεις εναντίον γραφείων

Σχόλιο για τη νέα επίθεση "αγνώστων" σε 
γραφεία της ΕΔΑ. Τα αστυνομικά όργανα 

"αδυνατούν" να συλλάβουν τους δράστες, αλλά 
όπως έχει ήδη αποδειχθεί από την περίπτωση της 
Λέσχης της ΔΝΛ Κερατσινίου οι "άγνωστοι" 

είναι γνωστότατοι μπράβοι της δεξιάς. Αθήνα~ Κερατσίνι

1966 23/2 1 Αλήθειες Αποκαλυπτική "σύμπτωση"

Συνελήφθησαν 2 στελέχη της ΔΝΛ Καλλιθέας 
και Βοτανικού γιατί στην πρόσοψη των 

γραφείων υπήρχε το "Ζ". Για τον ίδιο λόγο η 
αστυνομία υπέβαλε μήνυση εναντίον στελεχών 

της ΔΝΛ Πλάκας. Η κατηγορία είναι ότι 
"προεκλήθη εχθροπάθεια μεταξύ των πολιτών". 
Δεν είναι δυνατόν να περάσει απαρατήρητα ότι ο 

διωγμός αυτός "συμπίπτει" με τις επιθέσεις 
τραμπούκων της δεξιάς εναντίον γραφείων της 
ΔΝΛ και άλλων δημοκρατικών κομμάτων και 

οργανώσεων. Αθήνα~ Πλάκα Αποστολάκος Χρήστος

1966 23/2 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδηλώσεις Λαμπράκηδων

Σε συγκέντρωση της ΔΝΛ Θεσσαλονίκης, 
μίλησε ο γραμματέας της Ν.Ε. της ΔΝΛ κ. Δ. 
Τσεμεκίδης. ~ Αποκριάτικος χορός της ΔΝΛ 
Χανίων. ~ Αποκριάτικοι χοροί της ΔΝΛ Βόλου 
και των Αναπήρων Εθνικής Αντίστασης Βόλου. Θεσσαλονίκη~ Χανιά~ Βόλος Τσεμεκίδης Δημήτρης

1966 23/2 8 Καταδικάσθηκε για το "Ζ" της ΔΝΛ

Με τον "βρυκολακιασμένο" νόμο 942 του 1946 
η αστυνομία συνέλαβε φοιτητή γιατί το "Ζ" είναι 

"δηλωτικόν πολιτικόν σύνθημα". Για τον ίδιο 
λόγο συνελήφθη και ο Κωνσταντέας της ΔΝΛ 

Βοτανικού. Αθήνα Κωνσταντέας Β.

1966 23/2 8
Για την καταστροφή των 

γραφείων της ΕΔΑ
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στη 

Παλιά Κοκκινιά

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και κατάθεση 
μήνυσης από τον γραμματέα της ΕΔΑ Παλιάς 
Κοκκινιάς, Γ. Μπαζίλο.  ~ Αντιπροσωπεία της 

Ε.Π. Πειραιά της ΕΔΑ κατήγγειλε στην 
αστυνομία την τρομοκρατική δράση των 

τραμπούκων και συγκεκριμένα το σπάσιμο των 
γραφείων της ΔΝΛ Κερατσινίου και της ΕΔΑ 

Παλιάς Κοκκινιάς.
Πειραιάς~ Κερατσίνι~ 
Κοκκινιά [Νίκαια] Μπαζίλος Γ.
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1966 24/2 4 Αλήθειες "Επαναστατικές προκηρύξεις"

"Παρακρατικοί, μπράβοι της δεξιάς, τύπωσαν 
και διένειμαν στη Θεσσαλονίκη προκηρύξεις με 
εμπρηστικά συνθήματα που δήθεν προέρχονται 
από τη ΔΝΛ". Πρόκειται για προβοκατορική 
ενέργεια η οποία όμως δεν επηρεάζει τον 
ελληνικό λαό και τη νεολαία, η οποία είναι 
αποφασισμένη να αντιμετωπίσει αυτή την 

εκστρατεία διωγμών κατά των Λαμπράκηδων 
και των δημοκρατικών κομμάτων και 

οργανώσεων. Θεσσαλονίκη

1966 24/2 5

Η Π. Κοκκινιά ζητεί τη σύλληψη και τιμωρία 
των τραμπούκων. Ογκώδης συγκέντρωση 

στα γραφεία της ΕΔΑ

Μεγάλη συγκέντρωση στα γραφεία της ΕΔΑ Π. 
Κοκκινιάς ως αντίσταση στους τραμπούκους και 
στους εμπνευστές επιθέσεων που προσπαθούν 

να εντυπωσιάσουν τη Δικαιοσύνη και να 
πετύχουν καταδίκες σαν αυτή του στρατηγού 
Αυγερόπουλου, των νέων της ΔΝΛ κ.ά. 

αγωνιστών του λαού. Κοκκινιά [Νίκαια] Αυγερόπουλος Γεράσιμος

1966 25/2 1

Σοβαρή προειδοποίηση 
προς τους κύκλους της 

ανωμαλίας

42 Άγγλοι βουλευτές αλληλέγγυοι στον 
αγώνα για την αποτροπή της δικτατορίας. 
Μήνυμα προς τους κ. κ. Παπανδρέου, 

Πασαλίδη, Κανελλόπουλο. Η διεθνής κοινή 
γνώμη και η αντίσταση του λαού φραγμός 

στα σχέδια των στρατοκρατών. 

Αναφορά στις προκηρύξεις εμπρηστικού 
περιεχομένου που κυκλοφόρησαν, στη 

Θεσσαλονίκη, οι γνωστοί κύκλοι της ανωμαλίας. 
Μέλη της ΕΔΑ και της ΔΝΛ διαμαρτυρήθηκαν 

στην αστυνομία και στον εισαγγελέα 
Θεσσαλονίκης και ζήτησαν την σύλληψη και 

τιμωρία των υπευθύνων. Θεσσαλονίκη
Παπανδρέου Γεώργιος~ Πασαλίδης Γιάννης~ 

Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1966 25/2 5 Ιωαννίδης Φρίξος
Αθωώσεις στελεχών της ΕΔΑ, της ΔΝΛ και 

της ΕΔΗΝ Θεσσαλονίκης

Αθώωση μελών των παραπάνω οργανώσεων από 
τις κατηγορίες "θρασύτητος κατά της αρχής" και 
"προσβολήν του προσώπου του βασιλέως". Οι 
συλλήψεις είχαν γίνει μετά από τη συγκέντρωση 
της ΕΦΕΕ στις 16.8 και την ομιλία του Ηλιού 
στις 13.8.1965. ~ Αθώωση του γραμματέα της 
ΔΝΛ Πλάκας για το "Ζ" στην τοπική λέσχη. Θεσσαλονίκη~ Αθήνα~ Πλάκα Ηλιού Ηλίας

1966 25/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η Δ.Ν.Λαμπράκη καταγγέλλει τους 
πλαστογράφους

Το Κ.Σ. της ΔΝΛ, με ανακοίνωσή του, 
καταγγέλλει τους προαγωγούς της ανωμαλίας 
που πλαστογραφόντας την υπογραφή της ΔΝΛ 
καλούν, με την ευκαιρία της ίδρυσης της ΕΠΟΝ, 
την ελληνική νεολαία να "πάρει τ' άρματα για τη 

δημοκρατία". Η ΔΝΛ καλεί τους νέους να 
παλέψουν απτόητοι κατά των κύκλων της 
ανωμαίας και της δικτατορίας, για τη 
δημοκρατία και για ελεύθερες εκλογές. Αθήνα

1966 25/2 6
Ο Διοικητής του 12ου Τμήματος συνεχίζει 
τις απειλές και πιέσεις καταγγέλλει η ΕΔΑ

Οι βουλευτές της ΕΔΑ, Κύρκος, Θεοδωράκης, 
Μπριλλάκης με ερώτησή τους στη Βουλή 
καταγγέλλουν ότι ο διοικητής Καστάνης 

συνεχίζει τις απειλές εναντίον μελών της ΔΝΛ 
και ιδιαίτερα εναντίον του Ν. Ηλιόπουλου, ενώ 
στοιχεία της δεξιάς λειτουργούν τρομοκρατικά 
σε γραφεία του κόμματος και της ΔΝΛ. Ρωτούν 
ποιά θα είναι τα μέτρα που θα ληφθούν και 
ζητούν την τιμωρία των υπονομευτών της 

ομαλότητας. Αθήνα~ Περιστέρι

Κύρκος Λεωνίδας~ Θεοδωράκης Μίκης~ Μπριλλάκης 
Αντώνης~ Ηλιόπουλος Νίκος~ Καστάνης (διοικητής 

ασφάλειας, Περιστέρι)

1966 26/2 1

Τηλεγράφημα της F.I.R. 
σ' όλες τις ευρωπαϊκές 

οργανώσεις

Πανευρωπαική κινητοποίηση των 
αντιστασιακών για τον Αυγερόπουλο. Η ΔΝ 
Λαμπράκη ετοιμάζει τιμητική εκδήλωση για 
το στρατηγό και τους συγκρατούμενούς του

Η ΔΝΛ πραγματοποιεί εκδήλωση στις 28.2 προς 
τιμήν του φυλακισμένου στρατηγού. Θα μιλήσει 

ο Μανώλης Γλέζος. Αθήνα Γλέζος Μανώλης~ Αυγερόπουλος Γεράσιμος

1966 26/2
1 και 

4

30 Άγγλοι βουλευτές 
ζητούν από τη Βουλή 
των Κοινοτήτων:

Προειδοποιήσατε τον ελληνικό λαό ότι 
απειλείται από δικτατορία. Όλη η Ευρώπη 
αντιτάσσεται στα σχέδια των στρατοκρατών. 
Οι Άγγλοι βουλευτές θεωρούν ως λύση την 

άμεση προσφυγή σε εκλογές 

Με την παλλαϊκή αξίωση για άμεσες εκλογές, 
οργανώνονται διαδηλώσεις στο Ηράκλειο και 

στα Τρίκαλα. Ομιλητές οι Σπ. Μερκούρης και Τ. 
Μπενάς. Ηράκλειο~ Τρίκαλα Μπενάς Τάκης~ Μερκούρης Σταμάτης
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1966 26/2
1 και 

5
Η Δημοκρατία των 

αποστατών χωρίς μάσκα

Στρατόπεδο συγκέντρωσης στα Κύθηρα! 
Συνελήφθη και εκτοπίζεται εκεί ο 

γραμματέας Αν. Μακεδονίας-Θράκης της 
Δ.Ν. Λαμπράκη. Ολόκληρος ο νομός 

Καβάλας με επικεφαλής τον δήμαρχο ζητεί 
την απελευθέρωσή του

Όργανα της ασφάλειας Καβάλας συνέλαβαν τον 
γραμματέα της ΔΝΛ, Παν. Γεωργίου, και τον 
εκτόπισαν στα Κύθηρα με το πρόσχημα ότι 

στερείται ιθαγένειας, ενώ είναι γνωστό ότι είναι 
κάτοικος Καβάλας, γεννημένος στη Θάσο. 

Διαμαρτυρίες και αντιδράσεις από προέδρους 
κοινοτήτων, βιομήχανους, βουλευτές, 

επιστήμονες, συνδικαλιστές, δημοσιογράφους, 
τη ΔΝΛ Έβρου κ.ά. φορείς. ~ Η Ε.Κ. δήλωσε 
ότι θα συγκαλέσει την τοπική επιτροπή του 
κόμματος η οποία θα ασχοληθεί ειδικά με το 

θέμα. Καβάλα~ Κύθηρα Γεωργίου Τάκης

1966 27/2 1
[δίπλα στον τίτλο της 

εφημερίδας] Με πρωτοβουλία της ΔΝΛ

Αναγγελία συγκέντρωσης στο θέατρο "Πορεία" 
για την αποφυλάκιση του στρατηγού 
Αυγερόπουλου. Ομιλητής Μ. Γλέζος. Αθήνα Γλέζος Μανώλης~ Αυγερόπουλος Γεράσιμος

1966 27/2 1
Η εκτόπιση στα Κύθηρα 

του Π. Γεωργίου

Δεν θα επιτραπεί το αίσχος της εξορίας. 
Ερώτηση της ΕΔΑ στη Βουλή. Καθολική 

εξέγερση στην Καβάλα

Ερώτηση της ΕΔΑ στη Βουλή για την εκτόπιση 
του γραμματέα της ΔΝΛ Αν. Μακεδονίας-
Θράκης. Η ΔΝΛ Καβάλας καταγγέλλει το 

γεγονός και καλεί την νεολαία να αξιώσει την 
απόλυσή του.~ Αθώωση μελών της ΕΔΑ και της 
ΔΝΛ Πιερίας από την κατηγορία ότι μετείχαν σε 

διαδηλώσεις και πορείες.
Αθήνα~ Καβάλα~ Κύθηρα~ 

Πιερία Γεωργίου Τάκης

1966 27/2 1 Πανδημοκρατικές συγκεντρώσεις

Συγκεντρώσεις της ΕΔΑ στο Ηράκλειο με 
ομιλητή τον Τ. Μπενά και στα Τρίκαλα με 

ομιλητή τον Β. Νεφελούδη. Ηράκλειο~ Τρίκαλα Μπενάς Τάκης~ Νεφελούδης Βασίλης

1966 27/2 9
Αύριο στο θέατρο 

"Πορεία"

Τιμητική συγκέντρωση για τον 
Αυγερόπουλο. Συνδικαλιστές του Πειραιά, 
οργανώσεις και προσωπικότητες ζητούν την 

αποφυλάκιση του στρατηγού και των 
συγκρατουμένων του

Αναγγελία της συγκέντρωσης που 
διοργανώνεται (28.2) με πρωτοβουλία της ΔΝΛ. Αθήνα Αυγερόπουλος Γεράσιμος

1966 27/2 10 Ιωαννίδης Φρίξος
Η δικογραφία για τις προβοκατόρικες 

προκηρύξεις

Το Ε' Αστυνομικό Τμήμα Θεσσαλονίκης 
υπέβαλε στον εισαγγελέα τη δικογραφία 

εναντίον του προέδρου της ΕΚΟΦ, Λ. Ιωαννίδη, 
στο γραφείο του οποίου κατασχέθηκαν 

προκηρύξεις που το περιεχόμενό τους απέβλεπε 
στο να διαβάλει τις συγκεντρώσεις της 

Αριστεράς στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η 
ΔΝΛ Θεσσαλονίκης θα υποβάλει μήνυση κατ' 

αγνώστων και κατά της εφημ. "Βραδυνή' η οποία 
δημοσίευσε φωτοτυπία των προκηρύξεων, παρά 

τη διάψευσή τους, από το Κ.Σ. της ΔΝΛ. Θεσσαλονίκη Ιωαννίδης Λάκης

1966 27/2
1 και 

9 Αλήθειες Το νέο στρατόπεδο

Σχόλια. Η κυβέρνηση των αποστατών 
επαναφέρει το αίσχος των διοικητικών 

εκτοπίσεων. Αναφορά στην εκτόπιση του 
γραμματέα της ΔΝΛ Αν. Μακεδονίας-Θράκης.

Αθήνα~ Αργυρούπολη~ 
Γλυφάδα Γεωργίου Τάκης

1966 1/3 1
Η χθεσινή συγκέντρωση 
στο θέατρο "Πορεία'

Να απελευθερωθούν ο Αυγερόπουλος και οι 
συγκρατούμενοί του. Ψήφισμα διαμαρτυρίας 

των συγκεντρωθέντων

Ψήφισμα διαμαρτυρίας για το στρατηγό από 
διάφορες οργανώσεις καθώς και ΔΝΛ 

Αργυρούπολης, Γλυφάδας - Η νεολαία με 
πρωτοπόρα τη ΔΝΛ θα αγωνιστεί, 

ακολουθώντας το παράδειγμα του στρατηγού, 
για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας Αθήνα Αυγερόπουλος Γεράσιμος

1966 1/3 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η ΔΝΛ Πατρών για τους σεισμόπληκτους

Η ΔΝΛ Πάτρας συγκέντρωσε δέματα με ρούχα, 
τρόφιμα και γραφική ύλη  για τους 
σεισμόπληκτους της Ευρυτανίας. Πάτρα~ Ευριτανία

1966 1/3
1 και 

6 Στην Αμοργό

Και άλλο στρατόπεδο εξορίστων! 
Συννελήφθη και εκτοπίστηκε ο Α. Λεντάκης, 

στέλεχος της ΔΝΛ. Κύμα οργής για τις 
εκτοπίσεις δημοκρατικών στελεχών

Σύλληψη του Λεντάκη με το πρόσχημα ότι είναι 
"αλλοδαπός". Ανακοίνωση-καταγγελία της 

ΔΝΛ. Με δήλωσή του, ο Μ. Θεοδωράκης καλεί 
την κυβέρνηση να απολύσει τους συλληφθέντες. 
Καταγγελίες καταθέτουν, επίσης, η Νεολαία της 

Ε.Κ. και άλλες οργανώσεις. Αθήνα~ Αμοργός Λεντάκης Αντρέας~ Θεοδωράκης Μίκης
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1966 1/3
3 και 

4

Οι οργανώσεις της ΕΔΑ 
στον Κορυδαλλό και στο 

Ηράκλειο Κρήτης

Ο λαός θα συντρίψει το πραξικόπημα. Οι 
ομιλίες των κ. κ. Μ. Γλέζου, Στ. Μερκούρη, 

Τ. Μπενά και ο χαιρετισμός του Μ. 
Θεοδωράκη

Αθήνα~ Κορυδαλλός~ 
Ηράκλειο

Θεοδωράκης Μίκης~ Γλέζος Μανώλης~ Μερκούρης 
Σταμάτης~ Μπενάς Τάκης

1966 2/3 1 Μποστ[αντζόγλου Μέντης]
Γελοιογραφία που αναφέρεται στα Κύθηρα, 

στην Αμοργό και τους εκτοπισμένους της ΔΝΛ. Αθήνα~ Κύθηρα~ Αμοργός

1966 2/3 3 Το Βήμα των Αναγνωστών Οι εξορίες

Γράμμα στην "Αυγή". Ερωτώνται όσοι 
εμφανίζονται ως υπέρμαχοι της "ελευθερίας" 
από τις στήλες της δεξιάς για τα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης και τα "θύματα" Γεωργακόπουλο 
και Μανδίκο, Γεωργίου και Λεντάκη. Αθήνα

Γεωργακόπουλος (αντισμήναρχος)~ Μανδίκος Γεώργιος~ 
Γεωργίου Τάκης~ Λεντάκης Αντρέας

1966 2/3 4 Αλήθειες Κατάντημα

Αναφορά στην "τέως δημοκρατική" εφημ. 
"Ελευθερία" που σε δημοσίευμά της 

υπερασπίζεται τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και 
προσθέτει ότι "στοιχειώδεις λόγοι ασφάλειας 

υπαγορεύουν να τελούν υπό έλεγχο οι 
επαναπατριζόμενοι". Αθήνα Λεντάκης Αντρέας

1966 2/3 5 Ιωαννίδης Φρίξος
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η ΕΚΟΦ εντείνει τις προκλήσεις

Ανταπόκριση από τη συγκέντρωση της "Εθνικής 
Πανσπουδαστικής Ενότητος" που αποτελείται 
από "ταραξίες της ΕΚΟΦ". Με ψήφισμά τους 
ζητείται η διάλυση της ΕΦΕΕ και της ΔΝΛ. Θεσσαλονίκη

1966 2/3 6
Δηλώσεις μετανοίας ζητεί νομάρχης από 

στελέχη της ΕΔΑ

Η Ν.Ε. Άρτας της ΕΔΑ, με τηλεγράφημα στον 
Υπουργό Εσωτερικών και στον τύπο, 
διαμαρτύρεται για την συμπεριφορά του 

νομάρχη στην αντιπροσωπεία της ΕΔΑ και της 
ΔΝΛ, η οποία του έθεσε υπ' όψη πλαστές 
προκηρύξεις με εμπρηστικό περιεχόμενο. Ο 
νομάρχης ζήτησε από την αντιπροσωπεία να 

αποκηρύξει τον κομμουνισμό. Άρτα

1966 2/3
1 και 

5

Η αναβίωση του θεσμού της εξορίας 
εξεγείρει το λαό. Διαβήματα της ΕΔΑ, 

διαμαρτυρίες της Ένωσης Δικαιωμάτων, της 
ΕΔΗΝ, της ΕΦΕΕ, της Σοσιαλιστικής 

Νεολαίας, της ΔΝΛ. Η κυβέρνηση επιμένει 
στο μέτρο Αθήνα

1966 3/3 1
Να απολυθεί ο Αυγερόπουλος. Έκκληση 15 

δημοτικών συμβούλων Αθηνών

Διαμαρτυρίες πολλών οργανώσεων μεταξύ των 
οποίων και της ΔΝΛ Αιτωλοακαρνανίας, 

Νάουσας, Ανδριανής Ροδόπης αλλά και των 
"Οικοδόμων Λαμπράκηδων".

Αθήνα~ Αιτωλοακαρνανία~ 
Νάουσα~ Ανδριανή (Ροδόπη) Αυγερόπουλος Γεράσιμος

1966 3/3 3

"Η Δ. Ευρώπη στο πλευρό μας". Μια 
συνέντευξη με το Μ. Θεοδωράκη για την 

πρόσφατη περιοδεία του στο εξωτερικό. - Η 
πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, ο αγώνας 

για τη δημοκρατία, η λογοκρισία στη 
μουσική

Στην συνέντευξη που έδωσε στην ολλανδική 
τηλεόραση, ο Μ. Θεοδωράκης ρωτήθηκε για τη 
δημοκρατική αντίσταση του λαού μας, για το 

Σωτήρη Πέτρουλα και για τη ΔΝΛ. Ανέπτυξε το 
ιστορικό της ίδρυσης της οργάνωσης και για το 
πώς μέσα σε λίγο καιρό έγινε η μεγαλύτερη 
πολιτική οργάνωση της ελληνικής νεολαίας. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης~ Πέτρουλας Σωτήρης

1966 3/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Ομιλία στη λέσχη ΔΝΛ Βύρωνα

Συγκέντρωση - ομιλία στη λέσχη ΔΝΛ Βύρωνα 
με θέμα "Πολιτική και Συνδικαλισμός" και 

ομιλητή τον Ι. Ανδρικόπουλο. Βύρωνας Ανδρικόπουλος Ι.

1966 3/3 6

Στέλεχος της ΔΝΛ καταδικάσθηκε χθες για 
το "Ζ" ενώ προ ημερών αθωώθηκε από άλλο 

δικαστήριο

Καταδικάσθηκε σε φυλάκιση 40 ημερών ο 
γραμματέας της ΔΝΛ Βοτανικού, 

Κωνσταντινέας, επειδή στην επιγραφή των 
γραφείων υπάρχει το "Ζ". Μάρτυρες κατηγορίας -
τρεις αξιωματικοί της αστυνομίας- κατέθεσαν 
ότι το σήμα ενοχλεί τους πολίτες γιατί σημαίνει 

πως ο Λαμπράκης ζεί και αυτό ακριβώς 
προκαλεί ανησυχία. Αθήνα Κωνσταντινέας Β.~ Αργυρόπουλος Χριστόφορος

1966 4/3 1 Μποστ[αντζόγλου Μέντης]

Γελοιογραφία. Ο Αποστολάκος δεν μπορεί 
ακόμα να ξεφυλλίσει Άτλαντα για να βρει τας 

νήσους της Ελλάδας πλην της "Αμοργού και των 
Κυθήρων". Κύθηρα~ Αμοργός Αποστολάκος Χρήστος
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1966 4/3
1 και 

4 Διάβημα της ΕΔΑ

Ανοικτός πολιτικός πόλεμος οι συλλήψεις. 
Διαμαρτυρία της Παγκόσμιας Δημοκρατικής 
Νεολαίας, της Ιταλικής Σοσιαλιστικής, της 
Γαλλικής Κομμουνιστικής και της ΕΔΟΝ 
Κύπρου. Ο Πρωθυπουργός υπόσχεται 

επανεξέταση του θέματος

Αντιπροσωπεία της ΕΔΑ τόνισε στον 
Στεφανόπουλο ότι οι συλλήψεις με τον νόμο 

"περί αλλοδαπών" των μελών της ΔΝΛ και των 
επαναπατρισθέντων πολιτικών προσφύγων δεν 

είναι παρά "απροσχημάτιστος πολιτικός 
διωγμός". ~ Εκδηλώσεις αλληλεγγύης της 

ΠΟΔΝ και άλλων δημοκρατικών οργανώσεων 
προς τα μέλη της ΔΝΛ. Αθήνα Στεφανόπουλος Στέφανος

1966 4/3
1 και 

4 Αλήθειες Ο κ. Νάνας και τα "όπλα"

Βουλευτής της ΕΡΕ με ερώτησή του στη Βουλή 
επιτίθεται στους νέους της ΕΔΑ ρωτώντας αν 

είναι στρατιωτικά οργανωμένοι και αν 
εκπαιδεύονται "εις δολιοφθοράς". Αθήνα Τσαλδάρης Αθανάσιος

1966 5/3 5
Με το πρόσχημα ότι είναι 

αλλοδαποί

Εξοργιστικές δηλώσεις του Αποστολάκου 
για να δικαιολογήσει τα νέα στρατόπεδα. 
Όλοι οι εκτοπιζόμενοι είναι Έλληνες και 

μεταξύ αυτών ο αντισμήναρχος 
Γεωργακόπουλος

Υβριστικές για την ΕΔΑ και τη ΔΝΛ δηλώσεις 
του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, 

Αποστολάκου, στην προσπάθειά του να 
απαντήσει στο κύμα διαμαρτυριών για την 
αναβίωση των διοικητικών εκτοπίσεων. Αθήνα Αποστολάκος Χρήστος~ Γεωργακόπουλος (αντισμήναρχος) 

1966 5/3
1 και 

4
Μετά την ερώτηση του 
Νάνα Τσαλδάρη…

Χειροβομβίδες τοποθετήθηκαν στη λέσχη 
της ΔΝΛ Νίκαιας. Οργανωμένη πρόκληση 
κατά της ησυχίας του τόπου. Καταγγελίες 

της ΕΔΑ και της Δ.Ν. Λαμπράκη

24 ώρες μετά την "ύποπτη" ερώτηση του 
βουλευτή της ΕΡΕ περί "πολεμικού εξοπλισμού 
των νέων της ΕΔΑ" βρέθηκαν χειροβομβίδες 
στη ΔΝΛ Νίκαιας. Τις εντόπισε τυχαία ο 

γραμματέας της οργάνωσης, Πέτρος Κωστάκος. 
Καταγγελία της ΕΔΑ για προβοκάτσια. ~ Στα 
γραφεία της ΕΔΑ Καμινίων, "άγνωστοι" 
έσπασαν τα τζάμια και έγραψαν φασιστικά 

μηνύματα με την ένδειξη Ε.Ο."Χ". ~ Η ΔΝΛ και 
η ΕΔΑ καλούν τον λαό ενωμένο να φράξει το 

δρόμο της ανωμαλίας. Αθήνα~ Νίκαια~ Καμίνια Τσαλδάρης Αθανάσιος~ Κωστάκος Πέτρος

1966 6/3 1 Μποστ[αντζόγλου Μέντης]
Γελοιογραφία με αναφορά στο Τουρκολίμανο, 

τα Κύθηρα και την Αμοργό. 
Αθήνα~ Τουρκολίμανο 

(Πειραιάς)~ Κύθηρα~ Αμοργός

1966 6/3 10
Ασύλληπτοι οι 
τρομοκράτες

Κυβερνητική σιγή για τη φασιστική 
πρόκληση στην Κοκκινιά. Ο "μίτος" στα 

χέρια του κ. Αθ. Τσαλδάρη

Ασύλληπτοι οι δράστες της επίθεσης στη ΔΝΛ 
Κοκκινιάς και στα γραφεία της ΕΔΑ στα 

Καμίνια. Επίσης, η υπόθεση των χειροβομβίδων 
στη ΔΝΛ Νίκαια δεν έχει περάσει ακόμη στα 
χέρια των δικαστικών αρχών. Ο "μίτος" 

βρίσκεται στα χέρια του Τσαλδάρη που πρέπει 
να κληθεί για να ερωτηθεί από που είχε τις 

"πληροφορίες".
Πειραιάς~ Καμίνια~ Κοκκινιά 

[Νίκαια]~ Νίκαια Τσαλδάρης Αθανάσιος

1966 6/3 10 Συγκέντρωση την Τετάρτη

Η ΕΔΑ και ΔΝΛ Κοκκινιάς καλούν το λαό σε 
πανδημοκρατική συγκέντρωση, στις 9.3, σε 
ένδειξη διαμαρτυρίας για την οργανωμένη 
πρόκληση κατά της ησυχίας του τόπου Κοκκινιά [Νίκαια]

1966 6/3
1 και 

9 Η Ανακοίνωση της Ε.Ε. της ΕΔΑ
Αναφορά στις εκτοπίσεις των στελεχών της 

ΔΝΛ και στις χειροβομβίδες στη ΔΝΛ Νίκαιας. Νίκαια

1966 6/3
1 και 

9

Ανακοινώσεις της Ε.Ε. 
της ΕΔΑ και της 
Ενώσεως των 

Δικαιωμάτων του  
Ανθρώπου

Έντονες αντιδράσεις εναντίον των διώξεων 
και των προκλήσεων. Ζωηρή συγκίνηση για 
τη σύλληψη της Έλλης Αλεξίου και τις 

εκτοπίσεις

Στις ανακοινώσεις περιγράφεται η "Δημοκρατία" 
στην Ελλάδα και καταγγέλλονται οι διοικητές 
εκτοπίσεις, οι χειροβομβίδες στη ΔΝΛ, η δράση 

των παρακρατικών κ.ά. Αθήνα Αλεξίου Έλλη

1966 8/3 7 Αλήθειες Ο εκτοπισμένος κ. Ανδρ. Λεντάκης

Απαγόρευσαν στη γυναίκα του Λεντάκη να τον 
επισκεφθεί με το επιχείρημα ότι χρειάζεται 

ειδικό σημείωμα από την Διεύθυνση 
Αλλοδαπών. ~ Με επιστολή του, ο Λεντάκης 
ανατρέπει τους ισχυρισμούς περί "αλλοδαπού". Αθήνα Λεντάκης Αντρέας~ Αποστολάκος Χρήστος

1966 8/3 8
Στην Κοκκινιά και 

Καλλίπολη
Πανδημοκρατικές συγκεντρώσεις αύριο - 

μεθαύριο

Η ΕΔΑ και η ΔΝΛ Κοκκινιάς καλούν σε 
πανδημοκρατική συγκέντρωση για την 

"οργανωμένη πρόκληση κατά της ησυχίας του 
τόπου". ~ Η ΕΔΑ Χατζηκυριακείου-

Καλλιπόλεως πραγματοποιεί συγκέντρωση με 
ομιλητή τον Αντ. Μπριλλάκη. Κοκκινιά [Νίκαια]~ Καλλίπολη Μπριλλάκης Αντώνης
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1966 8/3
1 και 

6
Τρομοκράτες κατέστρεψαν τα γραφεία της 

ΕΔΑ Βοτανικού και της "ΓΕΜΣΟΒ"

Καταστροφή των γραφείων και φασιστικά 
συνθήματα. Καταγγελία των βουλευτών της 
ΕΔΑ, Κύρκου και Νεφελούδη, προς τον 

πρωθυπουργό και τους υπουργούς Εσωτερικών, 
Συντονισμού και Δημοσίας Τάξως για τη σιγή 
της κυβέρνησης σχετικά με τη δραστηριότητα 
των παρακρατικών και τις επιθέσεις τους σε 
γραφεια της ΕΔΑ και της ΔΝΛ. Αναφορά και 
στη δίωξη του υπευθύνου των γραφείων της 

ΔΝΛ Βοτανικού για το "Ζ". Αθήνα
Κύρκος Λεωνίδας~ Νεφελούδης Βασίλης~ Κωνσταντινέας 

Β.

1966 8/3
1 και 

7

Ασυδοσία των 
παρακρατικών, 

εκτοπίσεις, συλλήψεις, 
διωγμός της Αντίστασης

Οι αποστάτες, όργανα των εμπρηστών της 
ομαλότητας. Εν όψει εκλογών προσπαθούν 
να δημιουργήσουν συνθήκες εκλογικού 

πραξικοπήματος…

Οι δημοκρατικοί κύκλοι τονίζουν ότι το "αυλικό 
σχήμα Στεφανόπουλου είναι κυβέρνηση 

ανωμαλίας και αναταραχής" και αναφέρονται 
στις τελευταίες εκδηλώσεις κατά των γραφείων 
της ΕΔΑ και της ΔΝΛ, στην επίθεση στην 

εταιρεία ΓΕΜΣΟΒ, στην αναβίωση της εξορίας 
και στη σύλληψη της Έλ. Αλεξίου. Εφημερίδα 

της δεξιάς έγραφε ότι έγινε κυβερνητική 
σύσκεψη για να αποφασιστούν μέτρα κατά της 

Αριστεράς και ιδιαίτερα της ΔΝΛ. Αθήνα Αλεξίου Έλλη

1966 9/3 3
Από το εσωτερικό και το 

εξωτερικό

Διαμαρτυρίες - διαβήματα. Για την 
αποφυλάκιση των πολιτικών κρατούμενων, 

του στρατηγού Αυγερόπουλου, των 
αντιστασιακών και της Έλλης Αλεξίου, για 
την αναβίωση του θεσμού της εξορίας, για 
τις επιθέσεις των "αγνώστων" παρακρατικών

Διαμαρτυρίες της ΔΝΛ Ν. Ιωνίας, Σουφλίου και 
Ροδολείβους Σερρών. Διάφορες δημοκρατικές 
οργανώσεις ζητούν την απελευθέρωση των 

στελεχών της ΔΝΛ.
Αθήνα~ Νέα Ιωνία~ Σουφλί~ 

Ροδολείβος (Σέρρες) Αυγερόπουλος Γεράσιμος~ Αλεξίου Έλλη

1966 9/3 6
Πανδημοκρατικές συγκεντρώσεις. Στο 

κέντρο και σε επαρχίες

Στην Κοκκινιά πραγματοποιείται συγκέντρωση 
με πρωτοβουλία της ΕΔΑ και της ΔΝΛ 

Κοκκινιάς με ομιλίες των Ιω. Παπαδημητρίου 
και Τ. Καρούσου. Κοκκινιά [Νίκαια] Παπαδημητρίου Γιάννης~ Καρούσος Τζαβαλλάς

1966 9/3
1 και 

4

Η κατακραυγή κατά της 
αστυνομοκρατίας 
ανησυχεί τους 
αυλόδουλους 

Κυβερνητικές συσκέψεις για το θέμα των 
εκτοπίσεων. Πανελλήνια δημοκρατική 

διάσκεψη στις 27 Μαρτίου. Δημοκρατική 
συγκέντρωση της ΕΔΑ στην Πρέβεζα

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ταύρου ζητά την 
απελευθέρωση του γραμματέα της ΔΝΛ Αν. 
Μακεδονίας-Θράκης που εκτοπίστηκε ως … 

"αλλοδαπός". Πρέβεζα~ Ταύρος Γεωργίου Τάκης

1966 10/3 1 Μποστ[αντζόγλου Μέντης]
Γελοιογραφία. Παρομοίωση του Παλομάρες με 

τα νησιά του εκτοπισμού

1966 10/3 1
Τον φυλάκισαν γιατί αγνοούσαν το νέο 
νόμο. Η εισαγγελική αρχή και ο δικαστής

Σύλληψη του Βασ. Κοϊνάκη, εκπροσώπου του 
νομού Έβρου στην οργανωτική συνδιάσκεψη 
της ΕΔΑ και του Στ. Καλαϊτζή μέλους της ΔΝΛ 

Αλεξανδρούπολης που τελικά αφέθηκε 
ελεύθερος. Ο Κοϊνάκης, ως παλιός πολιτικός 
κρατούμενος, παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα 
κατηγορούμενος ότι παραβίασε τους όρους 

αποφυλάκισής του. Έβρος Κοϊνάκης Βασίλης~ Καλαϊτζής Στ. 

1966 10/3 3
Από το εσωτερικό και το 

εξωτερικό

Διαμαρτυρίες - διαβήματα. Για την 
αποφυλάκιση των πολιτικών κρατούμενων, 

του στρατηγού Αυγερόπουλου, των 
αντιστασιακών και της Έλλης Αλεξίου, για 
την αναβίωση του θεσμού της εξορίας, για 
τις επιθέσεις των "αγνώστων" παρακρατικών

Διαμαρτυρίες της ΕΔΑ και της ΔΝΛ Ρεθύμνης. 
Διαμαρτυρία έστειλε και η ΔΝΛ Μελβούρνης. Αθήνα~ Ρέθυμνο~ Μελβούρνη Αυγερόπουλος Γεράσιμος~ Αλεξίου Έλλη

1966 10/3 3 Εβδομάδα του Βιετνάμ στο Περιστέρι
Η ΔΝΛ Περιστερίου διοργανώνει εβδομάδα 

συμπαράστασης στο Βιετνάμ. Περιστέρι 

1966 10/3 5 Ο Αποστολάκος ψεύδεται

"Δεν είμαστε αλλοδαποί". Λεντάκης: Το 
Τπουργείο Εσωτερικών τον εφοδίασε με 
ελληνικό διαβατήριο και το ανανέωσε 
κανονικά. Γεωργίου: Και οι πέτρες του 

χωριού μας ξέρουν -Γράφουν 700 κάτοικοι 
της Καλλιράχης Θάσου ότι ο Γεωργίου 
γεννήθηκε και μεγάλωσε στο χωριό μας

Αποδεικτικά στοιχεία για την καταγωγή των 
εκτοπισθέντων στελεχών της ΔΝΛ. Θάσος~ Αιθιοπία Λεντάκης Αντρέας~ Γεωργίου Τάκης
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1966 10/3 5
Η δράση των συμμοριών στην Αθήνα. Τα 

ΤΕΑ πυροβολούν στο Ξηρόμερο

Καταγγελία βουλευτών της ΕΔΑ. Στις 5.3, 
"τρομοκράτες της δεξιάς" από την 

Παλαιοκατούνα, την Κατοχή και το Αιτωλικό 
πήγαν στον Πεντάλοφο Ξηρόμερου να 

διασκεδάσουν σε κέντρο. Κατά την αποχώρησή 
τους αφαίρεσαν την ταμπέλα της ΔΝΛ. 

Υποβλήθηκε μήνυση. Την επόμενη μέρα, στην 
Παλαιοκατούνα "προέβησαν εις αθρόους 

πυροβολισμούς προς κατατρομοκράτησιν των 
κατοίκων".

Πεντάλοφος Ξηρομέρου 
(Αιτωλοακαρνανία)~ 

Παλαιοκατούνα~ Κατοχή~ 
Αιτωλικό

Μπριλλάκης Αντώνης~ Εφραιμίδης Βασίλης~ 
Παπανικολάου Τάκης

1966 10/3 6

Αθώωση μέλους της Ε.Ε. της ΕΔΑ και 
στελεχών της ΔΝΛ για συνθήματα σε 

συγκεντρώσεις

Αθώωση μελών της ΔΝΛ στην Καλαμάτα. Είχαν 
συλληφθεί διότι φώναζαν συνθήματα 

"συμμορφώσου βασιλιά" σε πανδημοκρατική 
συγκέντρωση το φθινόπωρο του 1965. Καλαμάτα

1966 10/3 6
Βουλευτές της ΕΔΑ επισκέφθηκαν τον κ. Α. 

Λεντάκη
Ο Λ. Κύρκος και Β. Σακελλάρης επισκέφθηκαν 

τον Λεντάκη στο τμήμα μεταγωγών. Αθήνα
Κύρκος Λεωνίδας~ Σακελλάρης Βαγγέλης~ Λεντάκης 

Αντρέας

1966 10/3
1 και 

4 Αλήθειες Οι εξόριστοι

Αναφορά στις εκτοπίσεις των στελεχών της 
ΔΝΛ, του αντισμηνάρχου Γεωργακόπουλου και 
του μηχανικού Μανδίκου. Καλούνται όσοι 
διαφωνούν με τις εκτοπίσεις να πάρουν 

συγκεκριμένη θέση. Αθήνα Γεωργακόπουλος (αντισμήναρχος)~ Μανδίκος Γεώργιος

1966 11/3 1
[δίπλα στον τίτλο της 

εφημερίδας] Η εβδομάδα συμπαράστασης του Βιετνάμ Αρχίζουν οι εκδηλώσεις της ΔΝΛ Περιστερίου. Περιστέρι

1966 11/3 5 Πανελλήνιο αίτημα

Δημοκρατία - ομαλότητα. Ανακοινώσεις και 
διαμαρτυρίες οργανώσεων και 

προσωπικοτήτων εσωτερικού και εξωτερικού
Τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας της ΔΝΛ 

Καρδίτσας, Αρκαδίας και Σερρών. Καρδίτσα~ Αρκαδία~ Σέρρες

1966 12/3 5 Ιωαννίδης Φρίξος

Αθωώσεις στελεχών της ΕΔΑ και της ΔΝΛ 
για τα συνθήματα "Τσιριμώκο μασκαρά", "Η 

αυλή να μαντρωθεί"

Αθώωση στη Θεσσαλονίκη μελών της ΕΔΑ και 
της ΔΝΛ μεταξύ των οποίων και ο τέως 

βουλευτής Δ. Κελτεμλίδης, από την κατηγορία 
"διά θρασύτητα και περιύβρισην της αρχής. ~ 
Αθώωση μελών της ΔΝΛ Γιαννιτσών για 

προσβολή του βασιλιά. ~ Αθώωση στο Βόλο 
μελών της ΔΝΛ και ΕΔΗΝ για τους ίδιους 

λόγους.
Θεσσαλονίκη~ Γιαννιτσά~ 

Βόλος Κελτεμλίδης Τάκης~ Τσιριμώκος Ηλίας

1966 12/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η χθεσινή συγκέντρωση της ΕΦΕΕ. Οι 
αδούλωτοι φοιτητές εντείνουν τον αγώνα. 
Μήνυμα του Λεντάκη στην συγκέντρωση

Ο αντιπρόεδρος της ΕΦΕΕ διαβάζει μήνυμα του 
Λεντάκη στη συγκέντρωση Αθήνα Λεντάκης Αντρέας~ Μαυρογορδάτος Γιώργος

1966 12/3 5
Απάντηση στον 
Αποστολάκο

"Οι αγώνες μας τιμούν την πατρίδα". 
Διαμαρτυρία - έκκληση των εκτοπισμένων 

στα Κύθηρα

Οι εκτοπισμένοι Μανδίκος Γ. και Γεωργίου Τ. 
διαμαρτύρονται με επιστολή τους (6.3) από τα 

Κύθηρα, για τις δηλώσεις του υπουργού 
Δημοσίας Τάξεως στο ραδιόφωνο και 

απευθύνουν έκκληση συμπαράστασης προς 
όλους τους προοδευτικούς πολίτες και 

οργανώσεις. Κύθηρα
Μανδίκος Γεώργιος~ Γεωργίου Τάκης~ Αποστολάκος 

Χρήστος

1966 12/3 5

Δημοκρατική 
συγκέντρωση στο 

Βοτανικό

Λ. Κύρκος: παλεύουμε εναντίον σχεδίου που 
εξεπονήθη από τους φιλοδημοκρατικούς 
κύκλους. Οι επιθέσεις στα γραφεία των 

δημοκρατικών οργανώσεων
Ομιλία του Λ. Κύρκου με αναφορά στο 
νομοσχέδιο διάλυσης των Λαμπράκηδων. Βοτανικός Κύρκος Λεωνίδας

1966 12/3 6 Στο Περιστέρι
Επιτυχής η χθεσινή συγκέντρωση της ΔΝΛ 

για το Βιετνάμ
Στο πλαίσιο της "Εβδομάδας συμπαράστασης 

στο Βιετνάμ". Περιστέρι

1966 12/3
1 και 

5

Ενώ η νεολαία συνεχίζει 
απτόητη τον αγώνα για 

τη δημοκρατία

Συνελήφθησαν 5 νέοι. Ο αντιπρόεδρος της 
ΕΦΕΕ και 4 στο Περιστέρι. Τρομοκράτες 
έσπασαν τα τζάμια των γραφείων της ΕΔΑ 

Κολωνού. Έντονες διαμαρτυρίες

Σύλληψη και κακοποίηση του γραμματέα της 
ΔΝΛ Περιστερίου, Ν. Ηλιόπουλου, για το "Ζ" 

και στη συνέχεια 3 μελών της ΔΝΛ στο 
Περιστέρι στη διάρκεια συγκέντρωσης της 
τοπικής ΔΝΛ που διοργανώθηκε στο πλαίσιο 
της "εβδομάδας συμπαράστασης στο Βιετνάμ". 

Η ΔΝΛ και η ΕΔΗΝ καταγγέλλουν την 
"τρομοκρατία των αποστατών". Περιστέρι~ Κολωνός

Ηλιόπουλος Νίκος~ Βασιάκος Π.~ Πανάς Κώστας~ 
Μαθιουδάκης Γιάννης 
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1966 15/3 5 Στο Περιστέρι

Περήφανη απάντηση του λαού και της 
νεολαίας στην τρομοκρατία. Τα 

αποκαλυπτήρια του μνημείου των πεσόντων. 
Τα εγκαίνια της λέσχης της ΔΝΛ

Διπλή απάντηση στις βιαιότητες της αστυνομίας 
εναντίον της ΔΝΛ Περιστερίου. Ο δήμαρχος της 
πόλης έκανε τα αποκαλυπτηρία αγάλματος στην 
μνήμη πεσόντων ηρώων και το ίδιο απόγευμα η 
ΔΝΛ Περιστερίου έκανε τα εγκαίνια της νέας 
λέσχης της στην οποία έχει οργανώσει έκθεση 

για το Βιετνάμ με φωτογραφίες από τον 
"βρώμικο αμερικανικό πόλεμο". Περιστέρι Φωλόπουλος Δημήτρης

1966 15/3 5 Έγινε την Κυριακή
Μνημόσυνο των εκτελεσμένων στην 

Καλογρέζα

Με πρωτοβουλία των οικογενειών των 
εκτελεσθέντων και του δήμου Ν.Ιωνίας έγινε 
μνημόσυνο για τους 22 πατριώτες -και ενός 
Ιταλού αντιφασίστα- που εκτελέστηκαν στις 

15.3.1944. Στον τόπο της εκτέλεσης κατέθεσαν 
στεφάνια διάφορες οργανώσεις μεταξύ των 

οποίων και η ΔΝΛ Καλογρέζας. Νέα Ιωνία~ Καλογρέζα

1966 15/3 8
Δεν έγινε χθες η δίκη των τριών μελών της 

ΔΝΛ Περιστερίου

Αναβολή της δίκης ύστερα από αίτημα των 
συνηγόρων υπεράσπισης, οι οποίοι κατήγγειλαν 
ότι τα τρία μέλη της ΔΝΛ κακοποιήθηκαν στο 

Τμήμα Ασφαλείας Περιστερίου. Περιστέρι

1966 16/3 2
Ενώ εκδικάζεται η 

υπόθεση στις 28 Μαρτίου

Από χθες το ΕΙΡ έπαψε να μεταδίδει 
τραγούδια των τριών συνθετών. Η συναυλία 
των Θεοδωράκη - Λεοντή στον Πειραιά 
δημοψήφισμα κατά της λογοκρισίας

Ενώ η αίτηση των Θεοδωράκη - Χατζιδάκι - 
Ξαρχάκου θα εξεταστεί στις 28.3, το ΕΙΡ 

απαγόρευσε την αναμετάδοση των τραγουδιών 
τους. Συναυλία των Θεοδωράκη - Λεοντή στον 
Πειραιά σαν συνέχεια του δημοψηφίσματος 

κατά της λογοκρισίας. Την συναυλία 
παρακολούθησαν μέλη της ΔΝΛ και ο 

γραμματέας της ΔΝΛ Πειραιά, Κ. Τσουράκης. Πειραιάς
Τσουράκης Κώστας~ Θεοδωράκης Μίκης~ Χατζιδάκις 

Μάνος~ Ξαρχάκος Σταύρος~ Λεοντής Χρήστος

1966 16/3 5
Στο Αυτόφωρο τριμελές 

Πλημμελειοδικείο

Άρχισε χθες η δίκη των Λαμπράκηδων 
Περιστερίου. Ο Ηλιόπουλος συνελήφθη πριν 
πάει στα γραφεία κι όμως κατηγορείται ότι 

μετέδιδε συνθήματα!

Κατάθεση μαρτύρων οι οποίοι ισχυρίζονται ότι 
οι Λαμπράκηδες είχαν τοποθετήσει μεγάφωνα. 

Τα συνθήματα σε συνδυασμό με τις 
φωτογραφίες από το Βιετνάμ προκαλούσαν 

ανησυχία και διχόνοια στο λαό. Αθήνα~ Περιστέρι Ηλιόπουλος Νίκος

1966 16/3
1 και 

4

Εξέχοντες Άγγλοι επιστήμονες και 
συγγραφείς ζητούν να απολυθεί ο στρατηγός 
Αυγερόπουλος. Τον κρατούμενο στρατηγό 
επισκέφθηκαν οι κ.κ. Ι. Πασαλίδης και Μ. 
Γλέζος. Διαμαρτυρίες για τις συλλήψεις

Μήνυμα Άγγλων επιστημόνων και καλλιτεχνών 
στον Έλληνα πρωθυπουργό για την 

αποφυλάκιση του Αυγερόπουλου. Διαμαρτυρίες 
και Ελλήνων φοιτητών του εξωτερικού που 
απαιτούν την απελευθέρωση του Α. Λεντάκη 

(ΔΝΛ) και άλλων αγωνιστών της δημοκρατίας. Αθήνα
Αυγερόπουλος Γεράσιμος~ Στεφανόπουλος Στέφανος~ 

Λεντάκης Αντρέας~ Γλέζος Μανώλης~ Πασαλίδης Γιάννης

1966 17/3 1
Η "ηρεμία" των 
αποστατών Παρακρατικοί εμφανίσθηκαν στο Περιστέρι

"Παρακρατικοί προέβαιναν σε διάφορες 
ασχημίες" μπροστά στη λέσχη της ΔΝΛ 

Περιστερίου. Ξεδίπλωσαν πανώ μπροστά στα 
γραφεία και μοίραζαν ανενόχλητοι προκηρύξεις. Περιστέρι

1966 17/3 1 Αλήθειες 170 κατηγορούμενοι σε 15 ημέρες!..

Παρουσίαση του κλίματος που υπάρχει στην 
Ελλάδα μετά το βασιλικό πραξικόπημα. Οι 9 
δίκες που πρόκειται να γίνουν, στις δεκαπέντε 
επόμενες ημέρες, με 170 κατηγορούμενους 
έχουν σχέση με το διωγμό που εξαπέλυσε η 
αστυνομία των αποστατών για να κάμψει την 
αντίσταση του λαού και της νεολαίας. Αναφορά 

στιςδίκες στελεχών της ΕΔΑ, της Έλλης 
Αλεξίου, των Λαμπράκηδων Περιστερίου κ.ά. Αθήνα Αλεξίου Έλλη

1966 17/3 4 Αλήθειες Η…αστυνομική "πολιτεία"!

Στη δίκη των Λαμπράκηδων Περιστερίου 
αποκαλύπτεται ότι ο συνήγορος "πολιτικής 

αγωγής" κ. Γριμπάς δεν έχει διοριστεί από τον 
διοικητή Ασφαλείας και τον διοικητή του 
Τμήματος όπως ισχυριζόταν ο ίδιος. Αθήνα Γριμπάς Γ.



Έτος Ημερομην. σελ. Συντάκτης Ρουμπρίκες Υπέρτιτλος Τίτλος Περίληψη Τόποι Πρόσωπα

1966 17/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Συνήλθε στις 11 και 12 του μηνός στην 
Αθήνα η Γ΄ Σύνοδος του Κ.Σ. της 

Δ.Ν.Λαμπράκη

Θέμα της συνόδου η εκτίμηση της πολιτικής 
κατάστασης και των αγώνων της ελληνικής 

νεολαίας και ο προγραμματισμός της πάλης για 
την απόκρουση των σχεδίων δικτατορίας και το 

άνοιγμα του δρόμου προς τις εκλογές. Η 
σύνοδος απέστειλε χαιρετισμούς στα στελέχη 
του Κ.Σ. της ΔΝΛ, Λεντάκη και Γεωργίου, που 

είναι εξόριστοι. Αθήνα Λεντάκης Αντρέας~ Γεωργίου Τάκης

1966 17/3
1 και 

4

Λόγος του Μανώλη 
Γλέζου στη χθεσινή 
συγκέντρωση στο 

Μπραχάμι

Δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς την παρουσία 
της Αριστεράς. Η Αριστερά αγωνίζεται για 
την αποτροπή των τριών μεγάλων εθνικών 
κινδύνων: του πυρηνικού αφανισμού, της 
δικτατορίας, της εθνικής καταστροφής στην 

Κύπρο

Πριν την ομιλία του Γλέζου, χαιρετισμό 
απηύθυνε και ο Σπ. Παπαδάτος εκ μέρος της 

ΔΝΛ Μπραχαμίου. Άγιος Δημήτριος [Μπραχάμι] Γλέζος Μανώλης~ Παπαδάτος Σπ.

1966 17/3
1 και 

5
Οι αστυνομικοί δεν 

πείθουν το δικαστήριο

Κανείς "ανησυχήσας" πολίτης μάρτυρας στη 
δίκη των νέων του Περιστερίου. Ανεβλήθη 

για τις 31 Μαρτίου

Η δίκη των τριών μελών της ΔΝΛ Περιστερίου 
ανεβλήθη προκειμένου να κληθούν ως μάρτυρες 

"σοβαροί και αξιόπιστοι πολίτες" καθώς το 
δικαστήριο έκρινε ότι ενώ το αδίκημα είναι η 

"πρόκλησις ανησυχίας κλπ μεταξύ των πολιτών" 
η αστυνομία έφερε ως μάρτυρες κατηγορίας 

μόνον αστυνομικά όργανα και κανέναν πολίτη. Αθήνα Ηλιόπουλος Νίκος~ Πανάς Κώστας~ Βασιάκος Π.

1966 18/3 3
Συλλήψεις για δήθεν 
λαχειοφόρο αγορά

Τρομοκρατικές ενέργειες της αστυνομίας 
στην Καλλιθέα

Αστυνομικοί εισήλθαν σε κέντρο που γινόταν 
συνεστίαση της ΕΔΑ  και συνέλαβαν δύο μέλη 
της με πρόσχημα την λαχειοφόρο αγορά. ~ 

Επίσης, η ΔΝΛ Δουργουτίου και Αγ. Γεωργίου 
καταγγέλλει την "τρομοκρατική παρακολούθηση 
της λέσχης της και αυθαίρετες συλλήψεις μελών 

της ΔΝΛ". Καλλιθέα~ Νέος Κόσμος

1966 18/3 4 Αλήθειες Οι εξόριστοι

Αναφορά στην εξαγγελία κυβερνητικού 
δημοσιογραφικού οργάνου και στις δηλώσεις 
Στεφανόπουλου ότι ο θεσμός των εκτοπίσεων 
δεν επαναφέρεται. Η εξορία όμως έχει ήδη 

αναβιώσει στην Ελλάδα με πρώτα θύματα τους 
Γεωργακόπουλο, Μανδίκο και τα στελέχη της 

ΔΝΛ, Γεωργίου και Λεντάκη. Αθήνα

Στεφανόπουλος Στέφανος~ Γεωργακόπουλος 
(αντισμήναρχος)~ Μανδίκος Γεώργιος~ Λεντάκης Αντρέας~ 

Γεωργίου Τάκης

1966 18/3 6
Στο Περιστέρι και Αιγάλεω πανδημοκρατικές 

συγκεντρώσεις την Κυριακή

Με πρωτοβουλία της ΕΔΑ και της ΔΝΛ 
Περιστερίου διοργανώνεται συγκέντρωση στο 

Περιστέρι με ομιλητή τον Λ. Κύρκο. Περιστέρι~ Αιγάλεω Κύρκος Λεωνίδας

1966 18/3
1 και 

4 Αλήθειες Τα "παιδάκια" του κ. Αποστολάκου 

Σχόλιο για την ομάδα των παρακρατικών που 
παρατάχθηκε ασχημονώντας μπροστά στα 
γραφεία της ΔΝΛ Περιστερίου "κάτω από τα 
βλέμματα του διοικητή του παραρτήματος 

Ασφάλειας Περιστερίου και άλλων ασφαλιτών". 
Αν είχε γίνει κάτι αντίστοιχο από τους 

Λαμπράκηδες ο τύπος της δεξιάς θα μιλούσε για 
"τρομοκρατία των Λαμπράκηδων". Αθήνα Αποστολάκος Χρήστος

1966 19/3 2
Δόθηκε με μεγάλη 

επισημότητα Η συναυλία της Πειραματικής Ορχήστρας

Δόθηκε, υπό τη διεύθυνση του Μ. Χατζιδάκι, η 
πρώτη συναυλία της Πειραματικής Ορχήστρας 
του Δήμου Αθηναίων, παρουσία των βασιλέων, 
υπουργών, αλλά και εκπροσώπων της ΕΔΑ και 
της ΔΝΛ, Ηλ. Ηλιού και  Μ. Θεοδωράκη. Αθήνα Χατζιδάκις Μάνος~ Ηλιού Ηλίας~ Θεοδωράκη Μίκης

1966 19/3 6
Ανακοίνωση της τοπικής 

ΔΝΛ
Διαμαρτυρία για την δράση των 
τρομοκρατών στο Περιστέρι

Διαμαρτυρία της ΔΝΛ Περιστερίου για τις 
παρενοχλήσεις τρομοκρατών μπροστά στα 

γραφεία της. Δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τον 
αγώνα τους για τη δημοκρατία μέχρι την τελική 

νίκη. Περιστέρι

1966 19/3 6
Αύριο πανδημοκρατικές συγκεντρώσεις στο 

Περιστέρι και Αιγάλεω
Πρωτοβουλία της ΔΝΛ Περιστερίου και της 

ΕΔΑ. Ομιλητής ο Λ. Κύρκος. Περιστέρι Κύρκος Λεωνίδας

1966 19/3
1 και 

5 Η δίκη της ΕΦΕΕ

Αστυνομεύεται ακόμα και η σκέψη των 
φοιτητών! Οι σπουδαστές δέρνονταν άγρια 
και συλλαμβάνονταν για να μην μηνύσουν 

τους αστυνομικούς…

Αναφορά και στον χαιρετισμό στους 
δικαζόμενους φοιτητές από την Γ΄ Σύνοδο του 

Κ.Σ. της ΔΝΛ. Αθήνα



Έτος Ημερομην. σελ. Συντάκτης Ρουμπρίκες Υπέρτιτλος Τίτλος Περίληψη Τόποι Πρόσωπα

1966 20/3 1 Αλήθειες Οι εξόριστοι και ο κ. Τσιριμώκος

Σχόλιο σε ΄άρθρο της εφημ. "Μάχη" και το νόμο 
"περί αλλοδαπών" για τον οποίο ο Τσιριμώκος 
υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να εφαρμόζεται. Τότε 

γιατί βρίσκονται μέλη της ΔΝΛ και οι 
Γεωργακόπουλος και Μανδίκος εξόριστοι; Αθήνα

Τσιριμώκος Ηλίας~ Γεωργακόπουλος (αντισμήναρχος)~ 
Μανδίκος Γεώργιος

1966 20/3 9
Απειλούν και τους ηθοποιούς οι 

παρακρατικοί

Έξω από το θέατρο "Αυλαία" παρακρατικοί 
έγραψαν "Φωτόπουλε θα πεθάνεις". ~  

Διαμαρτυρία του γραμματέα της ΔΝΛ Πειραιά, 
Τσουράκη, για τη δράση παρακρατικών έξω από 
τα γραφεία της οργάνωσης. Ο αστυνομικός 

διευθυντής του Πειραιά τον διαβεβαίωσε ότι θα 
οι δράστες θα συλληφθούν. Αθήνα~ Πειραιάς Φωτόπουλος Μίμης~ Τσουράκης Κώστας

1966 20/3 10
Σήμερα πανδημοκρατικές συγκεντρώσεις στο 

Περιστέρι και Αιγάλεω
Πρωτοβουλία ΕΔΑ και ΔΝΛ Περιστερίου, 

ομιλητής Κύρκος Περιστέρι~ Αιγάλεω Κύρκος Λεωνίδας

1966 24/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδήλωση της Δ.Ν.Λαμπράκη

Επιτυχής εκδήλωση της ΔΝΛ Περιστερίου. 
Παρουσιάστηκε η "Καταχνιά" του Χρ.  Λεοντή 
και στη συνέχεια ο συνθέτης ανέλυσε το έργο 

του. Περιστέρι Λεοντής Χρήστος

1966 24/3 5

Δημοκρατικές 
συγκεντρώσεις στο 
Περιστέρι - Αιγάλεω

Στην τρομοκρατία ας αντιτάξουμε το μέτωπο 
της δημιουργικής Αντίστασης

Επιτυχία της συγκέντρωσης που οργάνωσε η 
ΕΔΑ και η ΔΝΛ Περιστερίου. Στην ομιλία του ο 

Λ. Κύρκος αναέρθηκε στη ΔΝΛ και στην 
συμπαράστασή της στο λαό του Βιετνάμ. Αιγάλεω~ Περιστέρι Κύρκος Λεωνίδας

1966 25/3 4
Διαμαρτυρίες - 
διαβήματα Ο λαός ζητεί δημοκρατία και ομαλότητα

Εναντίον του κινδύνου της δικτατορίας αλλά και 
των συλλήψεων και των εκτοπίσεων εξέδωσαν 

ανακοινώσεις και υπομνήματα διάφορες 
οργανώσεις μεταξύ των οποίων και η ΔΝΛ 

Μανταμάδου.
Αθήνα~ Μανταμάδος 

(Λέσβος)

1966 25/3 4 Ιωαννίδης Φρίξος

Αθωώσεις συνδικαλιστών και στελεχών της 
ΔΝΛ στη Θεσσαλονίκη για συγκεντρώσεις 

και συνθήματα

Το τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης αθώωσε 
μέλη της ΕΔΗΝ και της ΔΝΛ από την κατηγορία 

"θρασύτητα κατά της αρχής και προσβολή του 
προσώπου του βασιλιά". Θεσσαλονίκη Μανακούδας Σ.~ Λαζαρίδης Α.

1966 25/3 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδήλωση της ΔΝΛ Πειραιά

Σε εκδήλωση της ΔΝΛ Πειραιά στην Ποντιακή 
Στέγη για την εθνική επέτειο, θα μιλήσει ο Δ. 
Δημητρίου (Νικηφόρος). Το πρόγραμμα 

προβλέπει θεατρική παράσταση, ελληνικούς 
χορούς και λαϊκά μπαλέτα. Πειραιάς~ Δραπετσώνα Δημητρίου Μήτσος (Νικηφόρος)

1966 25/3 8
Πανδημοκρατική συγκέντρωση αύριο στο 

Περιστέρι

Ο Μ. Γλέζος θα επισκεφθεί την έκθεση της ΔΝΛ 
για το Βιετνάμ η οποία θα κλείσει αύριο. Με την 

ευκαιρία η ΔΝΛ Περιστερίου καλεί σε 
πανδημοκρατική συγκέντρωση. Περιστέρι Γλέζος Μανώλης

1966 26/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Οι Λαμπράκηδες δεντροφυτεύουν το 
Περιστέρι

Η ΔΝΛ Περιστερίου θα φυτέψει περισσότερα 
από 200 δέντρα στο δήμο Περιστερίου. Περιστέρι

1966 26/3 5 Μήνυση κατά αστυφύλακα του ΙΖ΄

Κάτοικος του Περιστερίου μηνύει αστυφύλακα 
διότι τον έβρισε χυδαία και τον απείλησε ότι "θα 
τον σπάσει στο ξύλο" την ώρα που έβγαινε από 

τα γραφεία της ΔΝΛ. Περιστέρι Τριανταφύλλου Βασίλης

1966 26/3 6 Ιωαννίδης Φρίξος
Κατά τη χθεσινή 

στρατιωτική παρέλαση

Ζωηρές εκδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας 
στη Θεσσαλονίκη. Συλλήψεις στο κέντρο και 

τις συνοικίες Σύλληψη μελών της ΔΝΛ. Θεσσαλονίκη Κατσαρός Ι.~ Λαδάς Χρ.

1966 26/3
1 και 

4

Ο λαός τίμησε το δημοκρατικό και εθνικό 
νόημα της επετείου. Διαδήλωσε την αξίωση 
για ανεξαρτησία, εκλογές, ομαλότητα. Η 

πανικόβλητη κυβέρνηση των αυλοδούλων με 
συλλήψεις και τρομοκρατία μόλυνε τη 

γιορτή

Αστυνομική τρομοκρατία στην  εθνική επέτειο. 
Ακούστηκαν, επίσης, συνθήματα εναντίον των 

Λαμπράκηδων. Αθήνα

1966 26/3
1 και 

5 Εγκολφόπουλος Τ[άσος] Οι εκτοπίσεις "αλλοδαπών"

Θέσεις για τις "διοικητικές" εκτοπίσεις και για το 
νόμο "περί αλλοδαπών" με αφορμή τις 
περιπτώσεις Λεντάκη και Γεωργίου. Αθήνα Εγκολφόπουλος Τ.~ Λεντάκης Αντρέας~ Γεωργίου Τάκης

1966 29/3
1 και 

6 Ιωαννίδης Φρίξος Μνημόσυνο στη Θεσσαλονίκη του Γ. Ζέβγου

Ο λαός της Θεσσαλονίκης απέτισε φόρο τιμής 
στη μνήμη του πολιτικού ηγέτη και στοχαστή Γ. 
Ζέβγου. Μίλησαν και εκπρόσωποι της ΔΝΛ και 

της ΣΕΕΝΕ. Θεσσαλονίκη Ζεύγος Γιάννης
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1966 29/3
1 και 

7 Αλήθειες Δεν νομιμοποιείται…η δίωξη πολιτών

Σχόλιο. Την παραμονή της εθνικής εορτής 
επιστρατεύτηκαν παρακρατικοί, στρατιωτικοί 
και νεολαίοι της ΕΡΕ, οι οποίοι, φορώντας 

διακριτικά, φώναζαν συνθήματα εναντίον των 
Λαμπράκηδων. Αν  δημοκρατικοί πολίτες 
έφεραν διακριτικά (ΕΔΑ, ΔΝΛ ή Ζ) θα 
ακολουθούσαν "αυτομάτως" συλλήψεις. Αθήνα

1966 30/3 8

Τερματίσθηκαν στο Περιστέρι οι εκδηλώσεις 
για το Βιετνάμ. Χαιρετισμός του Μανώλη 

Γλέζου

Η "εβδομάδα συμπαράστασης στο λαό του 
Βιετνάμ" που οργάνωσε η ΔΝΛ Περιστερίου 
έληξε. Την έκθεση επισκέφθηκε ο Μ. Γλέζος 

που απηύθυνε χαιρετισμό στους 
συγκεντρωμένους. Επίθεση της αστυνομίας και 

συλλήψεις. Περιστέρι Γλέζος Μανώλης 

1966 31/3 1 Ο λαός και η ζούγκλα

Άρθρο για την πολιτική κατάσταση και την 
"προσπάθεια" του Στεφανόπουλου και των 
αυλικών υπουργών για "γνήσια δημοκρατία", 

"ομαλότητα", "ηρεμία". Αναφορά στις επιθέσεις 
κατά δημοκρατικών οργανώσεων και κομμάτων, 
στις καταστροφές των γραφείων της ΔΝΛ και 

στις μηνύσεις για το "Ζ". Αθήνα Στεφανόπουλος Στέφανος

1966 31/3 5 Αλήθειες Να γυρίσουν οι εξόριστοι

Σχόλιο για τους 4 εκτοπισμένους εκ των οποίων 
2 είναι στελέχη της ΔΝΛ. Με μια απλή διαταγή 
της κυβέρνησης θα μπορούσαν να επιστρέψουν 

στις εστίες τους. Αθήνα Λεντάκης Αντρέας~ Γεωργίου Τάκης

1966 1/4 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Εκδήλωση της ΔΝΛ Αθήνας για την 25η 
Μαρτίου

Θεατρική εκδήλωση της ΔΝΛ Αθήνας με δύο 
θεατρικά έργα "Ο Άϊχμαν και ο Παπαγάλος" του 
Νότη Περγιάλη και " Ο Μακρυγιάννης" του Δ. 

Φωτιάδη. Αθήνα Περγιάλης Νότης~ Φωτιάδης Δημήτρης

1966 1/4 6

Άρχισε χθες η δίκη των τριών μελών της 
ΔΝΛ Περιστερίου. Αντιφατικές καταθέσεις 

αστυνομικών.

Δίκη των μελών της ΔΝΛ που συνελήφθησαν 
την "εβδομάδα συμπαράστασης στο Βιετνάμ". 
Οι συνήγοροι υπεράσπισης κατήγγειλαν την 
κακοποίηση των κατηγορουμένων μέσα στο 
αστυνομικό τμήμα. Αντιφατικές καταθέσεις 

αστυνομικών. Περιστέρι

1966 2/4 6 Αλήθειες Στρατός και πολιτική

Σχόλιο με αναφορά καταγγελία της ΕΔΑ στη 
Βουλή. Στρατιώτες με πολιτικά μοίραζαν 
προκηρύξεις κατά του Γρ. Λαμπράκη και 

στρατιώτες με στολή σχημάτισαν κλοιό μπροστά 
στα γραφεία της ΔΝΛ Μυτιλήνης, όπου 

επρόκειτο να δoθεί διάλεξη. Αθήνα~ Μυτιλήνη Λαμπράκης Γρηγόρης

1966 2/4 8
Κατά τη χθεσινή ημέρα 

της δίκης

Καταγγέλθηκε η άγρια κακοποίηση των 
τριών μελών της ΔΝΛ Περιστερίου. 

Υβριστής συνήγορος πολιτικής αγωγής

Μάρτυρες υπεράσπισης κατήγγειλαν τον 
βάναυσο ξυλοδαρμό των κατηγορουμένων μέσα 
στο αστυνομικό τμήμα. Ο γιατρός Φλούντζης το 

επιβεβαίωσε. Ψευδομάρτυρες. Οργή του 
συνηγόρου πολιτικής αγωγής, Γριμπά, και 

εξύβριση μάρτυρα. Μάρτυρες κατέθεσαν ότι τα 
επεισόδια ήταν σκηνοθετημένα από το ΙΖ΄ 
Παράρτημα Ασφάλειας για να ματαιωθεί η 
έκθεση για το Βιετνάμ. Κινητοποιήθηκαν 

αστυνομικά καμιόνια για να τρομοκρατήσουν το 
λαό και για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Αθήνα~ Περιστέρι Φλούντζης Αντώνης~ Γριμπάς Γ.~ Ηλιόπουλος Νίκος

1966 2/4
1 και 

7

Η ΕΔΑ (Ηλιού - Λ. 
Κύρκος) και η ΕΚ 
(Μπακόπουλος) 

κατήγγειλαν χθες στη 
Βουλή

Καθεστώς φασιστικής ζούγκλας. Η αυλική 
κυβέρνηση τρέμει τη συζήτηση για την 

αστυνομική τρμοκρατία

Στην αγόρευσή του ο Ηλ. Ηλιού κατήγγειλε ότι 
στη Μυτιλήνη στρατιωτικοί μοίραζαν 
προκηρύξεις κατά συγκέντρωσης που 

διοργάνωνε η ΔΝΛ. Αθήνα~ Μυτιλήνη Ηλιού Ηλίας~ Κύρκος Λεωνίδας~ Μπακόπουλος Νικόλαος

1966 3/4 10
Αύριο η απόφαση για τα τρία μέλη της ΔΝΛ 
Περιστερίου. Η αγόρευση του κ. Εισαγγελέα

Αλλαγή του κατηγορητηρίου εναντίον του Ν. 
Ηλιόπουλου σε ηθική αυτουργία, γιατί δεν 
αποδείχθηκε ότι μετέδιδε συνθήματα. Αθήνα~ Περιστέρι Ηλιόπουλος Νίκος~ Πανάς Κώστας~ Βασιάκος Π.

1966 5/4 8
Μέλη της ΔΝΛ 
Περιστερίου

Καταδικάσθηκαν για αδικήματα βαρύτερα 
του κατηγορητηρίου. Το μετέτρεψε το 

δικαστήριο

Καταδίκες των μελών της ΔΝΛ Περιστερίου. Το 
δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία "διέγερση 
των πολιτών σε απείθεια" σε "αντίσταση κατά 
της αρχής", και ο Ηλιόπουλος καδικάστηκε για 

ηθική αυτουργία. Αθήνα~ Περιστέρι Ηλιόπουλος Νίκος~ Πανάς Κώστας~ Βασιάκος Π.
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1966 7/4 6
"Άγνωστοι" έσπασαν τα τζάμια της λέσχης 

ΔΝ Λαμπράκη

"Τρομοκράτες της δεξιάς" έσπασαν τα τζάμια 
της ΔΝΛ Αγίου Δημητρίου στις 4.4. 

Διαμαρτυρία και μήνυση εναντίον αγνώστων. Άγιος Δημήτριος [Μπραχάμι] Λεφάκης (;)

1966 8/4 6
Τηλεγράφημα νέων 
μεταναστών στη ΔΝΛ

Έλληνες μετανάστες στην Αυστραλία θα 
σταλούν στον πόλεμο του Βιετνάμ: Οι 
συνομιλίες του Αυστραλού Υπουργού 

Εξωτερικών στην Αθήνα

Η κυβέρνηση της Καμπέρα αποφάσισε να 
επιστρατεύσει μετανάστες και να τους στείλει 
στις στρατιωτικές μονάδες της Αυστραλίας που 
μάχονται στο πλευρό των Αμερικανών στο 

Βιετνάμ. Καταγγελία Ελλήνων μεταναστών στο 
ΚΣ της ΔΝΛ. Σε ανακοίνωσή της, η ΔΝΛ 

εκφράζει την αγανάκτηση του ελληνικού λαού 
και καλεί την ελληνική κυβέρνηση να παρέμβει. Αυστραλία~ Βιετνάμ~ Αθήνα

1966 10/4 9 Αλήθειες Τα ασύλληπτα ¨καθάρματα"

Λιθοβολισμός των γραφείων της ΔΝΛ 
Μπραχαμίου. Ο διοικητής του αστυνομικού 
τμήματος χαρακτήρισε τους δράστες "δειλούς 
και καθάρματα" και ανακοίνωσε ότι θα κάνει 
ό,τι είναι δυνατόν για τη σύλληψη και την 

τιμωρία τους. Άγιοα Δημήτριος [Μπραχάμι]

1966 10/4 10 Εβδομάδα για το Βιετνάμ στην Καλλιθέα

Η ΔΝΛ Καλλιθέας οργανώνει "εβδομάδα 
αφιερωμένη στους αγώνες του βιετναμέζικου 

λαού". Καλλιθέα

1966 13/4 7
Εβδομάδα για τους αγώνες του λαού του 

Βιετνάμ
Αρχίζουν (13.4) οι εκδηλώσεις που διοργανώνει 
η ΔΝΛ Καλλιθέας. Θα μιλήσει ο Μιχ. Κύρκος. Καλλιθέα Κύρκος Μιχάλης

1966 13/4 8
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΔΝ 

Λαμπράκη

Η ΔΝΛ Μπραχαμίου καλεί σε συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας για την τρομοκρατική επίθεση 

εναντίον των γραφείων της. Άγιος Δημήτριος [Μπραχάμι]

1966 14/4 5
Αυτοδιάθεση - Έξω οι 
Αμερικανοί - Εκλογές

Δηλώσεις και ανακοινώσεις οργανώσεων 
ΔΣΚ "115" υπέρ της Κύπρου

Σε ανακοίνωσή της, η ΔΝΛ τονίζει ότι θα 
συνεχίσει τον εθνικό και δημοκρατικό αγώνα για 

τη δημοκρατία στην Ελλάδα και την 
αυτοδιάθεση της Κύπρου χωρίς όρους και 
ανταλλάγματα. Ζητά να αποκατασταθεί η 

συνταγματική ομαλότητα με ελεύθερες εκλογές 
και να εκλεγεί κυβέρνηση που θα ασκήσει 
υπεύθυνη εθνική πολιτική. Καλεί όλες τις 

οργανώσεις και πνευματικούς παράγοντες να 
αγωνιστούν για να ανακληθεί ο Γρίβας από την 
Κύπρο και για να οδηγηθεί η χώρα σε ελεύθερες 

εκλογές. Αθήνα~ Κύπρος Γρίβας Γεώργιος

1966 14/4 6

Ο ιμπεριαλισμός, κοινός εχθρός των λαών 
της Κύπρου και του Βιετνάμ. Εκδηλώσεις 
συμπαράστασης στην Καλλιθέα από την 

ΔΝΛ

Εκδήλωση της ΔΝΛ Καλλιθέας με ομιλίες του 
Μιχ. Κύρκου και Β. Νεφελούδη. Στη διάρκεια 
της συγκέντρωσης η Λέσχη ήταν κυκλωμένη 
από αστυνομικές δυνάμεις. Διαμαρτυρία του 
Νεφελούδη και προκλητική απάντηση του 

διοικητή, Κουβά. Καλλιθέα
Κύρκος Μιχάλης~ Νεφελούδης Βασίλης~ Κουβάς (διοικητής 

ασφάλειας, Καλλιθέα)

1966 15/4 7 Δεν είναι γραμματέας

Διόρθωση: ο Ν. Ηλιόπουλος δεν είναι 
γραμματέας της ΔΝΛ Περιστερίου όπως 

γράφτηκε σε περασμένο φύλλο αλλά απλό μέλος 
της ΔΝΛ. Περιστέρι Ηλιόπουλος Νίκος

1966 15/4
1 και 

7

Ενώ αναμένεται να 
κατατεθεί στη Βουλή η 
πρόταση δυσπιστίας

Απορριπτική απάντηση της Λευκωσίας. 
Ταραχή στην αυλική κυβέρνηση. Η 
αντιπολίτευση αξιώνει υπηρεσιακή 

κυβέρνηση και άμεση προσφυγή σε εκλογές

Αναφορά στην κυβερνητική απειλή: "Εαν 
εμφανισθούν ως διασαλεύοντες την τάξιν οι 
Λαμπράκηδες η κυβέρνηση θα διαλύση την 

οργάνωσίν των το ταχύτερον". Αθήνα~ Λευκωσία

1966 16/4 1 Αλήθειες Οι Λαμπράκηδες

Σχόλιο για την απειλή της αυλικής κυβέρνησης 
εναντίον της ΔΝΛ. "Πρόκειται για εκβιασμό 
πρωτοφανούς ανηθικότητας." Εφόσον η 

λειτουργία της οργάνωσης προβλέπεται από τους 
νόμους και το Σύνταγμα, η ενδεχόμενη διάλυσή 
της αποτελεί ωμή παραβίαση των νόμων και του 

Συντάγματος. Αθήνα
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1966 16/4
1 και 

4

Η παλλαϊκή αξίωση 
:"Φύγετε" έχει 

πανικοβάλει τους 
αυλόδουλους

Επιχείρηση Φοβίας. Μπλόκα γραφείων, 
έρευνες, συλλήψεις. Καταγγελία της ΕΔΑ, 

ανακοίνωση της ΔΝΛ

Συλλήψεις μελών της ΕΔΑ και της ΔΝΛ στο 
κέντρο της Αθήνας και στις συνοικίες (μέλη της 

ΔΝΛ Αμφιθέας, Ν.Σμύρνης, Ταύρου, 
Καισαριανής, Κ. Πετραλώνων, Ν.Σφαγείων, 
Περιστερίου). Με ανακοίνωσή της η ΔΝΛ 

χαιρετίζει τους αγλωνες της ελληνικής νεολαίας 
και τονίζει ότι δεν θα σταματήσουν μέχρι την 

τελική νίκη

Αθήνα~ Αμφιθέα~ Νέα 
Σμύρνη~ Ταύρος~ 
Καισαριανή~ Κάτω 

Πετράλωνα~ Νέα Σφαγεία~ 
Περιστέρι

1966 17/4 6 Βουρνάς Τάσος
Το έγκλημα άρχισε από 

τη μουσική;
Να υπερασπιστούμε τον πολιτισμό μας από 
τις επιθέσεις για τον αφελληνισμό του

Άρθρο για την πορεία του πολιτισμού μας με 
αναφορές στη συνέντευξη του Ζαν Πωλ Σάρτρ 

στον Μ. Θεοδωράκη (11.1965). Ο 
εξαμερικανισμός θέτει σε κίνδυνο τη σχέση των 
ευρωπαϊκών χωρών με τον πολιτισμό τους. 

"Αφήνοντας να επιβληθεί μια ξένη κουλτούρα 
είναι σαν να αποδέχεσαι να ζεις τη ζωή κάποιου 
άλλου". Αναφορά και στην προσπάθεια της 
ΔΝΛ για τον "επανελληνισμό" της νεολαίας. Αθήνα Σάρτρ Ζαν Πωλ~ Θεοδωράκης Μίκης

1966 17/4 9 Έκθεση φωτογραφιών για το Βιετνάμ

Έκθεση για τον αγώνα του βιετναμέζικου λαού 
οργανώνει η ΔΝΛ Βύρωνα στα γραφεία της και 

προβολή ταινίας. Βύρωνας

1966 17/4 9 Αλήθειες Ο κ. Στεφανάκης και οι Λαμπράκηδες

Σχόλιο σε δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, 
Στεφανάκη. Όταν ρωτήθηκε για το θέμα της 
διάλυσης της ΔΝΛ δήλωσε ότι δεν είχε να 
προσθέσει τίποτα."Θα έπρεπε όμως να είχε 
προσθέσει ότι η λειτουργία της οργάνωσης 
κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα και τους 

ισχύοντες νόμους, οπότε η διάλυσή της είναι 
παράνομη". Αθήνα Στεφανάκης Κωνσταντίνος

1966 17/4 10
Αθώωση μέλους της ΔΝΛ Περιστερίου για 

το σήμα "Ζ"

Αθώωση του μέλους της ΔΝΛ Περιστερίου, Ν. 
Ηλιόπουλου, για το "Ζ" στα γραφεία της 

οργάνωσης. Περιστέρι Ηλιόπουλος Νίκος

1966 19/4 8

Καταγγελία των 
συνηγόρων του στο 

δικαστήριο
Τρελλάθηκε από τα βασανιστήρια νεαρός 

που συνελήφθη στις 25 Μαρτίου

Στο ίδιο άρθρο, αναφορά στην αθώωση 
στελέχους της ΔΝΛ Γιαννιτσών, Νικ. 
Κωνσταντινίδη, από την κατηγορία ότι 

εκφωνούσε σε δημοκρατική συγκέντρωση τα 
συνθήματα: "Δεν περνά ο φασισμός", "1-1-4" 

κ.ά. Γιαννιτσά Κωνσταντινίδης Νίκος

1966 19/4
1 και 

6

Χιλιάδες δημοκράτες στις 
συγκεντρώσεις Αθήνας, 
Θεσ/νίκης, Μυτιλήνης

Έντονη η αντίδραση του λαού στην πολιτική 
των ΝΑΤΟδούλων. Ηλιόπουλος: 

βρισκόμαστε μπροστά σε μια εξαχρείωση 
των πάντων

Ανακοινώσεις οργανώσεων, μεταξύ των οποίων 
και της ΔΝΛ Περιστερίου, και εκδηλώσεις 

ολόψυχης συμπαράστασης του ελληνικού λαού 
υπέρ των Κυπρίων αλλά και για τη διασφάλιση 
των εθνικών συμφερόντων και της δημοκρατίας 

στην Ελλάδα.
Αθήνα~ Θεσσαλονίκη~ 
Μυτιλήνη~ Περιστέρι Ηλιόπουλος Σταύρος

1966 19/4
1 και 

7 Αλήθειες Η "Ελευθερία" και το … σύνταγμά της

Σχόλιο σε δημοσίευμα της εφημ. "Ελευθερία" η 
οποία ασπάζεται τις απόψεις των 

"συνταγματολόγων της αυλής και της δεξιάς" 
που βρίσκουν νόμιμη κάθε παρανομία και κάθε 

εκτροπή από το Σύνταγμα. Η άποψη της 
εφημερίδας για "επιβεβλημένη εκ του 
Συντάγματος" διάλυση της ΔΝΛ είναι 

αντιδημοκρατική, γιατί α) οι πορείες είναι 
συνταγματικό δικαίωμα και β) η διάλυση μιας 

πολιτικής οργάνωσης, χωρίς λόγο, είναι 
φασιστική πράξη. Αθήνα Παπανδρέου Γεώργιος

1966 19/4
1 και 

7

Η ΕΔΑ θα ζητήσει στη 
Βουλή υπηρεσιακή και 

εκλογές

Κίνδυνος για το έθνος η κυβέρνηση. 
Προωθεί τα σχέδια του ΝΑΤΟ κατά της 

Κύπρου - Κατευθύνει την επίθεση κατά των 
ελευθεριών του λαού. Να κατατεθεί πρόταση 
μομφής αποφάσισε η Ε.Κ. Ενθουσιώδεις 
λαϊκές συγκεντρώσεις. Αμερικάνοι, αυλή, 
ΕΡΕ αξιώνουν διάλυση των Λαμπράκηδων

Πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές 
αναφέρουν ότι είναι ένα από τα μέτρα της 

κυβέρνησης για την επιβολή του αστυνομικού 
κράτους είναι η διάλυση της ΔΝΛ που την έχουν 

διατάξει τα ανάκτορα και οι Αμερικανοί. 
Αναφέρεται, επίσης, ότι η παραίτηση 

Τσιριμώκου συνδέεται με την αντίθεσή του στη 
διάλυση της ΔΝΛ. Αθήνα Τσιριμώκος Ηλίας

1966 20/4 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Επικρατεί στη νεολαία της ΕΡΕ  η "γραμμή 
Κανελλόπουλου". Η χθεσινή πρες κονφερανς 

της Κεντρικής Διοίκησης της ΕΡΕΝ

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο Μανωλόπουλος 
τόνισε ότι η ΕΡΕΝ είναι υπέρ της διάλυσης της 

ΔΝΛ Αθήνα Κανελλόπουλος Παναγιώτης~ Μανωλόπουλος (;)
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1966 20/4 5 Αλήθειες Η τιμωρία ενός κοινοτάρχου

Ο νομάρχης Καβάλας τιμώρησε με τρίμηνη 
αργία τον πρόεδρο κοινότητας Μαριών Θάσου 
γιατί ευχαρίστησε με επιστολή στον τοπικό τύπο 

τη ΔΝΛ, η οποία είχε μοιράσει 
χριστουγεννιάτικα δώρα στα άπορα παιδιά της 

κοινότητας. Καβάλα~ Θάσος

1966 20/4 5

Στόχοι η Λέσχη των 
Λαμπράκηδων και τα 
γραφεία της ΕΔΑ

Τρομοκρατικές επιχειρήσεις στην Καλλιθέα 
και Περιστέρι. Μήνυση κατά αστυνομικών 

του Περιστερίου

Σύλληψη 25 νέων που έβγαιναν από τη Λέσχη 
της Καλλιθέας μετά την ολοκλήρωση διάλεξης. 
~ Απειλές αστυνομικού (θα σε σπάσω στο ξύλο 
αν ξαναπάς στη ΔΝΛ) του Περιστερίου και 

κακοποίηση πολίτη. Υποβολή μήνυσης κατά του 
αστυνομικού. Καλλιθέα~ Περιστέρι

1966 20/4 6
Συγκέντρωση σήμερα στο Μπραχάμι κατά 

της τρομοκρατίας

Η ΔΝΛ Μπραχαμίου πραγματοποιεί 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την 

τρομοκρατική επίθεση εναντίον γραφείων της. Άγιος Δημήτριος [Μπραχάμι]

1966 21/4 1 Αλήθειες Η Νεολαία Λαμπράκη και η κυβέρνηση

Η κυβερνητική στάση απέναντι στη ΔΝΛ, οι 
διωγμοί, η τρομοκρατία και οι παρακολουθήσεις 
συνιστούν ενέργειες αστυνομικού φασιστικού 
κράτους, οι οποίες προκαλούν την οργή και 
αγανάκτηση του δημοκρατικού λαού. Η 
κυβέρνηση οφείλει να δώσει εντολές να 

σταματήσουν όλα τα παραπάνω. Αθήνα

1966 21/4 6 Κατά της τρομοκρατίας
Ογκώδης και ενθουσιώδης η συγκέντρωση 

στο Μπραχάμι Άγιος Δημήτριος [Μπραχάμι]

1966 23/4
1 και 

5

Ηλιού: Η Βουλή υπό τον εκβιασμό του 6ου 
στόλου. Πηγή των δεινών η υποτέλεια. 

Αμερικανικό σχέδιο η Ιουλιανή κρίση και η 
επίθεση κατά του Μακαρίου

Ομιλία του Ηλιού στη Βουλή. Αναφορές στους 
Λαμπράκηδες, στην τρομοκρατία που 
υφίστανται και στην απάντηση του 

Μπακόπουλου για τα καταστατικά των 
οργανώσεων. Αθήνα

Ηλιού Ηλίας~ Μπακόπουλος Νικόλαος~ Μακάριος 
(αρχιεπίσκοπος) 

1966 24/4 10 Ν.Μ.
Το Φεστιβάλ Κοριτσιών της ΔΝΛ 

Μακεδονίας

Λήγει σήμερα το "Φεστιβάλ Χαράς και 
Δημιουργίας". Οργανώθηκαν εκδηλώσεις για την 
Κύπρο, το Βιετνάμ, εκθέσεις χειροτεχνίας και 
φωτογραφίας για το Βιετνάμ. ~ Προετοιμασία 

για την πορεία ειρήνης που θα γίνει στο 
Αγκίστρι Παγγαίου.

Μακεδονία~ Αγκίστρι 
Παγγαίου (Καβάλα)

1966 24/4 10
Επίθεση "αγνώστων" κατά γραφείων της 

ΔΝΛ στον Κορυδαλλό Κορυδαλλός

1966 26/4 7 Αλήθειες Οι Λαμπράκηδες

Αναφορά στη συζήτηση στη Βουλή για τους 
Λαμπράκηδες και για τον τρόπο που 

νομιμοποιούνται οι διώξεις τους από τους 
υπουργούς και τα κυβερνητικά στελέχη. Όλες 
όμως οι "ειδήσεις" για τη ΔΝΛ αποδεικνύονται 

συκοφαντικές. Αθήνα

1966 26/4 8
Σύλληψη 11 νέων στο 

Δουργούτι
Διαμαρτυρίες για την ένταση της 

αστυνομικής τρομοκρατίας

Σύλληψη νέων της ΔΝΛ Δουργουτίου. ~ 
Τηλεγραφήματα για την τρομοκρατική ενέργεια 
στα γραφεία της ΔΝΛ Κορυδαλλού. ~ Δίκη του 
γραμματέα της ΔΝΛ Αλεξανδρούπολης με την 

κατηγορία ότι είχε κρεμάσει πλακάτ και 
φωτογραφία του Μακρυγιάννη (25η Μαρτίου) 
με το σύνθημα "Μακρυγιάννης, ήρωας του '21, 
πρωτοστάτης του Συντάγματος του 1844".

Δουργούτι~ Κορυδαλλός~ 
Αλεξανδρούπολη Λιάσκος (;)

1966 26/4
1 και 

7 
Μετά την 5θήμερη 
συζήτηση στη Βουλή

Ράκη οι αυλόδουλοι. Ψήφοι καταισχύνης 
151, ψήφοι δημοκρατίας 147

Αναφορά στην ομιλία Κωστόπουλου στους 
Λαμπράκηδες και απάντηση Ηλιού περί 

συκοφαντιών που διαψεύστηκαν. Αθήνα Κωστόπουλος Σταύρος~ Ηλιού Ηλίας

1966 26/4

3 και 
4 και 

5

Αποκαλύψεις για το Κυπριακό. Τσιριμώκος : 
"Επιθυμώ συννενόησιν (με τους Τούρκους), 
αλλ' όχι με εδαφικά ανταλλάγματα που 

θέλετε εσείς!" Επίθεση Κανελλόπουλου κατά 
Μαρκεζίνη

Αναφορά στην ομιλία του Ηλιού στους 
Λαμπράκηδες και στον  Κωστόπουλο που 

επικαλέστηκε στοιχεία από τις "ψευδολογίες" 
του δεξιού τύπου για να δείξει ότι δεν υπάρχει 
ανάμειξη του στρατού ή των ΤΕΑ στην πολιτική 
και έφερε παραδείγματα για τον "προσηλυτισμό" 
που επιχειρούν οι Λαμπράκηδες στον στρατό. Αθήνα

Τσιριμώκος Ηλίας~ Κανελλόπουλος Παναγιώτης~ 
Μαρκεζίνης Σπύρος~ Ηλιού Ηλίας~ Κωστόπουλος Σταύρος

1966 26/4
3 και 

5

Λ. Κύρκος : "Στηρίζετε τις ελπίδες σας στα 
ρόπαλα…" Η μεγαλειώδης αντίσταση του 
λαού εγγύηση για τη νίκη της Δημοκρατίας

Αναφορά στην επιμονή διάλυσης της ΔΝΛ από 
την κυβέρνηση και στην κοινωνική δράση των 

Λαμπράκηδων, στις αγαθοεργίες, τις 
δενδροφυτεύσεις, το "δώρο παιδιού" κ.ά. Αθήνα Κύρκος Λεωνίδας
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1966 27/4 4
Διαμαρτυρία ΔΝΛ Ελευσίνας για την 

επέκταση του "Τιτάν"
Διαμαρτυρία για την επέκταση του εργοστασίου 

"Τιτάν" στον αρχαιολογικό χώρο. Ελευσίνα

1966 27/4 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Ανακοίνωση της Σπουδαστικής Οργάνωσης 
της ΔΝΛ. " Εμμονή στην πολιτική ενότητας 

των δημοκρατικών δυνάμεων

Ανακοίνωση για τις διεξαγόμενες φοιτητικές 
αρχαιρεσίες. Η σπουδαστική οργάνωση της 

ΔΝΛ δηλώνει ότι "η πολιτική γραμμή ήταν, είναι 
και παραμένει στην βάση της ενότητας των 
δημοκρατικών δυνάμεων" και "ξένη σε κάθε 
προσπάθεια της δεξιάς να εμφανιστεί σε κοινή 
συνεργασία με τις προοδευτικές δυνάμεις". 

Καταδικάζει την απόπειρα δημιουργίας τέτοιων 
εντυπώσεων, όπως στην συνέλευση του 

Συλλόγου της Φυσικομαθηματικής Σχολής στις 
26/4, στην οποία υπήρξε "μηχανορραφία της 
δεξιάς για τη διάσπαση των δημοκρατικών 

δυνάμεων. Η πολιτική της ΔΝΛ δεν επιτρέπει 
τέτοιου είδους συνεργασίες". Αθήνα

1966 28/4 1

Ο Μ. Θεδωράκης αποθεώθηκε στο Μόναχο. 
Η Γερμανική τηλεόραση μετέδωσε τη 
συναυλία που θα επαναληφθεί σε 

μεγαλύτερο θέατρο

Μετάδοση της συναυλίας και συνεντεύξεις του 
Μ. Θεοδωράκη που επικεντρώνει στη δράση του 

ως πρόεδρος της ΔΝΛ. Μόναχο Θεοδωράκης Μίκης

1966 28/4
1 και 

5

Οι αυλόδουλοι 
υποσκάπτουν την 
υπόσταση του 
Κοινοβουλίου

ΕΔΑ: νέο πραξικόπημα το κλείσιμο της 
Βουλής. Να ανακληθεί η απόφαση

Αναφορά στα σχέδια της κυβέρνησης: α) 
διάλυση της ενότητας των Κυπρίων, β) 

κατάθεση νομοσχεδίου για τη διάλυση της ΔΝΛ. Αθήνα

1966 29/4 6 Αθώωση μελών της ΔΝΛ στη Μυτιλήνη

Αθώωση μελών της ΔΝΛ που είχαν 
καταδικαστεί για αναγραφή συνθημάτων κατά 

του αποστάτη Γαληνού και υπέρ της 
δημοκρατίας. Καταδίκη άλλου μέλους για 

εξύβριση αστυνομικών οργάνων. Μυτιλήνη Γαληνός Μιχάλης

1966 3/5
1 και 

7
Κατατέθηκε στη δίκη των 

συνδικαλιστών

Αστυνομικοί επιστατούσαν και 
τροφοδοτούσαν τις φωτιές. "Βαλτά άτομα" 

δημιουργούσαν επεισόδια

Δίκη των συνδικαλιστών της Ομοσπονδίας 
Τύπου. Από καταθέσεις αποκαλύπτεται ότι οι 
αστυνομικοί όχι μόνο δεν έσβησαν τις φωτιές 
αλλά μετέφεραν αναμμένα ξύλα για καινούριες 

πυρκαγιές. Επίσης, άτομα που φορούσαν 
κόκκινα πουκάμισα για να δημιουργήσουν την 

εντύπωση ότι οι "Λαμπράκηδες" και 
προκαλούσαν έκτροπα, ήταν εθνικόφρονες και 
έδειχναν ταυτότητες ότι ήταν αστυνομικοί. Αθήνα

1966 4/5 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Η σπουδαστική στήλη του "Έθνους" και 
πολιτική της Αριστεράς

Η εφημ. "Έθνος" αναφέρεται με δημοσίευμά 
της, στις 3.5, σε δήθεν απόφαση για "συνεργασία 
ΕΡΕ - ΕΔΑ" κατά την γενική συνέλευση του 
Συλλόγου Φοιτητών της Φυσικομαθηματικής 
Σχολής. Η θέση της Αριστεράς είναι σαφής και 
κατηγορηματική και εκτέθηκε με επίσημο τρόπο 
τόσο στην συνέλευση της Φυσικομαθηματικής 
όσο και σε ανακοίνωση της Σπουδαστικής 
οργάνωσης της ΔΝΛ Αθήνας. [βλ. και 27.4.] Αθήνα

1966 4/5 5
Αθωώσεις στελεχών και μελών της ΕΔΑ και 

της ΔΝΛ 

 Αθώωση μελών της ΕΔΑ στη Λάρισα για 
παράνομη διαδήλωση μετά από συγκέντρωση. ~ 
Στη Θεσσαλονίκη αθώωση στελεχών της ΔΝΛ 
από την κατηγορία για περιύβριση αρχής και για 

διανομή προκηρύξεων της Δ' Μαραθώνιας 
Πορείας. ~ Επίσης στην Αλεξανδρούπολη 
αθώωση του γραμματέα της ΔΝΛ από την 

κατηγορία ότι είχε αναρτήσει στον αξώστη της 
ΔΝΛ φωτογραφία του Μακρυγιάννη.

Λάρισα~ Θεσσαλονίκη~ 
Αλεξανδρούπολη Λιάσκος (;)

1966 4/5 5
Διωγμός της 

Δημοκρατικής Νεολαίας
Ερώτηση για την αποβολή μαθητριών από το 

Λύκειο Χανίων

Οι βουλευτές Μπριλλάκης, Κύρκος και 
Θεοδωράκης κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή για 
την αποβολή μαθήτριας.  Ερωτούν αν αληθεύει 
ότι ο λόγος της αποβολής ήταν η ένταξη της 
μαθήτριας στη ΔΝΛ. Απαιτούν την άμεση 

ακύρωση της τιμωρίας. Χανιά
Μπριλλάκης Αντώνης~ Κύρκος Λεωνίδας~ Θεοδωράκης 

Μίκης
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1966 5/5 1
Μια θαυμάσια 
πρωτοβουλία

Η ΔΝ Λαμπράκη δίνει υποτροφίες στους 
αριστεύοντες. Ανακοίνωση του Κ.Σ

Το Κ.Σ. της ΔΝΛ με ανακοίνωσή του συμβάλει 
στην άμιλλα των σπουδαστών καθιερώνοντας 
σειρά βραβείων για όλους τους αριστεύοντες 
απόφοιτους Λυκείου και τους πτυχιούχους των 

ανωτάτων σχολών. Αθήνα

1966 5/5 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η ΔΝΛ Περιστερίου για την Πρωτομαγιά

Επιτυχής εκδήλωση για την Πρωτομαγιά στα 
γραφεία της ΔΝΛ Περιστερίου. Περιστέρι

1966 5/5 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Αμέριστη συμπαράσταση της ΠΟΔΝ στην 
ελληνική νεολαία. Συνάντηση 

αντιπροσωπειών της ΠΟΔΝ και της ΔΝΛ 
στο Παρίσι

Τον περασμένο μήνα συνάντηση της ΔΝΛ και 
της ΠΟΔΝ στο Παρίσι κατά την οποία τονίστηκε 
η ανάγκη ενίσχυσης της ενότητας του διεθνούς 
κινήματος της νεολαίας στην πόλη κατά του 

ιμπεριαλισμού και ιδιαίτερα του ιμπεριαλισμού 
των ΗΠΑ. Οι αντιπροσωπείες υποστήριξαν την 
ανάγκη συμπαράστασης στο λαό του Βιετνάμ. Η 

ΠΟΔΝ παρακολουθεί με ενδιαφέρον και 
ανησυχία τις εξελίξεις στην Ελλάδα εναντίον 

των δημοκρατικών νέων και εκφράζει την πλήρη 
αλληλεγγύη και συμπαράστασή της στη ΔΝΛ. 
Οι αντιπρόσωποι της ΠΟΔΝ ήταν ο πρόεδρος 
Ρπντόλφο Μεκίνι και ο γραμματέας Φράνσις λε 
Γκαλ και από τη ΔΝΛ το μέλος του προεδρείου 
Τάσος Τρίκκας και το μέλος του Κεντρικού 

Συμβουλίου Θ. Πάγκαλος. Παρίσι
Μεκίνι Ροντόλφο~ Λε Γκαλ Φράνσις~ Τρίκκας Τάσος~ 

Πάγκαλος Θόδωρος

1966 5/5
1 και 

4
Αυλόδουλοι - Δεξιά - 
Ξένοι - Ανάκτορα

Νέα επίθεση κατά της δημοκρατίας. Γραφείο 
αντικομμουνιστικών επιχειρήσεων στο ΓΕΣ. 
Απαγορεύτηκε το αντιστασιακό φίλμ "Το 

Μπλόκο". Προετοιμασία για τη διάλυση των 
Λαμπράκηδων.

Επίθεση εναντίον των στοιχειωδών 
δημοκρατικών κατακτήσεων με στόχο την 

Αντίσταση και την Αριστερά πραγματοποιεί η 
κυβέρνηση. Στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής 
Πολιτικής Επιτροπής συζητήθηκε το θέμα 

διάλυσης της ΔΝΛ. Ο Μαρκεζίνης επιμένει ότι 
τώρα είναι ευκαιρία να περάσει το σχετικό 

νομοσχέδιο από την Επιτροπή Εξουσιοδότησης 
καθώς η Βουλή είναι κλειστή. Αθήνα Μαρκεζίνης Σπύρος~ Κύρου Άδωνις

1966 6/5 1 Αλήθειες Ας μην ξεχνούν!…

Αναφορά στην προπαγάνδα της κυβέρνησης 
Στεφανοπούλου για την καταπολέμηση του 

κομμουνισμού. Με εγκύκλιο του 7ου Επιτελικού 
Γραφείου του ΓΕΣ επιχειρείται να μεταβληθεί ο 
στρατός σε όργανο εμφυλίου διχασμού και 

ανωμαλίας και να έχει ενεργητική δράση κατά 
των δημοκρατικών οργανώσεων λ.χ. της ΔΝΛ. Αθήνα Στεφανόπουλος Στέφανος

1966 7/5 2
Παρουσιάζουμε τα νέα 

βιβλία
Μίκη Θεοδωράκη : "Το μανιφέστο των 

Λαμπράκηδων"
Παρουσίαση του βιβλίου. Η έκδοση είναι 

αφιερωμένη στον Σωτ. Πέτρουλα. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης~ Πέτρουλας Σωτήρης

1966 7/5 6
Μετά το Ιουλιανό 
Πραξικόπημα

Δίκες δημοκρατικών πολιτών για ανύπαρκτα 
αδικήματα. Ερώτηση βουλευτών της ΕΔΑ

Οι βουλευτές της ΕΔΑ, Εφραιμίδης, Δούκας, 
Θεοδωράκης, αναφέρονται στην αθώωση του 
γραμματέα της ΔΝΛ Αλεξανδρούπολης, 

Λιάσκου, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για την 
ανάρτηση πανώ που έγραφε "Ζήτω ο 

Μακρυγιάννης ήρωας του 1821, πρωτεργάτης 
του Συντάγματος του 1844" και τονίζουν στη 
Βουλή ότι το κατηγορητήριο "θέτει επί τάπητος 
το τεράστιο πρόβλημα του διωγμού των μελών 
δημοκρατικών οργανώσεων μετά το Ιουλιανό 

πραξικόπημα με σκηνοθεσία δικών δι' 
ανύπαρκτα αδικήματα". Αθήνα

Εφραιμίδης Βασίλης~ Δούκας Πασχάλης~ Θεοδωράκης 
Μίκης~ Λιάσκος (;)

1966 7/5
1 και 

4
Η συγκέντρωση στο 
θέατρο "Διάνα"

Προετοιμασίες για την πορεία. Θα 
συμμετάσχουν δύο Άγγλοι εργατικοί 

βουλευτές

Επιτυχής η πρώτη εκδήλωση για την πορεία 
ειρήνης που προγραμμάτισε ο Σύνδεσμος Μπ. 
Ράσσελ. Παρευρέθηκε ο πρόεδρος της ΔΝΛ.~ 
Στην Καβάλα συνέβαλαν τον γραμματέα της 
ΔΝΛ, Ι. Χρυσάφη, για διανομή προκηρύξεων 

σχετικών με τη συγκέντρωση που 
προετοιμάζεται από την Επιτροπή Ειρήνης 

Καβάλας. Αθήνα~ Καβάλα Θεοδωράκης Μίκης~ Χρυσάφης Γιάννης



Έτος Ημερομην. σελ. Συντάκτης Ρουμπρίκες Υπέρτιτλος Τίτλος Περίληψη Τόποι Πρόσωπα

1966 8/5 10
Αστυνομία και ΕΡΕ 

διαψεύδουν

Αποκαλύπτονται οι ψευδολογίες εφημερίδων 
της Δεξιάς για δήθεν γεγονότα στη Νίκαια. 

Ανακοίνωση της ΕΔΑ Κοκκινιάς

Ο δεξιός τύπος προσπάθησε να εμφανίσει ένα 
επεισόδιο μεταξύ πολιτών σαν απόπειρα 
επίθεσης εναντίον του ΙΑ΄ αστυνομικού 

τμήματος Νεαπόλεως. Με ανακοίνωση της η 
ΕΔΑ Νίκαιας τονίζει ότι όσα αναφέρονται για 
πολιορκία του τμήματος από Λαμπράκηδες 
προκαλούν την οργή και την αγανάκτηση του 

λαού. Κοκκινιά [Νίκαια]~ Νεάπολη

1966 10/5 3 Ανδρικόπουλος Ι[ωάννης]

Υπό την αιγίδα της 
Ενώσεως Δήμων και 
Κοινοτήτων Αττικής

Ο δημοκρατικός λαός τιμά τη μνήμη των 
διακοσίων. Η Αντίσταση ΖΕΙ στις καρδιές 
όλων μας. "Όχι" στον πόλεμο και στο 

φασισμό

Κατάθεση στεφάνων, μεταξύ των οποίων και της 
ΔΝΛ, στο Σκοπευτήριο Καισαριανής στη μνήμη 
των θυμάτων του φασισμού και της χιτλερικής 

θηριωδίας.  Αθήνα~ Καισαριανή

1966 10/5 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Κυκλοφόρησε "η Γενιά μας"

Το 20ό φύλλο της "Γενιάς μας" αφιερωμένο 
στην Δ΄ Μαραθώνια Πορεία.

1966 10/5
1 και 

7 Σχέδια παραφρόνων

Παρουσίαση του εκτραχηλισμού του κράτους 
του Ιουλιανού πραξικοπήματος. Αναφορά στο 
σχέδιο "Περικλής", στην ίδρυση του "7ου 

Επιτελικού γραφείου ψυχολογικών 
επιχειρήσεων", στην επαναφορά του θέματος για 

διάλυση της ΔΝΛ κ.ά. Όλα αυτά θέτουν 
μπροστά στα δημοκρατικά κόμματα την 

υποχρέωση να αγωνιστούν για δημοκρατία, 
ομαλότητα και ελεύθερες εκλογές. Αθήνα

1966 11/5 2

Ενώ το Ε.Ι.Ρ. 
εξακολουθεί να τον 

αποκλείει

Η τηλεόραση του Μονάχου για το Μίκη 
Θειδωράκη. Εξήρε την προσωπικότητα του 

συνθέτη και του πολιτικού

Ειδική εκπομπή αφιερωμένη στον Μ. 
Θεοδωράκη από την TV του Μονάχου. 

Αναφορές στην καλλιτεχνική του δραστηριότητα 
αλλά και στον πολιτικό-πρόεδρο της ΔΝΛ και 
βουλευτή της ΕΔΑ. Αναφορά στο ιστορικό της 

δολοφονίας Λαμπράκη, στην ίδρυση της 
ΔΚΝΓΛ, την ένωσή της με τη Ν.ΕΔΑ και την 

συγκρότηση της ΔΝΛ. Μόναχο Θεοδωράκης Μίκης~ Λαμπράκης Γρηγόρης

1966 11/5 3

Ο αγροτικός κόσμος αγωνίζεται για τα 
προβλήματά του. Συγκεντρώσεις στο 

Ροδολείβος, στις Νέες Καρυές στο Πρόχωμα 
Θεσσαλονίκης

Συγκέντρωση στο Ροδολείβος και χαιρετισμός 
του Θ. Καλαφάτη, στελέχους της ΔΝΛ.

Ροδολείβος (Σέρρες)~ Νέες 
Καρυές (Λάρισα)~ Πρόχωμα 

(Θεσσαλονίκη)~ Σέρρες Καλαφάτης Θανάσης

1966 11/5 6

Θα ακυρωθούν καταδίκες και άλλων 
στρατιωτών για συμμετοχή σε εκδηλώσεις 

της Δ.Ν. Λαμπράκη

Ερώτηση των Μπριλλάκη, Εφραιμίδη, Κύρκου, 
Θεοδωράκη σχετικά με τις καταδικαστικές 
αποφάσεις των δικαστηρίων σε βάρος 
στρατιωτών που είχαν πάρει μέρος σε 

συγκεντρώσεις ή επισκέφθηκαν γραφεία της 
ΔΝΛ. Η απάντηση ήταν ότι το θέμα θα 

επανεξεταστεί προκειμένου να αρθούν όλες οι 
συνέπειες από την καταδίκη τους. Αθήνα

Μπριλλάκης Αντώνης~ Εφραιμίδης Βασίλης~ Κύρκος 
Λεωνίδας~ Θεοδωράκης Μίκης

1966 11/5 6

Συλλήψεις νέων που έβγαιναν από τα 
γραφεία της ΔΝΛ. Διάβημα διαμαρτυρίας για 

τον κ. Οικονομάκο

Σύλληψη μελών της ΔΝΛ Αθήνας με το 
πρόσχημα της εξακρίβωσης στοιχείων. Ένας από 

αυτούς κρατήθηκε για να παραπεμφθεί στο 
Αυτόφωρο με την κατηγορία παράνομου 

εράνου. ~ Ο γραμματέας της ΕΔΑ Περιστερίου, 
Οικονομάκος, συνελήφθη παράνομα. Ο ίδιος και 
ο βουλευτής Κύρκος προέβησαν σε διάβημα 
διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Δημοσίας 

Τάξεως, Αποστολάκο Αθήνα~ Περιστέρι
Οικονομάκος Νίκος~ Κύρκος Λεωνίδας~ Αποστολάκος 

Χρήστος

1966 11/5
1 και 

4
Η ΕΔΑ με επερώτησή της 
στη Βουλή καταγγέλλει

Η εγκύκλιος προτροπή (των κύκλων της 
ανωμαλίας) προς το έγκλημα. "Με την 
ίδρυση του 7ου Επιτελικού Γραφείου, ο 

στρατός μεταβάλλεται σε όργανο 
κομματικού και ιδεολογικού εκβιασμού"

Η ΕΔΑ κατήγγειλε την εγκύκλιο του υπουργού 
Αμύνης κ. Κωστόπουλου. Η καταγγελία 
περιέχεται και σε επερώτηση των Ηλιού, 

Μπριλλάκη, Εφραιμίδη, Κύρκου, Θεοδωράκη 
στην οποία τονίζεται  ότι αποτελεί προτροπή 

προς εξόντωση της ΔΝΛ και ωθεί σε 
αντισυνταγματικές ενέργειες κατά των 

δημοκρατικών πολιτών. Αθήνα

Κωστόπουλος Σταύρος~ Ηλιού Ηλίας~ Μπριλλάκης 
Αντώνης~ Εφραιμίδης Βασίλης~ Κύρκος Λεωνίδας~ 

Θεοδωράκης Μίκης
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1966 12/5 6

Αντιτρομοκρατική εκδήλωση σήμερα στο 
Περιστέρι. Σύλληψη Εδαϊτών στο δήμο 

Δάφνης

Η ΔΝΛ Περιστερίου οργανώνει εκδηλώσεις 
προς τιμήν των μελών και στελεχών που 

υπέστησαν επιθέσεις και που κακοποιήθηκαν το 
τελευταίο διάστημα. ~ Επίσης η ΔΝΛ 

κατήγγειλε ότι συνελήφθη φοιτήτρια, στην οποία 
έγινε σωματική έρευνα και μηνύθηκε για κατοχή 

μπλόκ συνδρομών και αποδείξεων. Περιστέρι~ Δάφνη

1966 13/5 3 Αθωώσεις για δήθεν παράνομο έρανο

Αθώωση μελών της ΕΔΑ στη Δράμα που 
κατηγορούνταν για παράνομο έρανο. Επίσης 
αθώωση μελών της ΔΝΛ που κατηγορούνταν 

για πώληση ημερολογίων - έκδοση της ΔΝΛ και 
του γραμματέα της περιοχής ΔΝΛ για διάθεση 

ημερολογίων Δράμα

1966 13/5 3 Ιωαννίδης Φρίξος
"Άγνωστοι" ξέσχισαν αφίσσα της ΔΝΛ για 

την Δ' Μαραθώνια

Στη Θεσσαλονίκη, άγνωστοι έσχισαν αφίσσα της 
ΔΝΛ Επταλόφου που είχε αναρτηθεί στον 

εξώστη της λέσχης. Καταγγελία. Θεσσαλονίκη

1966 13/5 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Άρχισε χθες το πρωί το Γ' Συνέδριο της 
ΕΦΕΕ

Χαιρετισμοί εκ μέρους των πολιτικών νεολαιών 
απηύθυναν οι Τ. Μπενάς της ΔΝΛ, ο 

Νικολαΐδης της ΕΔΗΝ και ο Χ. Καρατζάς της 
ΕΡΕΝ. Αθήνα Μπενάς Τάκης~ Νικολαΐδης (;)~ Καρατζάς Χάρης

1966 13/5 6

Σειρά συλλήψεων Λαμπράκηδων και 
Εδαϊτών στο Φάληρο. Κύμα αστυνομικών 

αυθαιρεσιών Φάληρο

1966 13/5
1 και 

5
Κατακλυσμός δηλώσεων 

συμμετοχής

Θα οδοιπορήσουν αμέτρητα πλήθη. 
Προσεκλήθη και ο πρώτος αμερικάνος 

αστροναύτης, η Σιμόν Σινιορέ, ο Ζαν Πωλ 
Μπελμοντό. Η χθεσινή συγκέντωση στον 

Πειραιά

Προπαρασκευαστική συγκέντρωση στον Πειραιά 
για την Δ' Μαραθώνια Πορεία και αθρόες 
δηλώσεις συμμετοχής. Παρευρέθηκε ο 

γραμματέας της ΔΝΛ Πειραιά, Τσουράκης. Πειραιάς Σινιορέ Σιμόν~ Μπελμοντό Ζαν Πωλ~ Τσουράκης Κώστας

1966 14/5 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Αθωώθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου 
Κεφαλλήνων Σπουδαστών

Αθώωση από την κατηγορία για παράνομο 
έρανο. Χωροφύλακες, μάρτυρες κατηγορίας, 
υποστήριξαν ότι οι κατηγορούμενοι μάζευαν 

χρήματα για τους Λαμπράκηδες.

1966 14/5
1 και 

5
Εντείνεται ο ρυθμός των προετοιμασιών για 

την Πορεία

Η ΔΝΛ Καλλιθέας θα πραγματοποιήσει 
εκδήλωση. Προβλέπεται η προβολή ταινίας και η 

απαγγελία ποιημάτων. Καλλιθέα

1966 17/5 2 Λόγοι- Αντίλογοι
Οι υποτροφίες των Λαμπράκηδων - Αυτοί 

μάλιστα!

Σχόλιο. Οι Λαμπράκηδες, παρά την προσπάθεια 
ορισμένων να οδηγήσουν την νεολαία στα 

καταγώγια και στα "φλιπεράκια", προκήρυξαν 
διαγωνισμό υποτροφιών για όλους τους μαθητές 
και σπουδαστές της Ελλάδας σε όλους τους 

τομείς της μόρφωσης. Και ενώ οι Λαμπράκηδες 
προκηρύσουν διαγωνισμό υποτροφιών, το 
Γυμνάσιο Θηλέων Αμαρουσίου οργανώνει 

συναυλία με ένα συγκρότημα "γιεγιέδικο" τους 
Τσαρμς. Η ΔΝΛ Αμαρουσίου με ανακοίνωσή 
της καταγγέλλει πως τόσο οι καθηγητές όσο και 
ο Σύλλογος Γονέων εξωθούν τη νεολαία σε 

έκλυτη ή τουλάχιστον σε στερούμενη ιδανικών 
ζωή. Μαρούσι

1966 17/5 2
Σημειώνει θριαμβευτική 

επιτυχία
Η περιοδεία της Λαϊκής Ορχήστρας του κ. 
Θεοδωράκη. Στις ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις

Εκτός από τη συναυλία του Μ. Θεοδωράκη, η 
γερμανική τηλεόραση μετέδοσε εικόνες από την 
κηδεία του Λαμπράκη και την ίδρυση της ΔΝΛ. Δυτική Γερμανία Θεοδωράκης Μίκης~ Λαμπράκης Γρηγόρης

1966 17/5 7
Με πρωτοβουλία του 

Δήμου
Μνημόσυνο των τριών νέων του Κάστρου 
του Υμηττού. Η ομιλία του κ. Β. Νεφελούδη

Μνημόσυνο των νέων που σκοτώθηκαν από 
τους Γερμανούς στο "κάστρο του Υμηττού". 
Κατάθεση στεφάνου από τη ΔΝΛ Αθήνας, 

Πειραιά και τους κοντικούς δήμους. Αθήνα~ Υμηττός Νεφελούδης Βασίλης
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1966 17/5 8
"Άγνωστοι" έσπασαν τα τζάμια Λέσχης της 

ΔΝ Λαμπράκη

Σπάσιμο τζαμιών στη ΔΝΛ Βοτανικού και 
γράψιμο συνθημάτων "Ζήτω η εθνική 

δικτατορία", "Ζήτω ο Βασιλεύς", "Θάνατος στο 
ΚΚΕ", "Πορεία δεν θα κάνετε".~  Η ΕΔΑ 
Ταύρου διαμαρτύρεται για τις παράνομες 

συλλήψεις μελών της  ΕΔΑ και της ΔΝΛ. ~ Η 
ΔΝΛ Καλλιθέας κατήγγειλε τη σύλληψη τριών 
μελών της ενώ έβγαιναν από τη λέσχη μετά το 
τέλος προπαρασκευαστικής εκδήλωσης για την 

Δ΄ Μαραθώνια Πορεία.
Βοτανικός~ Ταύρος~ 
Καλλιθέα~ Αθήνα

1966 17/5
1 και 
7 [8]

Συγκεντρώσεις γυναικών 
και των επιτροπών 

ειρήνης στο Ροδολείβος Η επαρχία ξεκίνησε για την Πορεία

Προπαρασκευαστικές εκδηλώσεις.  Η ΔΝΛ  
Αιγάλεω διοργανώνει έκθεση για τον πόλεμο 

στο Βιετνάμ. ~ Η ΔΝΛ Χαλανδρίου διοργανώνει 
συζήτηση με θέμα την καλύτερη συμμετοχή της 

νεολαίας στην Πορεία Ειρήνης.
Ροδολείβος (Σέρρες)~ 
Αιγάλεω~ Χαλάνδρι

1966 18/5 1 Εκδηλώσεις για την πορεία

Εκδηλώσεις της ΔΝΛ Αιγάλεω (έκθεση για τον 
πόλεμο στο Βιετνάμ), της ΔΝΛ Χαλανδρίου 

(συζήτηση για την Πορεία) και της ΔΝΛ 
Περιστερίου (γιορτή αφιερωμένη στην Δ΄ 

Μαραθώνια Πορεία).
Αιγάλεω~ Χαλάνδρι~ 

Περιστέρι

1966 18/5
1 και 

5

Έρχονται σήμερα ο 
Άγγλος βουλευτής 
Στάνλεϋ Όρμ και η 
Αμερικανίδα Νόρμα 

Σπέκτορ

Πορεία ειρήνης και χαράς. Οργανώσεις, 
δήμοι, κοινότητες αμίλλονται για τη 
συμμετοχή. Καλλιτεχνικές εκπλήξεις

Συναυλία στον Πειραιά με μεγάλη συμμετοχή 
των Λαμπράκηδων. Αθήνα~ Πειραιάς Όρμ Στάνλεϋ~ Σπέκτορ Νόρμα~ Τσουράκης Κώστας

1966 19/5 3
Μεγάλη συγκέντρωση για τη δημοκρατία στο 

Αγρίνιο

Η Επιτροπή Αγρινίου για την Υπεράσπιση του 
Συντάγματος και της Δημοκρατίας 

πραγματοποίησε μεγάλη δημοκρατική 
συγκέντρωση. Ομιλητές: Στρατής Σωμερίτης και 
Νίκος Αντωνίου. Στην ομιλία του τελευταίου 
αναλύθηκαν οι στόχοι του πραξικοπήματος και 

έγινε αναφορά στη διάλυση της ΔΝΛ. Αγρίνιο Σωμερίτης Στρατής~ Αντωνίου Νίκος

1966 19/5 8

Μυστική εγκύκλιο για τη ΔΝΛ επικαλέσθηκε 
Εισαγγελέας. Ερώτηση για τον Υπουργό 

Δικαιοσύνης

Εισαγγελέας επέδειξε εγκύκλιο που αναφέρεται 
στους εράνους οργανώσεων σε δίκη μέλους της 
ΔΝΛ. Την απέσυρε ύστερα από το αίτημα του 
συνηγόρου υπεράσπισης να λάβει γνώση. 
Ερώτηση των Ηλιού, Μπριλλάκη, Κύρκου, 
Εφραιμίδη, Θεοδωράκη στη Βουλή για τυχόν 
τροποποιήσεις επί της γνωστής εγκυκλίου. Αθήνα

Ηλιού Ηλίας~ Μπριλλάκης Αντώνης~ Κύρκος Λεωνίδας~ 
Εφραιμίδης Βασίλης~ Θεοδωράκης Μίκης

1966 19/5

1 και 
7 και 

8

Για την ειρήνη, για το 
μαρτυρικό Βιετνάμ, για 
να φύγουν οι ξένες 

βάσεις από τη χώρα μας, 
για την Κύπρο Ήλθαν οι πρώτοι ξένοι οδοιπόροι

Προπαρασκευαστικές εκδηλώσεις της ΔΝΛ 
Πετρούπολης, Περιστερίου, Χαλανδρίου, 
Αιγάλεω. Ρεσιτάλ ποιημάτων του Ευαγ. 

Καμπέρου. Παραβρέθηκε ο γραμματέας της 
ΔΝΛ Πειραιά Κ. Τσουράκης. ~ Συγκεντρώσεις 
της ΔΝΛ Κάτω Πετραλώνων και Άνω Λιοσίων 
για τη συμμετοχή της νεολαίας στην πορεία.

Πετρούπολη~ Περιστέρι~ 
Χαλάνδρι~ Αιγάλεω~ 

Πειραιάς~ Κάτω Πετράλωνα~ 
Άνω Λιόσια Καμπέρος Ευάγγελος~ Τσουράκης Κώστας

1966 20/5 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Πανσπουδαστική συγκέντρωση στη 1 μ.μ 
στα Προπύλαια για το διωγμό των φοιτητών 
Φιλοσοφικής. Ο αγώνας των φοιτητών θα 

συντρίψει τη μούχλα του μεσαίωνα. 
Ανακοινώσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, της Δ.Ν. Λαμπράκη κ.ά.

Πλήρης συμπαράσταση της ΔΝΛ στους 
διωκόμενους νέους που δεν δέχτηκαν να 

απαλλοτριωθεί η ελευθερία της επιστημονικής 
έρευνας και το δικαίωμα της γνώσης από την 

σύγχρονη "ιερά εξέταση". Αθήνα

1966 20/5

1 και 
7 και 

8

Η Επιτροπή ανακοίνωσε 
το πρόγραμμα της 

Πορείας

Τύμβος - Παναθηναϊκός. Αναμένονται 
Άγγλοι και Δυτικογερμανοί εκπρόσωποι 
διεθνών οργανώσεων. Μηνύματα από την 

Ελβετία και το Ισραήλ

Μουσική εκδήλωση με το "Ματχάουζεν" και τη 
"Ρωμιοσύνη" στο πλαίσιο των προετοιμασιών 

για την πορεία. Κοκκινιά [Νίκαια]
Θεοδωράκης Μίκης~ Καμπανέλλης Ιάκωβος~ Ρίτσος 

Γιάννης

1966 21-Μαίου 6

Σε αφιέρωμα για τα τρία 
χρόνια από τη δολοφονία 

του Γρ. Λαμπράκη Προσφυγόπουλα της Τσεχοσλοβακίας

Με την ευκαρία της Δ' Πορείας οργανώθηκε 
στην Πράγα συνάντηση της Νεολαίας των 

Ελλήνων Πολιτικών Προσφύγων. Με ψήφισμά 
τους δηλώνουν τη νοερή συμμετοχή τους στην 
πορεία, ζητούν τον επαναπατρισμό τους και 
στέλνουν χαιρετιστήριο μήνυνα στη ΔΝΛ. Πράγα Λαμπράκης Γρηγόρης
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1966 21/5
1 και 

5

Στα βήματα του 
Λαμπράκη για την 

ειρήνη, για την ελευθερία 
της Κύπρου

Αύριο οδοιπορεί η Ελλάδα. Βουλευτής 
Φριϊζον: Θα περπατήσω στην πιο 

εντυπωσιακή Πορεία του κόσμου για μια 
υπόθεση που ενδιαφέρει όλη την Ευρώπη

Ανακοίνωση της ΔΝΛ: κάλεσμα στη νεολαία να 
πάρει σύσσωμη μέρος στην Πορεία. ~ Η ΔΝΛ 
Καλογρέζας, Λιοσίων και Αμφιθέας οργάνωσαν 

μουσικές εκδηλώσεις για την Πορεία.
Αθήνα~ Καλογρέζα~ Λιόσια~ 

Αμφιθέα

1966 22/5 11 Αλήθειες Οι κακοήθειες

Σχολιο για τους παρακρατικούς μηχανισμούς και 
δεξιούς δημοσιογράφους που έκαναν 

πλαστογραφίες και μοίρασαν προκηρύξεις με 
"ηλίθιο περιεχόμενο" τις οποίες εμφάνισαν ως 

προκηρύξεις των Λαμπράκηδων για την 
Μαραθώνια πορεία.

1966 22/5
1 και 

11 Ιωαννίδης Φρίξος

Μυριάδες οδοιπόροι στα 
βήματα του Λαμπράκη, 
της ειρήνης και της 

ελευθερίας

Άρχισε η Πορεία. Η επιτροπή καλεί το λαό 
της Αθήνας να υποδεχθεί τους οδοιπόρους 
στο Παναθηναϊκό 6.45.Παγκόσμιο το 

ενδιαφέρον για την Πορεία

Επεισόδια στη Θεσ/νίκη σε εκδήλωση για την 
ειρήνη. Ανακοινώσεις διαμαρτυρίας εξέδωσαν η 
ΔΝΛ Θεσ/νίκης και ο Σύνδεσμος Μπ. Ράσσελ. Αθήνα~ Θεσσαλονίκη

1966 24/5 5 Το βράδυ του Σαββάτου
Νέα Μάκρη - Μαραθώνας: στρατόπεδο της 

ειρήνης

Πολίτες από όλα τα μέρη της Ελλάδας 
καταφθάνουν για την Πορεία. Οι Λαμπράκηδες 

Θεσ/νίκης φτάνουν τα μεσάνυχτα και 
προκαλούν εντύπωση με την εμφάνιση και τον 

ενθουσιασμό τους
Νέα Μάκρη - Μαραθώνας-

Θεσσαλονίκη

1966 24/5 7 Αλήθειες "Ψυχολογικές επιχειρήσεις"

Σχόλιο για την "χοντροκομμένη" προκήρυξη που 
κυκλοφόρησε -δήθεν από τους Λαμπράκηδες- 
τις παραμονές της Πορείας και αναφερόταν στη 
συνένωση των βαλκανικών λαών σε μια μεγάλη 

πορεία ειρήνης των Βαλκανίων. Είναι 
ολοφάνερο ότι είναι έργο του "Γραφείου 

Ψυχολογικών Επιχειρήσεων". Αθήνα

1966 24/5 8
Πολιτικές επιπτώσεις από 
την επιτυχία της Πορείας

Σε δύσκολη θέση περιέρχεται η κυβέρνηση 
(…) Η λήψη νέων αντιδημοκρατικών μέτρων

Πληροφορίες για την κατάθεση στην Επιτροπή 
Εξουσιοδότησης σειράς νομοσχεδίων "απολύτου 
προτεραιότητος" με τα οποία θα γίνει η διάλυση 

της ΔΝΛ και θα εκκαθαριστούν από τα 
δημοκρατικά στοιχεία οι οργανισμοί Κοινής 

Ωφέλειας. Αθήνα

1966 24/5

3 και 
7 και 

8 Ιωαννίδης Φρίξος
Το μεγάλο μήνυμα της 

Πορείας

Αδέσμευτη εξωτερική πολιτική. Αμείωτο το 
πάθος του λαού για την Ειρήνη και τη 

Δημοκρατία. Το ρεπορτάζ της γιγαντιαίας 
λαϊκής κινητοποίησης

Ανταπόκριση για το θρίαμβο της Πορείας. Στις 
αθηναϊκές λεωφόρους ακούστηκαν συνθήματα 
"είμαστε Λαμπράκηδες - θέλουμε ειρήνη!" ~ 

Πορεία Ειρήνης και στους Φιλίππους 
Θεσσαλονίκης.

Αθήνα~ Θεσσαλονίκη~ 
Καβάλα

1966 25/5 6

Τρομοκρατική ενέργεια αστυνομικών 
οργάνων κατά λέσχης της ΔΝΛ. Έσπασε το 

κρύσταλλο της εισόδου

Σπάσιμο της εισόδου της ΔΝΛ Παλαιού 
Φαλήρου, όταν αστυνομικός "επιχείρησε να 

ενεργήσει"… έλεγχο της ταυτότητας ενός νέου 
πάνω στην πόρτα της λέσχης. Στη συνέχεια δύο 
νέοι οδηγήθηκαν στο τμήμα και κατήγγειλαν 
στον Λ. Κύρκο ότι κακοποιήθηκαν. Έντονη 
διαμαρτυρία για την τρομοκρατική επίθεση. Παλαιό Φάληρο Κύρκος Λεωνίδας~ Βουλγαράκης Νίκος~ Ηλιόπουλος Π.

1966 26/5 1
Μηνύθηκαν οι αστυφύλακες για το επεισόδιο 

στη Λέσχη της ΔΝΛ

Κατηγορούνται για άδικη επίθεση, φθορά ξένης 
περιουσίας, εξύβριση, απειλές κλπ για το 

επεισόδιο στη λέσχη της ΔΝΛ Π. Φαλήρου. Παλαιό Φάληρο

1966 26/5 6
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε πορεία 

ειρήνης στη Λευκάδα
Επιτυχής πορεία και χαιρετισμός εκπροσώπου 

της ΔΝΛ. Λευκάδα

1966 26/5 6
Καταδικάστηκαν τρία μέλη της ΔΝΛ 

Περιστερίου

Καταδικάστηκαν στο τριμελές Εφετείο Αθηνών 
για διέγερση των πολιτών και εξύβριση 

αστυνομικών, τα 3 μέλη της ΔΝΛ Περιστερίου 
που είχαν συλληφθεί στις 11.3  στη διάρκεια 
εκδήλωσης στα πλαίσια της "εβδομάδας 

συμπαράστασης στο Βιετνάμ". ~ Στη Λάρισα 
καταδίκη από το τριμελές Πλημμελειοδικείο 5 
μελών γιατί έφεραν στο πέτο τους το σήμα της 

ΔΝΛ. Περιστέρι~ Λάρισα

Ηλιόπουλος Νίκος~ Βασιάκος Π.~ Πανάς Κώστας~ 
Καρπουζάς Γ.~ Κορδέλας Σ.~ Πουλιάκος Λ.~ Δεδικούσης 

Γ.~ Γκαγκάς Σ. 

1966 27/5 6 Αύριο η δίκη των δύο μελών της ΔΝΛ

Αναβάλλεται για αύριο (28.5) η δίκη των 
Βουλγαράκη - Ηλιόπουλου της ΔΝΛ Παλαιού 

Φαλήρου. Παλαιό Φάληρο Βουλγαράκης Νίκος~ Ηλιόπουλος Π.
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1966 27/5
1 και 

5
Οι εργασίες της Συνόδου 

της Δ.Ε της ΕΔΑ
Η λαϊκή πάλη θα επιβάλει τη λύση των 

εκλογών

Στη Σύνοδο καταγγέλθηκε  ότι με επιμονή και 
σχέδιο διεξάγεται η τρομοκρατική επίθεση κατά 
της ΔΝΛ ενώ επιθέσεις στρέφονται και προς 
άλλες οργανώσεις της νεολαίας και του 

φοιτητικού κινήματος. Αθήνα

1966 29/5
6 και 

7

Η εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
ΕΔΑ και στη 10η Σύνοδο της Διοικούσης 

Επιτροπής

Δημοσίευση της εισήγησης του μέλους της Ε.Ε. 
της ΕΔΑ και βουλευτή Στ. Ηλιόπουλου. 
Αναφορά στη νεολαία και τους αγώνες της 

σπουδάζουσας, των εργαζόμενων νέων και στη 
συμβολή της ΔΝΛ στην ενότητα της νεολαίας, 

στους κοινούς αγώνες κ.ά. Αθήνα Ηλιόπουλος Σταύρος

1966 31/5 3 Λ.
Το προχθεσινό 
μνημόσυνο

Η Αθήνα τιμά τη μνήμη του Στ. Σαράφη και 
του Γρ. Λαμπράκη

Μνημόσυνο για τους Σαράφη, Λαμπράκη. 
Σύντομος λόγος εκ μέρους της ΔΝΛ του Χ. 

Θεοδωρίδη και κατάθεση στεφάνου. Αθήνα
Σαράφης Στέφανος~ Λαμπράκης Γρηγόρης~ Θεοδωρίδης 

Μπάμπης

1966 31/5 3 Χαραλαμπόπουλος Στρ[άτος]

 Η δίκη στο Αυτόφωρο 
Τριμελές 

Πλημμελειοδικείο 
Αθηνών

"…Λαμπράκηδες εδάρησαν και υβρίσθηκαν 
από αστυνομικούς…" Καταδικάσθηκαν

Οι Ν. Βουλγαράκης και Π. Ηλιόπουλος της 
ΔΝΛ Π. Φαλήρου κατηγορούνται για εξύβριση 
αστυνομικών. Καταθέσεις μαρτύρων, όπως του 

ιδιοκτήτη της Λέσχης, υπέρ των 
κατηγορουμένων. Αθήνα~ Παλαιό Φάληρο Βουλγαράκης Νίκος~ Ηλιόπουλος Π.

1966 2/6 5 Αλήθειες Τα καμώματα γνωστών και "αγνώστων"

Σχόλια για τις δίκες των Λαμπράκηδων και τις 
συλλήψεις για "εξακριβώσεις στοιχείων". "Δεν 
θα κάμψουν το φρόνημα του λαού και της 

νεολαίας".

1966 2/6 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Γιορτή της ΔΝΛ Περιστερίου

Γιορτή για την αποφυλάκιση των τριών μελών 
της ΔΝΛ Περιστερίου που είχαν συλληφθεί στη 
διάρκεια της "εβδομάδας συμπαράστασης στο 

Βιετνάμ". Περιστέρι

1966 3/6 5
Απόφαση της 10ης Συνόδου της Διοικούσης 

Επιτροπής της ΕΔΑ
Αναφορά στη ΔΝΛ για την οποία ζητείται 

επίμονα η διάλυσή της. Αθήνα

1966 4/6 6
Αθωώθηκε για προκηρύξεις κατά του 6ου 

Στόλου

Αθώωση μέλους της ΔΝΛ Καλλιθέας ο οποίος 
κατηγορήθηκε ότι μοίραζε προκηρύξεις της ΕΔΑ 

με περιεχόμενο: "Εξω ο 6ος αμερικανικός 
στόλος από τη χώρα μας" κ.ά. Καλλιθέα

1966 5/6 9
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας ΔΝΛ Βύρωνος

Καταγγελία μελών της ΔΝΛ Βύρωνα για τη νέα 
εξτρεμιστική ενέργεια παρακρατικών στοιχείων 
που, για δεύτερη φορά, έσπασαν τα τζάμια της 
λέσχης τους. "Την απάντηση θα τη βρουν [οι 

παρακρατικοί] στην ειρηνική, εκπολιτιστική και 
προοδευτική συμβολή της ΔΝΛ στη συνοικία". Βύρωνας

1966 7/6 1

Έγκριτοι εκπαιδευτικοί θα απονείμουν τα 
βραβεία της Δ. Ν. Λαμπράκη στους 
αριστεύοντες. Θερμά συγχαρητήρια.

Η ΔΝΛ στην προσπάθειά της να συμβάλει στην 
ανάπτυξη της άμιλλας για τη μόρφωση 

καθιέρωσε υποτροφίες σε ιδρύματα της Ελλάδας 
και του εξωτερικού για τους αριστούχους 

μαθητές. Η Επιτροπή Εκπαιδευτικών που θα 
απονείμει τα βραβεία δήλωσε βαθιά συγκίνηση 
για την απόφαση της ΔΝΛ και αποδέχεται την 

τιμητική πρόσκληση που της έγινε. Αθήνα

Βαλέτας Γιώργος~ Βουλοδήμος Τάσος~ Ιμβριώτη Ρόζα~ 
Καλογερέας Σ.~ Κοσπεντάρης Γιώργος~ Κόττου Λίζα~ 

Λαμπρίδη Έλλη~ Σταύρου Θρασύβουλος  

1966 7/6 7
Συνεχή "μπλόκα" στα γραφεία της ΔΝ 

Λαμπράκη στο Κερατσίνι

Η ΔΝΛ Κερατσινίου καταγγέλλει ότι 
παρακολουθούνται τα γραφεία της από 

αστυνομικούς που ζητούν τα στοιχεία των 
εξερχομένων. Κερατσίνι

1966 7/6 8
Μνημόσυνο του Γρηγόρη Λαμπράκη στις 

Σέρρες

Μνημόσυνο του Λαμπράκη από τη ΔΝΛ 
Σερρών, όπου μίλησε η γραμματέας της 

οργάνωσης Β. Βυσόκαλη. Σέρρες Λαμπράκης Γρηγόρης~ Βυσόκαλη Βάσω

1966 7/6
1 και 

6

Μεγάλες εκδηλώσεις σ' 
όλη τη χώρα για άμεσες 

εκλογές

15 Ιουνίου: Συναγερμός κατά του 
πραξικοπήματος. Εντός των ημερών οι 
αποφάσεις της ΕΔΑ. Η κινητοποίηση της 

Ε.Κ. και των δημοκρατικών οργανώσεων. Η 
ΕΡΕ αξιώνει τελεσιγραφικά πλήρη 

φασιστικοποίηση του κρατικού μηχανισμού 
και της νομοθεσίας

Εφημερίδα του "καραμανλικού πυρήνα" με 
άρθρο της ζητά από τον Στεφανόπουλο να 

επαναφέρει τους "πράκτορες του 
καραμανλισμού" που είχε απομακρύνει η Ε.Κ. 
από τις δημόσιες υπηρεσίες και να διώξει όσους 
δημοκρατικούς απέμειναν. Επίσης να ψηφίσει 
στην Επιτροπή Εξουσιοδότησης νομοσχέδια για 

τη διάλυση της ΔΝΛ και για την απόλυση 
δημοτικών και κοινοτικών αρχόντων που δεν 

συνεργάζονται με τη Δεξιά. Αθήνα Στεφανόπουλος Στέφανος



Έτος Ημερομην. σελ. Συντάκτης Ρουμπρίκες Υπέρτιτλος Τίτλος Περίληψη Τόποι Πρόσωπα

1966 8/6 3 Η δραστηριότητα της ΔΝΛ Σερρών

Με πρωτοβουλία της ΔΝΛ στη συνοικία των 
Σερρών, Σφαγεία, ασπρίστηκαν δέντρα και 

κράσπεδα στον καινούργιο δρόμο της συνοικίας. Σέρρες

1966 8/6 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η ΔΝΛ Κερατσινίου

Η ΔΝΛ Κερατσινίου οργανώνει εκπολιτιστική 
εκδήλωση με πολλούς καλλιτέχνες. Σην ίδια 

εκδήλωση η ΔΝΛ Πειραιά θα απονείμει βραβείο 
στην τοπική οργάνωση που συνέβαλε στην 
οργάνωση της Δ'  Μαραθώνιας πορείας. Κερατσίνι~ Πειραιάς

1966 8/6 5 Εκδρομή της ΔΝΛ Χανίων

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα στον Ταυρωνίτη 
Κισσάμου. Το παρακολούθησαν και άλλοι 
εκδρομείς που σταμάτησαν επί τούτου.

Χανιά~ Ταυρωνίτης Κισσάμου 
(Χανιά)

1966 8/6 6 Καλλιτεχνική εκδήλωση στο Κερατσίνι

Αναγγελία της καλλιτεχνικής εκδήλωσης και της 
βράβευσης οργανώσεων που διακρίθηκαν στην 

Δ' Μαραθώνια πορεία. Κερατσίνι~ Πειραιάς

1966 9/6 6

Επιτυχής η χθεσινή γιορταστική εκδήλωση 
της Δημοκρ. Νεολαίας Λαμπράκη 

Κερατσινίου

Επιτυχής εκδήλωση με τη συμμετοχή πολλών 
καλλιτεχνών. Βραβεύθηκαν για την Δ' 

Μαραθώνια πορεία οι: ΔΝΛ Κερατσινίου 
(συμμετοχή), Δραπετσώνας (εμφάνιση), 

Κοκκινιάς (διακόσμηση)

Πειραιάς~ Κερατσίνι~ 
Δραπετσώνα~ Κοκκινιά 

[Νίκαια]

1966 12/6 10
Επίθεση τρομοκρατών της δεξιάς κατά 
δημοκρατικών εργατών στο Μόναχο

Στη διάρκεια συνέλευσης για την εκλογή νέας 
διοίκησης του Συλλόγου Ελλήνων Εργατών 
Μονάχου, τρομοκράτες της δεξιάς επιτέθηκαν 
εναντίον των δημοκρατικών μόλις διαπίστωσαν 
ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων εργατών είναι 
δημοκρατική. Η είδηση δημοσιεύθηκε από την 
εφημ. "Ημέρα" διαστρεβλωμένη: ότι δηλαδή 
Λαμπράκηδες και μέλη της ΕΔΗΝ επιτέθηκαν 
εναντίον μελών της ΕΡΕΝ όταν είδαν ότι η 

ψηφοφορία ήταν υπέρ της ΕΡΕΝ. Μόναχο~ Δυτική Γερμανία

1966 12/6
1 και 

9

Παρά την προσπάθεια 
των ανακτόρων και των 

Αμερικανών

Ετοιμόρροπο το αυλικό σχήμα. Στα 
δημοκρατικά κόμματα ωριμάζει η σκέψη να 
αξιώσουν άμεση σύγκληση της Βουλής

Η ΕΡΕ διακηρύσσει μέσω των εντύπων της ότι 
δεν θα ανατρέψει την κυβέρνηση "χάριν του 
εθνικού συμφέροντος". Απειλεί όμως ότι θα 
επανέλθει δριμύτερη αν η κυβέρνηση δεν 

εκπληρώσει κάποιους όρους της, ένας από τους 
οποίους είναι και η διάλυση της ΔΝΛ. Αθήνα

1966 14/6 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η Συνδιάσκεψη της Δ.Ν. Λαμπράκη

Πραγματοποιήθηκε στις 13.6 η Β' Συνδιάσκεψη 
της ΔΝΛ νομού Λαρίσης. Παρευρέθηκαν 
κοινωνικοί και πολιτικοί παράγοντες της 

Λάρισας και ο γραμματέας της ΔΝΛ, Τ. Μπενάς. Λάρισα Μπενάς Τάκης

1966 14/6 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Με τη συνεδρίαση της Συγκλήτου. Κρίνεται 
σήμερα η εξέλιξη της απεργίας των φοιτητών 
χημείας. Επιτροπή από βουλευτές όλων των 

κομμάτων, στον κ. πρύτανη

Εκδηλώσεις συμπαράστασης στους απεργούς 
φοιτητές [απεργία πείνας]. Ανακοίνωση 

συμπαράστασης έστειλε και η ΔΝΛ Μεσσηνίας. Αθήνα~ Μεσσηνία

1966 14/6 8
Νέες ανακτορικές 

παρεμβάσεις στην ΕΡΕ

Οξύνεται στο στρατόπεδο των αυλόδουλων 
η διαμάχη. Τους τρομάζουν οι εκδηλώσεις 
της λαϊκής οργής. Η ΕΡΕ απειλεί με νέο 

κυβερνητικό σχήμα

Η ΕΡΕ είναι υποχρεωμένη -κατ' εντολή των 
ανακτόρων- να αποφύγει τις εκλογές και απειλεί 

τους αποστάτες "ότι θα τους ρίξει" αν δεν 
εφαρμόσουν τους συγκεκριμένους όρους: 

ένταση της τρομοκρατίας, διάλυση της ΔΝΛ, 
φασιστικοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Αθήνα

1966 15/6 3 Μπέικος Γ[εωργούλας]

Ο διευθυντής της 
"Κομσομόλσκαγια 
Πράβδα" προς το Μ. 

Θεοδωράκη
"Η σοβιετική νεολαία στο πλευρό των 

Λαμπράκηδων"

Στη συγκέντρωση που έγινε στα γραφεία της 
εφημερίδας προς τιμήν του Μ. Θεοδωράκη στη 
Μόσχα, ο Μπόρις Πάνκιν δήλωσε ότι θα είναι 
πάντα στο πλευρό των Λαμπράκηδων και όλου 
του ελληνικού λαού στον αγώνα τους για ειρήνη 
και ανεξαρτησία. Εκδήλωση του ενδιαφέροντος 
των σοβιετικών νέων που απευθύνθηκαν με 
αμέτρητες ερωτήσεις στον συνθέτη ζητώντας 
πληροφορίες για τη γέννηση, την άνδρωση και 

τη δράση της ΔΝΛ. Μόσχα~ ΕΣΣΔ Πάνκιν Μπόρις~ Θεοδωράκης Μίκης
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1966 15/6
1 και 

5

Η κοινοβουλευτική 
ομάδα της ΕΡΕ 

επεκύρωσε τις εντολές 
της Αυλής

Μονοκομματικό κράτος της Δεξιάς αξιώνει η 
ΕΡΕ. Ένταση της τρομοκρατίας, οικονομικά 

μέτρα σε βάρος των εργαζομένων. 
Κατάσταση υπολανθάνουσας κυβερνητικής 

κρίσης. Μόνη διέξοδος οι εκλογές
Αναφορά στην αξίωση της ΕΡΕ για την ένταση 
της τρομοκρατίας και τη διάλυση της ΔΝΛ. Αθήνα

1966 15/6
1 και 

5 Αίσχη Στεφανοπουλικά

Νέα πρωτοφανή επεισόδια στην Αμφιθέα. 
Εισβολή αστυνομικών στη λέσχη 

Λαμπράκηδων, συλλήψεις και κακοποιήσεις 
πολιτών. Συνελήφθησαν και δημοσιογράφοι

Περιγραφή των επεισοδίων στη λέσχη της ΔΝΛ 
Αμφιθέας. Αστυνομικοί "όρμησαν στη λέσχη" 
και άρχισαν να χτυπούν τους παρευρισκόμενους 

νέους. Ακολούθησαν επεισόδια, έγιναν 
συλλήψεις και παρενέβησαν ηγετικά στελέχη της 
ΕΔΑ και της Αυγής. Ο διοικητής της Ασφαλείας 
Αθηνών, Γιαννόπουλος, έδωσε άλλη εκδοχή 
στους δημοσιογράφους για τα επεισόδια. Αμφιθέα

Βούλτεψης Γιάννης~ Θεοδωράκης Γιάννης~ Κύρκος 
Λεωνίδας~ Φωκιανός Τριαντάφυλλος~ Μακαντάσης Κ.~ 
Ακράτος Α.~ Βουλγαράκης Λέανδρος~ Βουλγαράκης 

Νίκος~ Λεσέ Κούλα~ Ηλιοπούλου Γιώτα~ Κοτέτση Μαρία~ 
Ζώης Δημήτριος~ Ζώη Αθηνά~ Μαρούκα Γιαννούλα~ 

Κάτσου Παναγιώτα~ Γιαννουλάκη Αναστασία  

1966 16/6 1

Δημοκρατική συγκέντρωση στην Αμφιθέα. Ο 
λαός θα υπερασπίσει τα δημοκρατικά 

δικαιώματα και τη νεολαία του

Η ΕΔΑ και η ΔΝΛ Αμφιθέας διοργανώνουν 
συγκέντρωση για την υπεράσπιση της 

δημοκρατίας. Θα μιλήσει ο Β. Νεφελούδης. Αμφιθέα Νεφελούδης Βασίλης

1966 16/6 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η ΔΝΛ Ηλιούπολης

Έκθεση φωτογραφιών από τον πόλεμο του 
Βιετνάμ, διοργανώνει η ΔΝΛ Ηλιούπολης. Ηλιούπολη

1966 16/6 6
Παραπέμφθησαν σε 
τακτική ανάκριση

Σήμερα θα απολογηθούν οι συλληφθέντες 
στην Αμφιθέα

Οι συλληφθέντες στη ΔΝΛ Αμφιθέας 
κατηγορούνται από τον εισαγγελλέα για 
"αντίσταση κατά της αρχής, εξύβριση, 

τεντυμποϊσμό, απελευθέρωση κρατουμένων, 
σωματικές κακώσεις και βλασφημία". Από τους 

9 συλληφθέντες οι Ζώης Δημ., 76 ετών, και 
Μαρούκα Γιαννούλα, αφέθηκαν ελεύθεροι. Αμφιθέα

Βουλγαράκης Νίκος~ Ηλιοπούλου Γιώτα~ Φωκιανός 
Τριαντάφυλλος~ Κοτέτση Μαρία~ Ζώη Αθηνά~ Κάτσου 
Παναγιώτα~ Γιαννουλάκη Αναστασία~Ζώης Δημ.~ 

Μαρούκα Γιαννούλα 

1966 16/6
1 και 

4

Η αυλική κυβέρνηση και 
ο πολιτικός κόσμος 
ενώπιον των ευθυνών 

τους

Θα υπάρξει έντονη αντίδραση στην 
αστυνομοκρατία και βία. Κατατέθηκε 
ερώτηση της ΕΔΑ στη Βουλή για τα 

επεισόδια στην Αμφιθέα

Ερώτηση της ΕΔΑ για τα επεισόδια στη ΔΝΛ 
Αμφιθέας και απάντηση του Αποστολάκου ο 

οποίος προσπαθεί να επιρρίψει ευθύνες στα μέλη 
της ΔΝΛ. Αθήνα~ Αμφιθέα Αποστολάκος Χρήστος

1966 16/6
1 και 

4 Αλήθειες Παραποιήσεις

Ο Λ. Κύρκος κατήγγειλε στον εισαγγελέα, σε 
δημοσιογράφους και σε κατοίκους της περιοχής 
πως η "κινητοποίηση της αστυνομίας εναντίον 

των μελών της ΔΝΛ Αμφιθέας αποτελεί 
γελοιοποίηση του κράτους". Κατήγγειλε, επίσης, 

ότι ορισμένες εφημερίδες παρουσίασαν τα 
γεγονότα ως εξέγερση των Λαμπράκηδων κατά 

της αστυνομίας. Αμφιθέα
Κύρκος Λεωνίδας~ Βουλγαράκης Νίκος~ Λεσέ Κούλα~ 

Ηλιοπούλου Γιώτα

1966 17/6 1
Στον Υπουργό Δημοσίας 

Τάξεως 

Διάβημα της ΕΔΑ για τα επεισόδια στην 
Αμφιθέα. Αποστολάκος  "Ουδείς πολίτης 
υποχρεούται να ακολουθήση αστυνομικό 
όργανο στο τμήμα εκτός εάν υπάρχη 

ένταλμα…"

Διάβημα του Λ. Κύρκου στον υπουργό 
Δημοσίας Τάξεως με το οποίο καταγγέλλονται 
οι ευθύνες της Αστυνομίας για τα γεγονότα της 
Αμφιθέας. Δήλωσε ότι η Αστυνομία ασκεί 
απαράδεκτες πιέσεις στα μέλη της ΔΝΛ και 
απαίτησε να δοθούν αυστηρές διαταγές για να 
σταματήσει η τρομοκρατική παρέμβαση. Αμφιθέα Κύρκος Λεωνίδας~ Αποστολάκος Χρήστος

1966 17/6 1 Συγκέντρωση της ΔΝ Λαμπράκη

Η ΕΔΑ και η ΔΝΛ Αμφιθέας-Παλαιού Φαλήρου 
διοργανώνουν συγκέντρωση στα γραφεία της 
ΕΔΑ Αμφιθέας με θέμα την αντιμετώπιση των 

λαϊκών προβλημάτων της περιοχής. Αμφιθέα~ Παλαιό Φάληρο

1966 17/6 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Συνδιάσκεψη της ΔΝΛ Θεσσαλονίκης

Αναγγελία της 2ης Συνδιάσκεψης της ΔΝΛ 
Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη

1966 17/6 6

Θα με σκότωναν οι αστυφύλακες λέγει ο Λ. 
Βουλγαράκης. Το περιεχόμενο της μηνύσεώς 

του

Μήνυση του Βουλγαράκη για τα γεγονότα της 
ΔΝΛ Αμφιθέας. "Εάν οι αποδοκιμασίες του 

πλήθους δεν υποχρέωναν τους αστυνομικούς να 
σταματήσουν, θα με είχαν σκοτώσει". Αμφιθέα Βουλγαράκης Λέανδρος

1966 17/6
1 και 

4 Αλήθειες "Εξακριβώσεις"…κλπ

Αναφορά στα "πόστα" και στα "μπλόκα" της 
αστυνομίας για "εξακρίβωση στοιχείων 
ταυτότητας" μπροστά σε γραφεία και 

οργανώσεις της Αριστεράς (ΔΝΛ)  που οδηγούν 
σε συλλήψεις χωρίς βάσεις. Έτσι εντείνονται οι 

παρανομίες του ίδιου του κράτους. Αθήνα
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1966 18/6 3

Αθωώσεις στελεχών της ΕΔΑ και της ΔΝΛ 
Σερρών και συνδικαλιστικών στελεχών 

Σιδηροκάστρου

Το Πταισματοδικείο Σερρών αθώωσε τον 
γραμματέα  της τοπικής ΔΝΛ, Τ. Κιοσσέ, από 
την κατηγορία για διανομή προκηρύξεων με 

θέμα την 25η Μαρτίου ενώ καταδίκασε για την 
ίδια αιτία 3 μέλη της ΔΝΛ. Σιδηρόκαστρο (Σέρρες)

Κιοσσές Τάκης~ Καραΐσκος Ν.~ Καρπουζάς Κ.~ Τρέντα 
Νίτσα

1966 18/6 3
Τα επεισόδια της 

Αμφιθέας
Η …"λεπτή συμπεριφορά" αστυνομικών 

οργάνων

Σε επιστολή του προς την "Αυγή", ο Γ. Τρίκαλης 
που συνελήφθη στα γεγονότα της Αμφιθέας 
αναφέρεται στην "λεπτότητα" των τρόπων και 

στη συμπεριφορά των στυνομικών. Αμφιθέα Τρίκαλης Γ.

1966 18/6
1 και 

5

ΕΔΑ :Απαράδεκτη η 
επαναφορά του 

αστυνομικού κράτους

Διάβημα στον Πρωθυπουργό. Παρά τις 
κυβερνητικές διακηρύξεις εφαρμόζεται η 
αντιδημοκρατική πολιτική της Δεξιάς. Ο κ. 
Στεφανόπουλος υπόσχεται ισοπολιτεία. 

Συνάντηση Κανελλόπουλου - 
Στεφανόπουλου

Αναφορά αντιπροσωπείας της Ε.Ε της ΕΔΑ στα 
μπλόκα σε γραφεία της ΔΝΛ και στις συλλήψεις 

μελών της. Αθήνα Στεφανόπουλος Στέφανος~ Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1966 19/6 1 Η αντίσταση στο πραξικόπημα

Αναφορά στο διάβημα της αντιπροσωπείας της 
ΕΔΑ προς τον πρωθυπουργό για τον εκφασισμό 
του κράτους και των θεσμών του. "Υπάρχει 
διαρκής αντίσταση του λαού απέναντι στο 
πραξικόπημα. Ξεχωρίζουν οι αδάμαστοι 

Λαμπράκηδες". Αθήνα

1966 19/6 9 Αλήθειες Και πάλι δεν ξέρει !…

Σχόλιο σε άρθρο της εφημ. "Ελευθερία" που 
αναφέρει:  "κωμική η προσπάθεια της ΕΔΑ να 
εμφανίσει ως επάνοδο του αστυνομικού κράτους 

τη σύλληψη των τριών Λαμπράκηδων της 
Αμφιθέας". Αθήνα

1966 19/6 10
Προφυλακίστηκαν πέντε νέοι, μέλη της ΔΝΛ 

Αμφιθέας

Προφυλάκιση των 5 νέων με κοινή απόφαση του 
ανακριτή και του προϊστάμενου της Εισαγγελίας 
Αθηνών. Νέο ένταλμα σύλληψης 3 ακόμη μελών 

της ΔΝΛ. Αθήνα~ Αμφιθέα

Βουλγαράκης Νίκος~ Ηλιοπούλου Γιώτα~ Κοτέτση Μαρία~ 
Ζώη Αθηνά~ Κάτσου Παναγιώτα~ Άκρατος Α.~ 

Βουλαράκης Λέανδρος~ Καρκαντάς Κ. 

1966 21/6 1 Διεθνής πρόκληση
Κατεκράτησαν το υλικό του Συνεδρίου της 

ΠΟΔΝ

Παράνομη σύλληψη του στελέχους της ΔΝΛ, Τ. 
Τρίκκα, στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, ενώ 
επέστρεφε από το διεθνές συνέδριο της ΠΟΔΝ. 

Παρακράτηση του έντυπου υλικού του 
Συνεδρίου. Αθήνα Τρίκκας Τάσος

1966 21/6 3

Με την ευκαιρία του 
ταξιδιού στην ΕΣΣΔ του 

κ. Μ. Θεοδωράκη

Η σοβιετική νεολαία παρά το πλευρό της 
Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη. Κοινό 

ανακοινωθέν μετά τη συνάντηση του 
προέδρου της ΔΝΛ και του αντιπροέδρου 
της Επιτροπής Οργανώσεων Νεολαίας της 

Σοβ. Ένωσης ΕΣΣΔ Θεοδωράκης Μίκης

1966 21/6 8
Στρατιώτες ήρωες επεισοδίου σε βάρος 

μέλους της ΔΝΛ

 Στρατιώτες στην Καλαμάτα προκάλεσαν μέλος 
της ΔΝΛ σε ταβέρνα γιατί διάβαζε την "Αυγή". 
Όργανα της αστυνομίας τον συνέλαβαν, τον 
κράτησαν στο Τμήμα και τον οδήγησαν στο 

Αυτόφωρο. Καλαμάτα Μουρτζίκος Θανάσης

1966 22/6 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Β' Συνδιάσκεψη της ΔΝΛ Θεσσαλονίκης

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Β' 
Συνδιάσκεψης της ΔΝΛ Θεσ/νίκης. 

Εξετάστηκαν τα θέματα: πορεία της οργάνωσης 
στις πολιτικές εξελίξεις, ο ρόλος της νεολαίας 
και τα καθήκοντά της. Εξελέγη νέο Συμβούλιο 

Πόλης. Θεσσαλονίκη

1966 22/6 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Φωτογραφική έκθεση για το Βιετνάμ

Η ΔΝΛ Ηλιούπολης καλεί στα εγκαίνια της 
έκθεσης. Ηλιούπολη

1966 22/6 6

Προανάκριση κατά του κ. Τρίκκα για 
παράβαση του Α.Ν. 509. Για το υλικό του 

συνεδρίου της ΠΟΔΝ

Προανάκριση για παράβαση των νόμων περί 
"προβολής αδικημάτων και αποφάσεων του 

ΚΚΕ". Αθήνα Τρίκκας Τάσος

1966 23/6 1 Αλήθειες Η δίωξη του κ. Τρίκκα

Σχόλιο για τη σύλληψη και προανάκριση του Τ. 
Τρίκκα. Αποτελεί δείγμα της "αντιδημοκρατικής 

πολιτικής της αυλικής κυβέρνησης". Αθήνα Τρίκκας Τάσος

1966 23/6 1
Στρατιωτικά αυτοκίνητα μοιράζουν 

προκηρύξεις παρακρατικών οργανώσεων

Προκηρύξεις εναντίον του "Αιμοσταγούς 
Κομμουνιστικού Κόμματος", της ΕΔΑ, των 
Λαμπράκηδων, του Δημοκρατικού Μετώπου 
μοιράστηκαν στη διαδρομή Αθήνα-Ναύπλιο. Αθήνα~ Ναύπλιο
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1966 23/6 3

Ο Μ. Θεοδωράκης ανεχώρησε από τη 
Μόσχα. Νέες εκδηλώσεις συμπαράστασης 
της Σοβ. Νεολαίας προς τους Λαμπράκηδες

Αποχαιρετιστήριο δείπνο προς τιμήν του Μ. 
Θεοδωράκη από τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής 
Οργανώσεων Σοβιετικής Νεολαίας. Δηλώσεις 
του προέδρου της ΔΝΛ στην "Αυγή". Πριν την 
αναχώρησή του επισκέφθηκε το Βόλγογκράντ 
όπου η νεολαία της πόλης του επιφύλαξε θερμή 

υποδοχή. Ο Μ. Θεοδωράκης πρότεινε η 
Οργάνωση Νεολαίας του Βόλγογκραντ, η 
Κομσομόλ και η ΔΝΛ Αθηνών να γίνουν 

αδελφές οργανώσεις Μόσχα~ Βόλγογκραντ~ ΕΣΣΔ Θεοδωράκης Μίκης

1966 24/6 3
Η ΔΝΛ καταγγέλλει το "μυστικό διάλογο" 

για το Κυπριακό

Ψήφισμα διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση, 
τους αρχηγούς κομμάτων και τον Τύπο 

απευθύνει η ΔΝΛ με θέμα τον "μυστικό διάλογο 
της κυβέρνησης" για το Κυπριακό. Ζητά να 
ματαιωθεί. Στο ψήφισμα καταγγέλλονται, 
επίσης, οι θηριωδίες των Αμερικανών στο 
Βιετνάμ και η αστυνομική τρομοκρατία σε 

βάρος της ΔΝΛ ιδιαίτερα στην οργάνωση της 
Αμφιθέας. Αμφιθέα

1966 25/6 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η ΔΝΛ Μπραχαμίου

Εκδήλωση για το Βιετνάμ πραγματοποιεί η ΔΝΛ 
Μπραχαμίου. Θα προηγηθεί συγκέντρωση 

διαμαρτυρίας για τον πόλεμο των Αμερικανών, 
έκθεση φωτογραφίας και σχετική 

κινηματογραφική προβολή. Αγιος Δημήτριος [Μπραχάμι]

1966 25/6 6

Αθωώσεις κατηγορουμένων για το "Ζ" σε 
λέσχη της ΔΝΛ, για συγκέντρωση και 

πορεία, αφίσσες κλπ

Αθώωση του μέλους της ΔΝΛ Καλλιθέας, Κ. 
Βλαχοχρήστου, που είχε καταδικαστεί 

πρωτοδίκως επειδή στην επιγραφή της λέσχης 
υπήρχε το "Ζ". ~ Αθώωση των Χ. Θεοδωρίδη, 

Κ. Λειβαδίτη, Θ. Κουγιούρα και Ι. 
Ξαρχουλάκου. Οι 2 πρώτοι κατηγορούνται γιατί 
έθεσαν σε κυκλοφορία ένα τεύχος της "Γενιάς 
μας" χωρίς να αναγράφεται το όνομα του 
υπεύθυνου και οι άλλοι 2 πωλούσαν το 
περιοδικό χωρίς άδεια εφημεριδοπώλη. Καλλιθέα

Βλαχοχρήστος Κ.~ Αργυρόπουλος Χριστόφορος~ 
Θεοδωρίδης Μπάμπης~ Λειβαδίτης Κ.~ Κουγιούρας Θ.~ 

Ξαρχουλάκος Ι. 

1966 26/6 7
Μια έρευνα στις πολυάνθρωπες συνοικίες 

της Αθήνας - Καλλιθέα
Αναφορά στη Λέσχη Καλλιθέας και στον 

εκπολιτιιστικό της ρόλο. Αθήνα~ Καλλιθέα

1966 26/6
1 και 

10 Ερώτηση της ΕΔΑ Σοβαρές καταγγελίες για το στρατό

Ερώτηση των βουλευτών της ΕΔΑ, Μπριλλάκη, 
Εφραιμίδη, Λ. Κύρκου, Μ. Θεοδωράκη και Ν. 
Σκοπούλη, για τη διαταγή του υπουργού Εθνικής 
Άμυνας προς τους αξιωματικούς και στρατιώτες 

να "πολεμούν"  -με το πρόσχημα του 
κομμουνισμού- τη δραστηριότητα των 

δημοκρατικών πολιτών, των κομμάτων και του 
τύπου και ιδιαιτέρως της ΔΝΛ. Αθήνα

Μπριλλάκης Αντώνης~ Εφραιμίδης Βασίλης~ Κύρκος 
Λεωνίδας~ Θεοδωράκης Μίκης~ Σκοπούλης Νίκος

1966 28/6 3

Ο δυναμισμός του λαϊκού 
κινήματος και η 

οργανωτική κατάσταση 
του κόμματος

Να επιδιώξουμε άνοδο της αποδοτικότητας 
των οργάνων και των στελεχών της ΕΔΑ. 
Από την ομιλία του Ν. Καρρά στη 10η 

Σύνοδο της Δ.Ε. της ΕΔΑ
Αναφορά στα προβλήματα της ΔΝΛ και στα 

μέτωπα που ανοίγονται. Αθήνα Καρράς Νίκος

1966 28/6 8 Ιωαννίδης Φρίξος
Συλλήψεις μελών της ΔΝΛ στην Αμφιθέα 
και Πειραιά. Καταγγελία για κακοποιήσεις

Νέες συλλήψεις και κακοποιήσεις μελών της 
ΔΝΛ Αμφιθέας από αστυνομικούς. ~ Συλλήψεις 

μελών της ΔΝΛ και στον Πειραιά με τη 
δικαιολογία της "εξακρίβωσης στοιχείων 

ταυτότητας". Αμφιθέα~ Πειραιάς

1966 29/6 4 Θάνατος Αγωνιστή. Θεόδωρος Κασαπίδης

Σκοτώθηκε σε τροχαίο το στέλεχος της ΕΔΑ 
Παλιάς Κοκκινιάς, Κασαπίδης. Στεφάνι 
κατέθεσε και η ΔΝΛ Παλιάς Κοκκινιάς. Κοκκινιά [Νίκαια] Κασαπίδης Θεόδωρος

1966 29/6 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Αθωώθηκε μέλος της ΔΝΛ

Αθώωση του υπεύθυνου των γραφείων της ΔΝΛ 
Βοτανικού, Β. Κωνστανντινέα, για την 

αναγραφή του "Ζ". Βοτανικός Κωνσταντινέας Β.

1966 29/6 5 Αλήθειες Ο "δυναμικός"!..

Σχόλιο για την απάντηση του Αποστολάκου 
στην αντιπροσωπεία της ΕΔΑ. Δήλωσε ότι 
θεωρεί και ο ίδιος παράνομη τη μεταφορά 
πολιτών στα αστυνομικά τμήματα για 

εξακρίβωση στοιχείων. Πειραιάς Αποστολάκος Χρήστος
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1966 29/6 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η ΔΝΛ Μπραχαμίου

Εγκαινιάζεται φωτογραφική έκθεση στο πλαίσιο 
της "Εβδομάδας Βιετνάμ" της ΔΝΛ 

Μπραχαμίου. Άγιος Δημήτριος [Μπραχάμι]

1966 29/6 6

Διάβημα της ΕΔΑ στον Υπουργό 
Δικαιοσύνης κ. Στεφανάκη για την 

τρομοκρατία στην Αμφιθέα. Συλλήψεις και 
κακοποιήσεις πολιτών

Διάβημα του Νεφελούδη για τις συλλήψεις των 
μελών της ΔΝΛ Αμφιθέας. Ζητά να ληφθούν 
μέτρα για την αστυνομική τρομακρατία. 
Αναφορά και σε άλλα περιστατικά. 

Διαμαρτυρίες και άλλων επιτροπών για την 
τρομοκρατία Αμφιθέα Νεφελούδης Βασίλης~ Στεφανάκης Κωνσταντίνος

1966 30/6 6
Οι παρακρατικοί ασύδοτοι καταστρέφουν 

γραφρία της ΕΔΑ

Για δεύτερη φορά στη Λέσχη της ΔΝΛ Παλιάς 
Κοκκινιάς έσπασαν τα τζάμια και έριξαν 

αντικομμουνιστικές προκηρύξεις Κοκκινιά [Νίκαια]

1966 1/7 1
Διάβημα της ΕΔΑ για τη δίωξη του εκδότη 

της "Δημοκρατικής Αλλαγής"

Διάβημα του Στ. Ηλιόπουλου στον υπουργό 
Δικαιοσύνης σχετικά με τη δίωξη του Τ. Τρίκκα, 

μέλους της γραμματείας της ΔΝΛ. Αθήνα Ηλιόπουλος Σταύρος~ Τρίκκας Τάσος

1966 1/7 3
Λαμπράκηδες καθαρίζουν οικόπεδα στην 

Καλλιθέα

Νέοι της ΔΝΛ Καλλιθέας σε συνεργασία με το 
δήμο καθάρισαν οικόπεδα από σκουπίδια, 

δρόμους από χόρτα κλπ. Την επόμενη Κυριακή 
προγραμματίζουν να καθαρίσουν ρέμα στις 

Τζιτζιφιές. Καλλιθέα~ Τζιτζιφιές

1966 1/7
1 και 

5 Αλήθειες Ο αστυφύλακας και ο πρωθυπουργός

Σχόλιο για τον αστυφύλακα Καρανάσιο, που 
είναι γνωστός για τη δράση του στα γεγονότα 

της Αμφιθέας και τις συλλήψεις μελών της ΔΝΛ. Αμφιθέα Καρανάσος (αστυνομικός)

1966 2/7 3

Οι διοικητικές εκτοπίσεις για δήθεν 
"ακαθόριστη υπηκοότητα". Γνωμοδότηση 

του δικηγόρου κ. Δ. Γαλανόπουλου.
Αναφορά στις εκτοπίσεις Γεωργίου και 

Λεντάκη. Αθήνα
Γαλανόπουλος Μήτσος~ Γεωργίου Τάκης~ Λεντάκης 

Αντρέας

1966 2/7 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Ευχαριστίες προς τη ΔΝΛ για τη βράβευση 
των αριστούχων μαθητών. Αίτημα 
πτυχιούχων των ανώτατων σχολών

Συγχαρητήρια επιστολή κατοίκου της 
Καλαμάτας προς τη ΔΝΛ για την απόφαση που 
πήρε να καθιερώσει την απονομή βραβείων σε 
μαθητές λυκείων και σε πτυχιούχους ανώτατων 

σχολών. Αθήνα~ Καλαμάτα

1966 3/7 7
Ανδρικόπουλος Ι[ωάννης] 

(επιμ.)
Η "Αυγή" στις συνοικίες: Νέα Ιωνία. Μια 

ζωντανή πολιτεία…
Μιλά στην έρευνα η γραμματέας της ΔΝΛ Ν. 

Ιωνίας, Β. Σιδέρη. Νέα Ιωνία Σιδέρη Β.

1966 3/7 10
Η ΔΝΛ στιγματίζει τα εγκλήματα. 

Ανακοινώσεις οργανώσεων

Μετά τα τρομακτικά αντίποινα των Αμερικανών 
απέναντι στον άμαχο πληθυσμό του Βιετνάμ,  το 
Κ.Σ της ΔΝΛ καταδικάζει τα εγκλήματα και 

καλεί όλες τις οργανώσεις να ενώσουν τη φωνή 
τους για να τερματιστούν οι επιθέσεις. Σχετικές 
ανακοινώσεις και άλλων οργανώσεων καθώς και 

της ΔΝΛ Πετρούπολης. Αθήνα~ Πετρούπολη

1966 3/7 10

Διάβημα της ΕΔΑ στον εισαγγελέα Εφετών 
για την Αμφιθέα. Οι παράνομες ενέργειες της 

αστυνομίας

Οι Νεφελούδης και Κύρκος, με διάβημά τους 
στον εισαγγελέα Μουστάκη, καταγγέλλουν τις 
εγκληματικές ενέργειες της Ασφάλειας Αμφιθέας 

σε βάρος μελών της ΔΝΛ. Ο εισαγγελέας 
υποσχέθηκε πως θα μελετήσει το θέμα. Αμφιθέα

Νεφελούδης Βασίλης~ Κύρκος Λεωνίδας~ Μουστάκης 
(εισαγγελέας Εφετών)

1966 5/7 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Για δεύτερη φορά. Διεκόπη το Ζ' Συνέδριο 
της Ομοσπονδίας Φοιτητικών Οργανώσεων 

Δυτ. Γερμανίας

Το Σπουδαστικό Τμήμα της ΔΚΝΓΛ Δυτικής 
Γερμανίας και Δ. Βερολίνου με ανακοίνωσή του 
εντοπίζει τα αίτια που οδήγησαν στην διακοπή 
του Συνεδρίου. Κύριος υπεύθυνος ο Έλληνας 
πρεσβευτής στη Δ. Γερμανία, Αλ. Κύρου, που 
είναι εχθρός του φοιτητικού κινήματος και η 

ΕΚΟΦ.
Δυτική Γερμανία~ Δυτικό 

Βερολίνο Κύρου Αλέξης

1966 6/7 1 Αλήθειες Η παρανομία των εκτοπίσεων

Αναφορά στους εκτοπισμένους Γεωργίου - 
Λεντάκη κ.ά. "Η αναβίωση της εξορίας είναι ένα 

από τα αίσχη που βαρύνουν την αυλική 
κυβέρνηση του Στεφανόπουλου". Αθήνα

Γεωργίου Τάκης~ Λεντάκης Αντρέας~ Στεφανόπουλος 
Στέφανος

1966 6/7 4 Αθωώθηκε για το "Ζ" σε γραφεία της ΔΝΛ

Στέλεχος της ΔΝΛ Καλλιθέας αθωώθηκε από 
την κατηγορία για ανάρτηση του "Ζ" στον 
εξώστη των γραφείων της ΔΝΛ Καλλιθέας. Καλλιθέα Μπεχλιβανίδης Γιάννης~ Αργυρόπουλος Χριστόφορος



Έτος Ημερομην. σελ. Συντάκτης Ρουμπρίκες Υπέρτιτλος Τίτλος Περίληψη Τόποι Πρόσωπα

1966 6/7 5
Εκδηλώσεις συμπαράστασης στους 

Λαμπράκηδες της Αμφιθέας

Εκδήλωση στα γραφεία της ΔΝΛ Αμφιθέας με 
ομιλητή τον Β. Νεφελούδη. Παρευρέθηκαν 
αντιπροσωπείες της ΔΝΛ Περιστερίου, 

Ηλιούπολης, Ν. Σμύρνης, Κουκακίου, Πλάκας, 
Καλαμακίου, Μπραχαμίου. ~ Συλλήψεις μελών 

της ΔΝΛ Καλλιθέας.

Αμφιθέα~ Περιστέρι~ 
Ηλιούπολη~ Νέα Σμύρνη~ 

Κουκάκι~ Πλάκα~ Καλαμάκι~ 
Καλλιθέα Νεφελούδης Βασίλης

1966 6/7 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Ο κανονισμός για τις υποτροφίες της ΔΝ 
Λαμπράκη. 5 υποτροφίες σε πανεπιστήμια 

του εξωτερικού

Κανονισμός για τη βράβευση των αριστούχων 
αποφοίτων από την Επιτροπή των εκπαιδευτικών 
που συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία της ΔΝΛ. Αθήνα

1966 6/7 5

Διαμαρτυρίες για τους βομβαρδισμούς στο 
Βιετνάμ. Επιστολή της ΕΦΕΕ στους 

αμερικανούς φοιτητές
Τηλεγράφημα διαμαρτυρίας έστειλε και η ΔΝΛ 

Πετρούπολης. Πετρούπολη 

1966 6/7
1 και 

4
Προτάσεις για να βγεί η 
χώρα από το αδιέξοδο Διάβημα της ΕΔΑ στον πρωθυπουργό

Αναφορά στην τρομοκρατία των τελευταίων 
ημερών, πιο συγκεκριμένα στα γεγονότα στην 

Αμφιθέα και στην "υπόθεση Τρίκκα". Αμφιθέα Στεφανόπουλος Στέφανος~ Τρίκκας Τάσος

1966 7/7 6 Σύλληψη μελών της ΔΝΛ στη Δάφνη

Σύλληψη δύο μελών της ΔΝΛ Δάφνης για 
εξακρίβωση στοιχείων. Αφέθηκαν ελεύθεροι 

μετά από "εθνική διαπαιδαγώγηση". Δάφνη Μακρής Κ.~ Χαλκιόπουλος Γ. 

1966 8/7 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Κινηματογραφική προβολή

Προβολή διοργανώνει η ΔΝΛ Αγίου Ιερόθεου 
και Ανθουπόλεως. Ανθούπολη

1966 8/7 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδήλωση για το Βιετνάμ

Η ΔΝΛ Μπραχαμίου πραγματοποιεί εκδήλωση 
με την ευκαιρία του κλεισίματος της 

φωτογραφικής έκθεσης για το Βιετνάμ. Ομιλία 
βουλευτών της ΕΔΑ και προβολή ταινίας. Άγιος Δημήτριος [Μπραχάμι]

1966 9/7 5 Αλήθειες Η νεολαία και η διαφθορά

Σχόλιο για τον μεγάλο αριθμό μετεξεταστέων 
μαθητών στο Αγρίνιο. Εκπαιδευτικοί δήλωσαν 
πως αιτία για το γεγονός είναι η λειτουργία 
φθοροποιών και κακόφημων κέντρων και 

λεσχών με μορφή συλλόγων. Αντιπροτείνεται το 
παράδειγμα της ΔΝΛ. Αγρίνιο

1966 9/7
1 και 

5

Στο τμήμα της Αμφιθέας ξυλοκοπήθηκαν και 
πάλι δύο πολίτες. Ύστερ' από έντονο 

διάβημα της ΕΔΑ ο κ. Αποστολάκος διέταξε 
ανακρίσεις

Σύλληψη και κακοποίηση δύο πολιτών από 
αστυνομικούς έξω από τα γραφεία της ΔΝΛ 

Αμφιθέας Αμφιθέα Αποστολάκος Χρήστος

1966 10/7 7 Χριστοδούλου Λένα
Η "Αυγή" στις συνοικίες. Περιστέρι. 

Πρωτοπόρος δήμος

Αναφορά στους Λαμπράκηδες Περιστερίου που 
"είναι παντού" και επιδιώκουν τον εξωραϊσμό 
της πόλης: στα Άσπρα Χώματα κατασκεύασαν 
γεφύρι, στην Ανθούπολη και στον Άνω Λόφο 
φύτεψαν δέντρα, συμμετείχαν στον εξωραϊσμό 
της 1ης και 3ης παιδικής χαράς του Δήμου κλπ. Περιστέρι

1966 12/7 8

Η κυβέρνηση απειλεί 
διάλυση της Δ.Ν. 

Λαμπράκη

Ο λαός ενωμένος θα αποκρούσει την επίθεση 
εναντίον της νεολαίας. Ανακοίνωση του Κ.Σ 

της ΔΝΛ. Θερμή συμπαράσταση της 
ιταλικής νεολαίας

Ανακοινώσεις του ΚΣ της ΔΝΛ και της ΕΦΕΕ. 
Στην ανακοίνωση της ΔΝΛ τονίζεται ότι τα 

γεγονότα της Θεσσαλονίκης και η διάλυση της 
οργάνωσης συνιστούν "εξόφληση γραμματίου" 
απέναντι στην ΕΡΕ και στους παράγοντες της 

ανωμαλίας. ~ Συνάντηση εκπροσώπου της ΔΝΛ, 
στη Ρώμη (8.7) με μέλη της ηγεσίας της Ιταλικής 
Σοσιαλιστικής Νεολαίας και της Νεολαίας του 
Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Ιταλίας. Κοινό 
ανακοινωθέν και έκφραση συμπαράστασης 

στους αγώνες της ΔΝΛ. Αποδοχή πρόσκλησης 
της ΔΝΛ να επισκεφθούν την Ελλάδα. Αθήνα~ Ρώμη

1966 12/7
1 και 

7 Το έγκλημα

Γεγονότα στη διάρκεια κινητοποιήσεων των 
αγροτών στη Θεσσαλονίκη. Βίαια επέμβαση της 
χωροφυλακής. Αιματοχυσία. Αναφορά και "στις 

κραυγές για τους Λαμπράκηδες". Θεσσαλονίκη
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1966 12/7

1 και 
7 και 

8

Πανελλήνια εξέγερση για 
το έγκλημα της 
Θεσσαλονίκης

Να φύγουν οι δολοφόνοι. Η κυβέρνηση 
Αυλής - Η ΕΡΕ αιματοκύλησε τους αγρότες. 
ΕΔΑ και Ε.Κ. καταγγέλουν την κυβέρνηση 

και ζητούν εκλογές από υπηρεσιακή

Ενώ τα γεγονότα εκτυλίσσονται στη 
Θεσσαλονίκη, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι 
εντός της εβδομάδας θα καταθέσει στην 

Επιτροπή Εξουσιοδότησης το νομοσχέδιο για τη 
διάλυση της ΔΝΛ και κάθε άλλης οργάνωσης με 
παράνομη δράση. Επίσης απειλεί ότι θα πατάξει 
κάθε συγκέντρωση σε ανοιχτό χώρο. Δηλώσεις 
Κανελλόπουλου. ~ Κυβερνητική ανακοίνωση 
για τους συλληφθέντες στη Θεσ/νίκη:  οι 42 
είναι κομμουνιστές εκ των οποίων  11 παλιά 
στελέχη του ΚΚΕ και οι άλλοι ηγετικά στελέχη 

της ΕΔΑ και της ΔΝΛ. ~ Εμφάνιση 
κουκουλοφόρων τρομοκρατών στην Καισαριανή 

οι οποίοι έγραφαν συνθήματα κατά της 
Αριστεράς και του προέδρου της ΔΝΛ. Θεσσαλονίκη Θεοδωράκης Μίκης~ Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1966 13/7 3 Σκίτσα ενός αυτόπτη

Έτσι έδωσαν τη μάχη τους για το σιτάρι οι 
αγρότες. Συγκινητική συμπαράσταση των 

εργαζομένων της Θεσσαλονίκης

Λαμπράκηδες προσέρχονται για αιμοδοσία στα 
νοσοκομεία της Θεσ/νίκης. Προσφέρουν αίμα 
για τους τραυματισμένους στα επεισόδια. Θεσσαλονίκη

1966 13/7 6
Στις συνοικίες της 

Αθήνας Εκδηλώσεις κατά του πραξικοπήματος
Μεταξύ άλλων, εκδήλωση της ΕΔΑ και της 

ΔΝΛ στα Πετράλωνα. Πετράλωνα

1966 13/7 6
Μνημόσυνο σήμερα του Σ. Πέτρουλα στην 

Πετρούπολη
Συγκέντρωση - μνημόσυνο στη λέσχη της ΔΝΛ 

Πετρούπολης. Πετρούπολη Πέτρουλας Σωτήρης

1966 13/7 6

Πανεθνική αξίωση η 
απομάκρυνση της 
αιματοβαμένης 
κυβέρνησης

Λαοπλημμύρα τη Δευτέρα στον 
"Παναθηναϊκό". Εντυπωσιακές σε όγκο και 
παλμό οι συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. 
Ογκώδεις οι χθεσινές στο "Γκλόρια" και 

στην Καλλιθέα
Την συγκέντρωση της Καλλιθέας "άνοιξαν" 

εκπρόσωποι της ΕΔΑ και της ΔΝΛ. Καλλιθέα

1966 13/7
1 και 

4 Ανακοίνωση του Π.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ

 Ο Ρ.Σ. "Φωνή της Αλήθειας" παρουσίασε 
ανακοίνωση του Π.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ. 

Αναφορά στα γεγονότα της Θεσ/νίκης, στην 
προσπάθεια της κυβέρνησης να μεταθέσει τις 

ευθύνες στην Αριστερά και στην επιδίωξη για τη 
διάλυση της ΔΝΛ. Βουκουρέστι~ Θεσσαλονίκη

1966 13/7
1 και 

5

Ιταλικά κόμματα και οργανώσεις νεολαιών 
υπέρ της ΔΝΛ. Η ΕΔΑ καλεί τους 
δημοκρατικούς παράγοντες να μην 

επιτρέψουν την ψήφιση του νομοσχεδίου. 
Διάβημα στον πρωθυπουργό. Χαιρετισμός 

της Κομσομόλ του Βόλγογκραντ

Διάβημα της Ε.Ε. και βουλευτών της ΕΔΑ προς 
το Στεφανόπουλο για τη ΔΝΛ. "Το νομοσχέδιο 

της αυλικής κυβέρνησης είναι ένα νέο 
αντισυνταγματικό πραξικόπημα". ~ Πολιτικές 
Νεολαίες στην Ιταλία ετοιμάζουν εκστρατεία 
αλληλεγγύης για τη ΔΝΛ. Στο πλαίσιο αυτό 
υπενθυμίζεται η απόφαση του τελευταίου 

συνεδρίου της ΠΟΔΝ, σύμφωνα με την οποία 
120 οργανώσεις εκφράζουν την αλληλεγγύη 

τους στη ΔΝΛ και σε άλλες ελληνικές 
οργανώσεις. ~ Θερμός χαιρετισμός και της 

σοβιετικής νεολαίας προς τη ΔΝΛ. Αθήνα Στεφανόπουλος Στέφανος

1966 13/7

1 και 
5 και 

6
Διάβημα της ΕΔΑ στον 

πρωθυπουργό

Προσχεδιασμένη η αιματοχυσία. Να φύγει η 
κυβέρνηση, να συγκληθεί η Βουλή να 

ικανοποιηθούν τα αιτήματα των παραγωγών

Διάβημα προς τον πρωθυπουργό για 
προσχεδιασμένο επεισόδιο και τη "θεωρία περί 
υποκινητών" που αποβλέπουν στην συγκάλυψη 
των πραγματικών στόχων, όπως αποδεικνύει το 

νομοσχέδιο "περί διαλύσεως της ΔΝΛ". 
Βουλευτές της Ε.Κ και αυτόπτες μάρτυρες 

αποκαλύπτουν την προσπάθεια της αστυνομίας 
στη Θεσσαλονίκη να δημιουργήσει την 
εντύπωση ότι επρόκειτο περί επιθέσεως 

Λαμπράκηδων. Αθήνα~ Θεσσαλονίκη Στεφανόπουλος Στέφανος



Έτος Ημερομην. σελ. Συντάκτης Ρουμπρίκες Υπέρτιτλος Τίτλος Περίληψη Τόποι Πρόσωπα

1966 14/7 1

Έρχεται αντιπροσωπεία του ΝΕΝΙ για 
συμπαράσταση στη ΔΝΛ. Δηλώσεις του 

Μίκη Θεοδωράκη -  Σύσκεψη των Νέων του 
Πανελληνίου αγώνα για τη Δημοκρατία - 

Δηλώσεις κ. Παπανδρέου

Αντιπροσωπεία της Νεολαίας του Ιταλικού 
Σοσιαλιστικού Κόμματος θα έπισκεφθεί, τον 

Αύγουστο, την Αθήνα. Η ίδια μαζί με τη νεολαία 
του Σοσιαλιστικού Κόμματος της 

Προλεταριακής Ενότητας εξέφραααν, με 
τηλεγράφημά τους στον Στεφανόπουλο, την 

αντίθεσή τους για τα σχέδια διάλυσης της ΔΝΛ. 
Τηλεγράφημα συμπαράστασης και στο Μ. 

Θεοδωράκη. ~ Δηλώσεις του Μ. Θεοδωράκη για 
τη ΔΝΛ: "Δεν είναι μαγαζί για να διαλυθεί! 

Είναι πολιτική νεολαία". ~ Δηλώσεις 
Παπανδρέου: "Δεν τίθεται ζήτημα διάλυσης 
οργάνωσης γιατί είναι αντισυνταγματικό". Αθήνα

Θεοδωράκης Μίκης~ Παπανδρέου Γεώργιος~ 
Στεφανόπουλος Στέφανος

1966 14/7 1 Αλήθειες "Βρώμικος πόλεμος"

Σχόλιο για τα "βρώμικα κόλπα της κυβέρνησης 
για τη διάλυση της ΔΝΛ". Κύκλοφόρησε πλαστή 

διακήρυξη σύμφωνα με την οποία η ΔΝΛ 
συγκροτεί ταξιαρχία εθελοντών για το Βιετνάμ. 
Συνοδεύεται από αίτηση την οποία πρέπει να 

συμπληρώσουν οι "εθελοντές". Αθήνα

1966 14/7 1 Αλήθειες Δ.Ν. Λαμπράκη και Ε.Κ.

Ο δεξιός τύπος  προσπάθησε να εμφανίσει την 
Ε.Κ. ότι συμφωνεί με τη διάλυση της ΔΝΛ  και 

επικαλείται παλιότερη δήλωση του Γ. 
Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου, όμως, διευκρίνισε 
ότι  το νομοσχέδιο που είχε ετοιμάσει η Ε.Κ. δεν 
αφορούσε τις οργανώσεις νεολαίας της ΕΔΑ ή 

οποιουδήποτε άλλου κόμματος. Αθήνα Παπανδρέου Γεώργιος

1966 14/7 5
Δημοκρατικές συγκεντρώσεις. Ηλιούπολη, 
Καισαριανή, Κέρκυρα, Αγρίνιο, Τρίκαλα

Η Επιτροπή Δημοκρατικών Επιστημόνων και η 
προσωρινή Επιτροπή Υπεράσπισης της 
Δημοκρατίας και του Συντάγματος, σε 

συγκέντρωσή τους  στην Ηλιούπολη, τονίζουν 
ότι αντιτάσσονται σε κάθε ενέργεια διάλυσης 
της ΔΝΛ. ~ Σε συγκέντρωση στην Καισαριανή, 
με πρωτοβουλία της ΕΔΑ, καταγγέλλεται η 

αιματοχυσία της Θεσ/νίκης και η τρομοκρατία 
εναντίον της ΔΝΛ. Τη συγέντρωση χαιρέτησε 

εκπρόσωπος της ΔΝΛ.
Ηλιούπολη~ Καισαριανή~ 

Κέρκυρα~ Αγρίνιο~ Τρίκαλα

1966 14/7 6
Οι συλλήψεις "κατ' 

επιλογήν"

Καταζητούνται άλλα 66 άτομα για τα 
γεγονότα της Θεσσαλονίκης. Κύμα 

τρομοκρατίας στον Έβρο

Ανακοίνωση του υπουργού Δημοσίας Τάξεως 
αναφέρεται σε 96 δικογραφίες σε βάρος 
ισάριθμων ατόμων για τα γεγονότα της 
Θεσσαλονίκης. Από αυτούς οι 70 είναι 

κομμουνιστές, Λαμπράκηδες και άλλοι οπαδοί 
της άκρας αριστεράς. Η ανακοίνωση 
επιβεβαιώνει ότι οι συλλήψεις, μετά τα 

γεγονότα, έγιναν κατ' επιλογήν  για να αποδοθεί 
ευθύνη στους Λαμπράκηδες. Θεσσαλονίκη~ Έβρος

1966 14/7 6

Ο λαός του Πειραιά καταδικάζει την επίθεση 
στο Βιετνάμ. Η χθεσινή μεγάλη 

συγκέντρωση
Επιτυχής η συγκέντρωση που διοργάνωσαν 
σύλλογοι και οργανώσεις του Πειραιά. Πειραιάς Τσουράκης Κώστας

1966 14/7 6 Ιωαννίδης Φρίξος
"Άγνωστοι" έσπασαν την επιγραφή λέσχης 

της ΔΝΛ

Καταστροφή της επιγραφής στα γραφεία της 
ΔΝΛ Αναλήψεως στη Θεσσαλονίκη. ~ 

Κυκλοφόρησαν στη Δράμα προκηρύξεις με 
αγκυλωτούς σταυρούς και σφυροδρέπανα.

Θεσσαλονίκη~ Ανάληψη~ 
Δράμα 

1966 14/7
1 και 

5

Με βαρυσήμαντη 
δήλωση η ΕΔΑ 
καταγγέλλει

Η αιματοχυσία απέβλεπε στην προώθηση της 
εκτροπής. Κύμα διαμαρτυριών κατά των 
αποστατών. Δήμοι, ενώσις προσφύγων, 
εργατικές οργανώσεις, στο πλευρό των 

εργατών

"Ανακτορική εφημερίδα της ΕΡΕ" με σχόλιό της 
αξίωσε την άμεση και πραξικοπηματική διάλυση 
της ΔΝΛ. Η Ε.Ε. της ΕΔΑ καταγγέλλει τους 

στόχους των κύκλων της ανωμαλίας, χαιρετίζει 
τον σγώνα των αγροτών και καλεί τον λαό να 
διασφαλίσει τις δημοκρατικές του κατακτήσεις 
και να προασπίσει τη ΔΝΛ. Τηλεγραφήματα και 
διαμαρτυρίες από όλη τη χώρα. Μεταξύ άλλων 

και η ΔΝΛ Έβρου και Χαλκίδας. Αθήνα~ Έβρος~ Χαλκίδα
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1966 15/7 1 Αλήθειες Το "νομοσχέδιο" για τους Λαμπράκηδες

Σχόλιο  για την επικινδυνότητα του νομοσχεδίου 
για τους Λαμπράκηδες. Κινδυνεύουν όλες οι 
δημοκρατικές οργανώσεις -από αγροτικούς 
συλλόγους μέχρι και την ΕΔΗΝ, στην οποία, 

όπως γράφεται, θα διολισθήσουν οι 
Λαμπράκηδες. "Αν το νομοσχέδιο ψηφισθεί, τα 
Ανάκτορα θα μπορούν να καταργούν κάθε 
πολιτική οργάνωση η οποία δεν θα τους είναι 

αρεστή". Αθήνα

1966 15/7 3
Η ομιλία του Α. 

Μπριλλάκη στο Βόλο

Το πραξικόπημα δε μπόρεσε να αλλάξει το 
φρόνημα του λαού. Η Αριστερά και η 
νεολαία της έχουν να επιδείξουν μόνο 

αγώνες για την επιβίωση και τη δημοκρατική 
ομαλότητα. 

Αναφορά στο κύμα τρομοκρατίας κατά της ΔΝΛ 
. Πρέπει να τεθεί τέρμα στις διώξεις και να 

ματαιωθεί η ιδέα της διάλυσης. Αθήνα~ Βόλος Μπριλλάκης Αντώνης

1966 15/7 5

Να φύγει η κυβέρνηση του αίματος. Να 
ικανοποιηθούν τα αιτήματα των παραγωγών. 

Διαμαρτυρίες των δήμων Ν.Ιωνίας, 
Κερατσινίου, Συκεών Θεσσαλονίκης, της 
ΕΣΚΑ, του ΔΣΚ, Εμποροϋπαλλήλων, 
γεωργικών συνεταιρισμών, άλλων 

οργανώσεων

Ανακοίνωση του ΔΣΚ για ένταση της  πάλη 
ώστε να μην περάσει το νομοσχέδιο για τη 
διάλυση της ΔΝΛ και άλλων μαζικών 

οργανώσεων. ~ Τηλεγράφημα της ΔΝΛ Έβρου 
και ψήφισμα διαμαρτυρίας της ΔΝΛ 

Πετρούπολης που εγκρίθηκε στο μνημόσυνο του 
Σ. Πέτρουλα.

Νέα Ιωνία~ Κερατσίνι~ Συκεές 
(Θεσσαλονίκη)~ Έβρος~ 
Πετρούπολη (Αττική) Πέτρουλας Σωτήρης

1966 15/7 6 Κανναούρος Α., Γρίβας Γ.
Ο γραμματέας του ΑΚΕΛ καυτηριάζει τη 
δολοφονική επίθεση κατά των αγροτών

Ανταποκρίσεις από τη Λευκωσία και την Πράγα. 
Ο γραμματέας του ΑΚΕΛ καταδικάζει τα 

γεγονότα της Θεσσαλονίκης, τα μέτρα για τη 
διάλυση της ΔΝΛ και την απαγόρευση των 
δημοκρατικών εκδηλώσεων του ελληνικού 
λαού. ~ Σε φύλλο της εφημ. "Πράτσε" 

σχολιάζονται οι δολοφονικές επιθέσεις των 
αστυνομικών στη Θεσσαλονίκη. Ο τύπος και το 
ραδιόφωνο στην Πράγα παρακολουθούν την 

κατάσταση στην Ελλάδα, ιδιαίτερα την 
προσπάθεια της κυβέρνησης να ρίξει ευθύνες 
στην Αριστερά και στη ΔΝΛ. Αντιπροσωπεία 
Ελλήνων πρόκειται να επισκεφθεί διεθνείς 

οργανώσεις που εδρεύουν στην Πράγα και να 
καταγγείλει τις θέσεις της κυβέρνησης 

Στεφανόπουλου.
Λευκωσία~ Θεσσαλονίκη~ 

Πράγα Στεφανόπουλος Στέφανος

1966 15/7
1 και 

4

Ένας χρόνος μετά το πραξικόπημα. Ομιλία 
του Δ. Παρτσαλίδη στους πολιτικούς 

πρόσφυγες. Β' (τελευταίο)

Αναφορά στο ρόλο της Αριστεράς και στους 
δημοκρατικούς της αγώνες στο χρόνο που 

πέρασε από το "πραξικόπημα". Σημαντικός και ο 
ρόλος της ΔΝΛ. Βουκουρέστι Παρτσαλίδης Μήτσος

1966 15/7
1 και 

4 Ιωαννίδης Φρίξος
 Η δεύτερη φάση του 
εγκληματικού σχεδίου

Κύμα διωγμών στη Β. Ελλάδα. 
Προφυλακίστηκαν 9 αγρότες, εργάτες. 
Διαμαρτυρίες των δήμων Ν. Ιωνίας, 
Κερατσινίου, Συκεών Θεσσαλονίκης

Η κυβέρνηση στρέφεται εναντίον στελεχών της 
ΕΔΑ και της ΔΝΛ. Συλλήψεις 9 αγροτών στα 

Γιαννιτσά με την κατηγορία ότι πήραν μέρος στο 
αγροτικό συλλαλητήριο. Μεταξύ αυτών τρία 
μέλη της τοπικής ΔΝΛ  ~ Τηλεγράφημα της 
ΔΝΛ Νάουσας προς τον τύπο για απαράδεκτη 
μεταχείριση του γραμματέα της, Κ. Μήττα.

Βόρεια Ελλάδα~ Νέα Ιωνία~ 
Κερατσίνι~ Συκεές 

(Θεσσαλονίκη)~ Γιαννιτσά~ 
Νάουσα

Αναστασιάδης Γ.~ Χατιρούδης Κ.~ Κωνσταντινίδης Ν.~ 
Μήττας Κ. 

1966 15/7
1 και 

4

Όλοι τη Δευτέρα στον Παναθηναϊκό. Σήμερα 
συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη. Οι χθεσινές 

συγκεντρώσεις στο Βόλο, Λάρισα, 
Πετράλωνα, Αγ. Βαρβάρα με αίτημα άμεσες 

εκλογές

Ο Λ. Κύρκος στη Λάρισα μιλώντας σε 
συγκέντρωση αναφέρθηκε στην προσπάθεια της 

κυβέρνησης να διαλύσει τη ΔΝΛ. ~ Στα 
Πετράλωνα πραγματοποιήθηκε συκγέντρωση με 

πρωτοβουλία της ΕΔΑ και της ΔΝΛ. 
Χαιρετισμός εκπροσώπου της ΔΝΛ Αγ. Σοφίας 

Πειραιά.

Αθήνα~ Θεσσαλονίκη~ 
Βόλος~ Λάρισα~ Πετράλωνα~ 
Αγία Βαρβάρα~ Πειραιάς Κύρκος Λεωνίδας
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1966 15/7
1 και 

5
Συμπαράσταση των νέων 

όλου του κόσμου

Δημοκρατική συγκέντρωση υπέρ της ΔΝΛ. 
Ο Στρατηγός Ιορδανίδης καταδικάζει το 
νομοσχέδιο για τους Λαμπράκηδες

Η ΠΟΔΝ και η νεολαία όλου του κόσμου 
εκδηλώνουν την συμπαράστασή της προς τη 
ΔΝΛ. ~ Η Επιτροπή Νέων του Πανελλήνιου 

Αγώνα υπέρ της Δημοκρατίας και του 
Συντάγματος διοργανώνει συγκέντρωση 

εναντίον της προσπάθειας διάλυσης της ΔΝΛ. Ο 
στρατηγός Ιορδανίδης υποσχέθηκε αμέριστη 
συμπαράσταση στη ΔΝΛ. ~ Τηλεγράφημα της 

ΠΟΔΝ στον πρόεδρο της Βουλής και σε 
εφημερίδες δηλώνει την αγανάκτηση και την 

ανησυχία για τη διάλυση της ΔΝΛ. ~ 
Αντιπροσωπεία της ΕΔΟΝ συναντάται στην 

Αθήνα με αντιπροσωπεία της ΔΝΛ, εκφράζει τη 
συμπαράστασή της και ενημερώνει για τις 

εκδηλώσεις της ΕΔΟΝ στην Κύπρο με σκοπό 
την υπεράσπιση της ΔΝΛ. ~ Τηλεγράφημα 
διαμαρτυρίας στον Έλληνα πρωθυπουργό 

έστειλε και η Γαλλική Νεολαία. Βουδαπέστη~ Αθήνα~ Κύπρος Ιορδανίδης Γεώργιος~ Στεφανόπουλος Στέφανος

1966 16/7 4 Αλήθειες "Λαμπράκηδες" ετών 48!

Σχόλιο σε δημοσίευμα εφημερίδας της ΕΡΕ. 
Συνελήφθη καλαθοποιός ετών 48 γιατί 

γρονθοκόπησε ζωγράφο ετών 48. Ο δράστης 
είναι Λαμπράκης και απειλούσε το θύμα για να 
το "γράψει" στην οργάνωση! "Με τέτοια ψεύδη 
τροφοδοτείται ο μύθος για την τρομοκρατία των 

Λαμπράκηδων". Αθήνα

1966 16/7 4 Η συνεστίαση της ΕΔΑ Αιγάλεω

Συνεστίαση της ΕΔΑ Αιγάλεω στα πλαίσια 
εκδηλώσεων κατά του πραξικοπήματος με 

ομιλητή τον Νικ. Κεπέση που κάλεσε το λαό να 
αγωνιστεί εναντίον των σχεδίων της κυβέρνησης 
για τη διάλυση της ΔΝΛ. Εγκρίθηκε ψήφισμα 
για τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης και για τα 

σχέδια διάλυσης της ΔΝΛ. Αιγάλεω~ Θεσσαλονίκη Κεπέσης Νίκανδρος

1966 16/7 6
Κακοποιήθηκε ο γραμματέας της ΔΝΛ 

Νάουσας

Τηλεγράφημα της ΔΝΛ Νάουσας στο ΚΣ της 
ΔΝΛ καταγγέλλει την κακοποίηση του 
γραμματέα της. Κλήθηκε στο τμήμα ως 

μάρτυρας και τον μετέτρεψαν σε 
κατηγορούμενο. Νάουσα Μήττας Κ.

1966 16/7
1 και 

4
Κατατέθη το φασιστικό 

νομοσχέδιο

Οι φοιτητικές οργανώσεις στο πλευρό της 
ΔΝΛ. Εκδηλώσεις συμπαραστάσεως από τη 
νεολαία του Σαραγκάτ και τους νέους της 
Σουηδίας. Χαιρετισμός του Κεντρικού 

Συμβουλίου

Η ΕΦΕΕ τονίζει ότι "κάθε προσπάθεια για 
διάλυση νόμιμων οργανώσεων θα αποκρουσθεί 

από την πάλη του λαού και ιδιαίτερα της 
νεολαίας". ~ Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΔΝΛ 
με χαιρετισμό του στη νεολαία, την καλεί να 
πυκνώσει τις τάξεις των Λαμπράκηδων. ~ 

Εκστρατεία αλληλεγγύης στην ΔΝΛ από την 
Ιταλία και τηλεγράφημα διαμαρτυρίας στον 
Στεφανόπουλο. ~ Συνάντηση αντιπροσωπείας 
από τη Σουηδία με μέλη της ΔΝΛ. Ενημέρωση 

για το κίνημα συμπαράστασης προς την 
ελληνική νεολαία που αναπτύσσεται στη 

Σουηδία. ~ Σε μνημόσυνο του Σ. Πέτρουλα που 
διοργάνωσε η ΔΝΛ Πετρούπολης, οι 

Λαμπράκηδες δήλωσαν την απόφασή τους να 
αγωνιστούν για τη δημοκρατία.

Αθήνα~ Σουηδία~ Ιταλία~  
Πετρούπολη (Αττική) Στεφανόπουλος Στέφανος~ Πέτρουλας Σωτήρης

1966 16/7
1 και 

5
Ηλιόπουλος: Ο λαός θα 
επιβάλει τη θέλησή του

Μεγαλειώδης συγκέντρωση στη 
Θεσσαλονίκη. Επιβλητική η πορεία προς το 

Καστρί

Τη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη χαιρέτισαν ο 
Νικολαΐδης της ΕΔΑ και ο Χαλβατζής της ΔΝΛ. 
Στην ομιλία του, ο Στ. Ηλιόπουλος αναφέρθηκε 
στην τρομοκρατία εναντίον της ΔΝΛ και στη 
θέληση του βασιλιά να διαλύσει τη ΔΝΛ. Θεσσαλονίκη~ Καστρί

Ηλιόπουλος Σταύρος~ Νικολαΐδης (;)~ Χαλβατζής 
Λαοκράτης

1966 17/7 3
Το αντιδημοκρατικό όργιο. Η "δημοκρατία 

των έργων"!

Απολογισμός του "Ιουλιανού πραξικοπήματος". 
Αναφορά και στα "μπλόκα" των αστυνομικών 

στα γραφεία της ΕΔΑ και της ΔΝΛ. Αθήνα
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1966 17/7 6 Βάρναλης Κ[ώστας] [αφιέρωμα] Ο Βάρναλης για τους Λαμπράκηδες

Αναφορές του ποιητή στο έργο των 
Λαμπράκηδων και στα γεγονότα της 

Θεσσαλονίκης. Αθήνα~ Θεσσαλονίκη

1966 17/7 6 [αφιέρωμα]
Η νεολαία όλου του κόσμου στο πλευρό της 

Δ.Ν. Λαμπράκη

Διακηρύξεις συμπαράστασης στη ΔΝΛ της 
ΠΟΔΝ, των ιταλικών νεολαιών και της 

σοβιετικής νεολαίας. 

1966 17/7 6 [αφιέρωμα]  Μιλάνε για τους Λαμπράκηδες

Ζαν Πωλ Σάρτρ, Δημήτρης Μυράτ, Νερούντα, 
σοβιετικοί κοσμοναύτες, Μάρκος Άνα, 

Κομνηνός Πυρομάγλου. Έκκληση διαφόρων 
προσωπικοτήτων προς την ελληνική κυβέρνηση 
για σεβασμό στα στοιχειώδη δικαιώματα του 

ανθρώπου στη χώρα μας. Αθήνα
Σάρτρ Ζαν Πωλ~ Μυράτ Δημήτρης~ Νερούντα Πάμπλο~ 

Άνα Μάρκος~ Πυρομάγλου Κομνηνός

1966 17/7 6 Αντωνόπουλος Νικ[ηφόρος] [αφιέρωμα]
Λαμπράκηδες. Γιατί δε μπορούν να τους 

διαλύσουν
Παρουσίαση της δράσης της ΔΝΛ (πολιτιστική - 

πατριωτική - πολιτική). Αθήνα

1966 17/7 6 [αφιέρωμα] Ο δεκάλογος των Λαμπράκηδων

Παρουσίαση των 10 στόχων της ΔΝΛ για 
ανεξαρτησία, εθνική οικονομία, πατριωτική 

ανασυγκρότηση, αναγέννηση κ.ά. Αθήνα

1966 17/7 12
Καταγγέλλει τις επιθέσεις των αστυνομικών 
και τις αθρόες συλλήψεις φοιτητών η ΕΦΕΕ

Διακήρυξη του Εθνικού Συμβουλίου της 
Νεολαίας και κάλεσμα της νεολαίας να 
αγωνιστεί για την αποκατάσταση της 

δημοκρατίας. Δανοί εκπρόσωποι της Επιτροπής 
Διεθνούς Αμνηστίας δήλωσαν ότι 

συμπαραστέκονται πλήρως στον αγώνα της 
ΔΝΛ. Αθήνα

1966 17/7
1 και 

11

Διακήρυξη της Ε.Ε. της ΕΔΑ. Ισχυρή  ΕΔΑ - 
Ενότητα των δημοκρατικών δυνάμεων - 

Αγώνας επί ενός προγράμματος 
εκδημοκρατισμού

Διακήρυξη της ΕΔΑ προς τον ελληνικό λαό. 
Παρουσίαση της κατάστασης και των στόχων 
για τους οποίους αγωνίζεται η ΕΔΑ. Ένας από 
τους αυτούς είναι η ματαίωση του νομοσχεδίου 

για τη διάλυση της ΔΝΛ. Αθήνα

1966 17/7
1 και 

11 Μέξης Δήμος Ν. (δικηγόρος)
Αντισυνταγματική η διάλυση των 

Λαμπράκηδων
Παράθεση νομικών διατάξεων. "Ξεκάθαρη η 

απόδειξη ότι η διάλυση είναι αντισυνταγματική". Αθήνα

1966 17/7
1 και 

11 Αλήθειες Το νομοσχέδιο

Σχόλιο για τον Στεφανόπουλο και την εφημ. 
"Ελευθερία" που εμφανίζουν την κατάθεση του 

νομοσχεδίου για τη διάλυση της ΔΝΛ, ως 
πολιτική της Ε.Κ. Αθήνα Στεφανόπουλος Στέφανος

1966 17/7
1 και 

12

Συγκέντρωση σταθμός 
στον αγώνα για τη 

Δημοκρατία
 Αύριο στον Παναθηναϊκό. Σε αμηχανία οι 

παράγοντες της εκτροπής

Αναφορά στα γεγονότα της Θεσσαλονίκης και 
στην κατάθεση του νομοσχεδίου για διάλυση της 

ΔΝΛ. Αθήνα~ Θεσσαλονίκη

1966 19/7 5
Ένα χρόνο μετά το 

θάνατό του

Οι νέοι της Αθήνας έσκυψαν προχθές 
ευλαβικά πάνω από τον τάφο του Σωτ. 

Πέτρουλα

Ο εκπρόσωπος του Κεντρικού Συμβουλίου της 
ΔΝΛ Κώστας Τσουράκης χαιρέτησε τον 

Λαμπράκη Σωτ. Πέτρουλα. Στεφάνια κατέθεσαν 
η Σπουδαστική Οργάνωση της ΔΝΛ, η ΔΝΛ 

Πειραιά κ.ά. Αθήνα Πέτρουλας Σωτήρης~ Τσουράκης Κώστας

1966 19/7 5 Συγκεντρώσεις Στις συνοικίες της Αθήνας

Στο Βύρωνα, σε ομιλία του, ο Ν. Κεπέσης 
κάλεσε την ΕΔΗΝ και την Ε.Κ. να αγωνιστούν 

για να μην διαλυθεί η ΔΝΛ. Αθήνα~ Βύρωνας Κεπέσης Νίκανδρος

1966 19/7 5
Σε όλη τη χώρα με 

πρωτοβουλία της ΕΔΑ

Παλλαϊκές συγκεντρώσεις κατά του 
πραξικοπήματος. Μια ιαχή στις πόλεις και τα 

χωριά: Εκλογές - Δημοκρατία

Τη συγκέντρωση στην Καρδίτσα χαιρέτισε ο 
γραμματέας της τοπικής ΔΝΛ. Μεγάλη 

συμμετοχή και ενθουσιασμός νέων. ~ Στην 
ομιλία του στις Σέρρες, ο Στ. Ηλιόπουλος 

αναφέρθηκε εκτενώς στην προσπάθεια διάλυσης 
της ΔΝΛ. Καρδίτσα~ Σέρρες Ηλιόπουλος Σταύρος

1966 19/7 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Δραστηριότητα της ΔΝΛ

Η ΔΝΛ Νίκαιας προτείνει τη συμμετοχή των 
οργανώσεων νεολαίας στο έργο καθαριότητας 
και εξωραϊσμού της πόλης. ~ Η ΔΝΛ Ν. Ιωνίας 
διοργανώνει έκθεση για το Βιετνάμ. Η ΔΝΛ 

Λιοσίων προετοιμάζει έκθεση φωτογραφιών από 
τις κινητοποιήσεις στο Ιουλιανό πραξικόπημα. ~ 

Η ΔΝΛ Καισαριανής οργανώνει πολιτικό 
μνημόσυνο του Σωτ. Πέτρουλα και προβολή 

κινηματογραφικής ταινίας από την Δ' 
Μαραθώνια Πορεία.

Νίκαια~ Νέα Ιωνία~ Λιόσια~ 
Καισαριανή Πέτρουλας Σωτήρης
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1966 19/7 8

Συλλήψεις και κακοποιήσεις μελών της 
Νεολαίας Λαμπράκη. Και συλλήψεις στο 

μνημόσυνο του Πέτρουλα

Κακοποιήσεις μελών της ΔΝΛ Ζωγράφου και 
Καισαριανής και συλλήψεις πολιτών στο 

μνημόσυνο επειδή κολλούσαν φωτογραφίες του 
Πέτρουλα. ~ Αστυνομικοί έσχισαν τα 
αγγελτήρια του μνημοσύνου που ήταν 

κολλημένα στα γραφεία της ΔΝΛ Περιστερίου.
Ζωγράφου~ Καισαριανή~ 

Περιστέρι Πέτρουλας Σωτήρης

1966 19/7
1 και 

6 Θεοδωράκης Μίκης Λαμπράκηδες, πολύτιμη δύναμη του έθνους
Έπαινος στους Λαμπράκηδες για τον αγώνα 

τους για τη δημοκρατία.

1966 19/7
1 και 

6 Να αποσυρθεί

Το φασιστικό νομοσχέδιο απειλεί όλες τις 
οργανώσεις. Ανακοίνωση της Ε.Ε. της ΕΔΑ. 

Διαμαρτυρία του δήμου Καισαριανής

Η Ε.Ε. της ΕΔΑ καλεί όλα τα δημοκρατικά 
κόμματα να υπερασπιστούν τη ΔΝΛ και όλες τις 
δημοκρατικέα οργανώσεις. ~ Διαμαρτυρίες από 
Έλληνες εργάτες και φοιτητές του Παρισιού, 

από τη Δημοκρατική Ένωση Νέων Σουηδίας και 
τον Δήμο Καισαριανής. ~ Ενώ η εφημ. 

"Καθημερινή" προτρέπει την κυβέρνηση να 
προχωρήσει στην εφαρμογή του νομοσχεδίου 
πριν αυτό συζητηθεί στη Βουλή, οι λέσχες της 

ΔΝΛ περικυκλώνονται καθημερινά από 
αστυνομικούς που αποσκοπούν να 
τρομοκρατήσουν τους νέους. Καισαριανή~ Παρίσι~ Σουηδία

1966 19/7
1 και 

7

Οι κύκλοι της ανωμαλίας 
ανήσυχοι για τις νέες 

εξελίξεις
Αναπόφευκτες οι ακλογές. Καθολική 

αντίσταση κατά των δικτατορικών σχεδίων

Σε σχόλιο της ΕΔΑ γίνεται αναφορά στα 
γεγονότα της Θεσ/νίκης, στο νομοσχέδιο 

διάλυσης της ΔΝΛ και στην απαγόρευση της 
συγκέντρωσης στον Παναθηναϊκό. Αθήνα~ Θεσσαλονίκη

1966 20/7 1 Ο Βασιλιάς και οι Λαμπράκηδες

Αναφορά στην προσωπική ανάμειξη του βασιλιά 
στο θέμα της διάλυσης της ΔΝΛ. Ο ελληνικός 
λαός αναρωτιέται γιατί δεν φανερώνει τους 

λόγους που τον κάνουν να επιθυμεί την διάλυση 
της Νεολαίας. Αθήνα Κωνσταντίνος (βασιλιάς)

1966 20/7 2
Ο Παρατηρητής [Τάσος 

Βουρνάς] Λόγοι- Αντίλογοι
Η επίθεση κατά των Λαμπράκηδων, επίθεση 

κατά του εθνικού μας πολιτισμού

Σχόλιο. "Η διάλυση θα οδηγήσει σε πολιτικό 
ευνουχισμό της νεολαίας" όπως καθαρά έχει 
διατυπώσει η Βλάχου με την επαναφορά των 
φλίπερς και των καταγωγίων της διαφθοράς. Η 

επίθεση στρέφεται και εναντίον του Μ. 
Θεοδωράκη όπως μαρτυρούν οι επιθέσεις στις 

συναυλίες του. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης~ Βλάχου Ελένη

1966 20/7 3 Βαρδινογιάννης Βαρδής Το νομοσχέδιο νέα εκτροπή

Νομικές αποδείξεις για την 
αντισυνταγματικότητα του νομοσχεδίου που 
θίγει την ύπαρξη και τη λειτουργία των 

πολιτικών κομμάτων. Αναφορά στο καταστατικό 
της ΔΝΛ και στη διακήρυξη ότι είναι η πολιτική 

οργάνωση της νεολαίας της ελληνικής 
Αριστεράς. Αθήνα

1966 20/7 6 Εκδηλώσεις κατά του πραξικοπήματος
Στη Ν. Ιωνία η ΕΔΑ και η ΔΝΛ διοργανώνουν, 
για τις 21.7, πανδημοκρατική συγκέντρωση. Νέα Ιωνία

1966 20/7
1 και 

5 Οι δικηγόροι τονίζουν:

Έκτακτο μέτρο το νομοσχέδιο κατά των 
οργανώσεων. Διαμαρτυρία της ΕΦΕΕ, της 

Σοβιετικής Νεολαίας, της Ιταλικής 
Κομμουνιστικής Νεολαίας

Η Ένωση Επαγγελματιών Δικηγόρων με 
τηλεγράφημά της στον πρόεδρο της Βουλής 
τονίζει ότι με το νομοσχέδιο "θεσπίζεται νέο 
έκτακτο μέτρο" και ότι αυτό το νομοθέτημα 

είναι αντίθετο προς την καταστατική διακήρυξη 
του ΟΗΕ και προς τις Συμφωνίες της Ρώμης. ~ 
Η Σοβιετική νεολαία ζητά να σταματήσει η 
δίωξη της ΔΝΛ. Η Ιταλική νεολαία δηλώνει 
πλήρη αλληλεγγύη στη ΔΝΛ. ~ Διαμαρτυρίες 
και άλλων επιτροπών και συλλόγων για το 

νομοσχέδιο που έχει ως κύριο στόχο τη ΔΝΛ. Αθήνα

1966 21/7 1
Ένα χρόνο μετά τη 
δολοφονία του Η νεολαία στη μνήμη του Σ. Πέτρουλα

Ανακοίνωση της ΔΝΛ: "Οι ίδιες δυνάμεις που, 
πριν από ένα χρόνο, σκότωσαν τον Πέτρουλα, 
θέλουν τώρα να διαλύσουν τη ΔΝΛ". ~ Η ΔΝΛ 

Ηλιούπολης διοργανώνει μνημόσυνο του 
Πέτρουλα. Αθήνα~ Ηλιούπολη Πέτρουλας Σωτήρης
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1966 21/7 5
Στην Επιτροπή 
Εξουσιοδότησης

Απερρίφθη φατριαστικό νομοσχέδιο των 
αποστατών. Η φυγομαχία της ΕΡΕ

Κατατέθηκε στην Επιτροπή Εξουσιοδότησης το 
σχέδιο ν.δ "περί στμπληρώσεως των περί 

ενώσεων προσών κειμένων διατάξεων" για το 
νομοσχέδιο των "Λαμπράκηδων". Εισηγητές 
Στεφανόπουλος, Τσιριμώκος, Ηλιόπουλος Αθήνα

Στεφανόπουλος Στέφανος~ Τσιριμώκος Ηλίας~ Ηλιόπουλος 
Σταύρος

1966 21/7 6 Εκδηλώσεις κατά του πραξικοπήματος
Οργανώνονται από την ΕΔΑ και τη ΔΝΛ Ν. 

Ιωνίας. Νέα Ιωνία

1966 21/7
1 και 

4

Διεθνής κινητοποίηση για 
τις δημοκρατικές  
οργανώσεις

Άγγλοι βουλευτές στιγματίζουν το 
νομοσχέδιο

Υπόμνημα Άγγλων βουλευτών για το 
νομοσχέδιο διάλυσης της ΔΝΛ. Ζητούν να 

εξασφαλιστούν τα δικαιώματα του ατόμου τόσο 
καταστατικά όσο και στην πράξη. ~ 

Τηλεγραφήματα αυμπαράστασης προς τη ΔΝΛ 
από όλο τον κόσμο (Φινλανδία, Λευκορωσία, 
Κύπρο). ~ Άρθρο για τους Λαμπράκηδες με 

τίτλο "Οι απτόητοι" στην εφημ. 
"Κομσομόλσκαγια Πράβδα" της Μόσχας. ~ 
Δηλώσεις παραγόντων σχετικά με τη διάλυση 

της οργάνωσης.

Αθήνα~ Φινλανδία~ 
Λευκορωσία~ Κύπρος~ 

Μόσχα~ ΕΣΣΔ

1966 22/7 6

Συλλαμβάνεται και οδηγείται στο "100" ο Μ. 
Θεοδωράκης. Γιατί κατέθεσε ανθοδέσμη στο 
σημείο όπου δολοφοκήθηκε ο Σωτήρης 

Πέτρουλας

Ο πρόεδρος της ΔΝΛ και βουλευτής της ΕΔΑ, 
επιστρέφοντας από τη συναυλία στο Περιστέρι, 
κατέθεσε λουλούδια στο σημείο δολοφονίας του 
Πέτρουλα. Δέχθηκε επίθεση από αστυνομικούς 
που φρουρούσαν το σημείο και οδηγήθηκε στο 

"100". Αθήνα~ Περιστέρι Θεοδωράκης Μίκης~ Πέτρουλας Σωτήρης

1966 22/7 6

Εξέγερση κατά των σχεδίων της κυβέρνησης 
για διάλυση της Δ. Νεολαίας Λαμπράκη. 
Σήμερα συγκέντρωση στο "Γκλόρια"

Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας οργανώνει 
συγκέντρωση για το "φασιστικό νομοσχέδιο". ~ 
Η Ένωση υπέρ των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

και του Πολίτου ανακοινώνει ότι το προς 
κατάθεση νομοσχέδιο παραβιάζει το άρθρο 11 

του Συντάγματος. Αθήνα

1966 22/7
1 και 

4 Αλήθειες Η έκθεση Βουτυράκη

Σχόλιο στις δηλώσεις του Αποστολάκη για τα 
γεγονότα της Θεσ/νίκης που προκλήθηκαν από 
τους κομμουνιστές και τη ΔΝΛ σύμφωνα με την 

έκθεση Βουτυράκη. Τα συμπεράσματα της 
έκθεσης είναι ψευδή εφόσον ασκήθηκε ήδη από 
τον εισαγγελέα δίωξη κατά αξιωματικών και 

χωροφυλάκων στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη
Βουτυράκης (επιθεωρητή χωροφυλακής)~ Αποστολάκος 

Χρήστος

1966 22/7
1 και 

4
Γαλανόπουλος Δ[ημήτρης-

Μήτσος] Το φασιστικό νομοσχέδιο
Παραβιάζεται ο συνταγματικός βίος των 

Ελλήνων

Νομικά επιχειρήματα και διατάξεις στη 
συζήτηση για την αντισυνταγματικότητα του 

νομοσχεδίου. Αθήνα 

1966 22/7
1 και 

4
Ποιος έδωσε τη διαταγή 

"βαράτε στο ψαχνό";

Ο Αποστολάκος τρέμει τις αποκαλύψεις για 
το αιματοκύλισμα. Και καταργεί τη 

δικαιοσύνη

Παρουσίαση του πορίσματος της διοικητικής 
εξέτασης που έκανε ο γενικός επιθεωρητής 

χωροφυλακής Βουτυράκης. Ο Αποστολάκος λέει 
ότι τα γεγονότα της Θεσ/νίκης προκλήθηκαν από 

κομμουνιστές και τη ΔΝΛ. Θεσσαλονίκη
Αποστολάκος Χρήστος~ Βουτυράκης (επιθεωρητής 

χωροφυλακής)

1966 23/7 2 Λειβαδίτης Τάσος
Γράμματα - Τέχνες - 

Πολιτισμός
Κριτική της ποίησης Τεύκρου Ανθία : 

"Λαμπρακιάδα" - "Κυπριακή Τραγωδία" Αθήνα Ανθίας Τεύκρος

1966 23/7 5 Αλήθειες Φοβούνται και τους νεκρούς

Σχόλιο για την ανακοίνωση της αστυνομίας μετά 
τη σύλληψη του Μ. Θεοδωράκη. Δήλωσαν ότι 
τον εμπόδισαν να καταθεσει λουλούδια στο 

σημείο δολοφονίας του Πέτρουλα, αλλά ότι δεν 
τον συνέλαβαν. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης

1966 23/7 6
Πέντε μηνών φυλάκιση για διανομή 

προκηρύξεων

Καταδικάστηκαν σε πεντάμηνη φυλάκιση γιατί 
μοίραζαν προκηρύξεις της ΔΝΛ Καβάλας που 
κατήγγειλαν την εκτόπιση του γραμματέα της 

οργάνωσης, Γεωργίου, στα Κήθυρα. Οι 
καταδικασθέντες, μετά από έφεση, αφέθηκαν 

ελεύθεροι. Καβάλα~ Κύθηρα Γεωργίου Τάκης
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1966 23/7
1 και 

4
ΕΔΑ: Είναι σοβαρός ο 

κίνδυνος

Σκοτεινές δυνάμεις εκβιάζουν με την 
δικτατορική απειλή για την υποταγή του 
λαού στο πραξικόπημα. Αντιπροσωπεία 

πνευματικών ανθρώπων της Αριστεράς εθεσε 
το θέμα στον κ. Κανελλόπουλο

Ο Κανελλόπουλος απαντώντας στους 
ανθρώπους της Αριστεράς που τον ρώτησαν για 
τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, τη ΔΝΛ, τις 

εκλογές, την απαγόρευση των συναυλιών του Μ. 
Θεοδωράκη, δήλωσε ότι αποδοκιμάζει το 
διωγμό των συναυλιών, τάχθηκε υπέρ των 
εκλογών, και, για τους Λαμπράκηδες, 

παραδέχθηκε μόνο την ανάγκη να λειτουργούν 
αδέσμευτα οι κομματικές νεολαίες. Αθήνα~ Θεσσαλονίκη Θεοδωράκης Μίκης~ Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1966 23/7
1 και 

5

Σύνθημα των νέων: Δεν θα περάσει το 
νομοσχέδιο. Η χθεσινή συγκέντρωση στο 

"Γκλόρια"

Επιτυχής συγκέντρωση στο θέατρο "Γκλόρια" με 
συμμετοχή εκπροσώπων του πνευματικού και 
πολιτικού κόσμου και των δημοκρατικών 
πολιτικών νεολαιών. Χαιρετισμός του Μ. 

Θεοδωράκη και συμμετοχή αντιπροσωπειών της 
ΔΝΛ. Αθήνα

Θεοδωράκης Μίκης~ Κολυβά Θάλεια~ Παπαϊωάννου Ήβη~ 
Εγκολφόπουλος Τάσος~ Πυρομάγλου Κομνηνός~ 

Κανελλόπουλος Σταύρος~ Γιαννόπουλος Ευάγγελος~ 
Πεπονής Σάκης~ Πρωτοπαππάς Χαράλαμπος~ Κακλαμάνης 
Απόστολος~ Μανδηλαράς Νικηφόρος~ Παπασπυλίοπουλος 
Σπήλιος~ Σεπετίδης Μιχάλης~ Πετρόπουλος Γιάννης~ 

Μπουλούκος Διονύσης

1966 24/7 9

Διεθνείς οργανώσεις κατά του φασιστικού 
νομοσχεδίου. Επιτροπή Οργανώσεων 
Νεολαίας ΕΣΣΔ, Ένωση Σοσιαλιστών 
Φοιτητών Δυτ. Γερμανίας, Έλληνες 
Παρισιού και Στουτγάρδης, Δημοτικό 

Συμβούλιο Υμηττού

Οι "Τάϊμς" του Λονδίνου και της Ν. Υόρκης 
αναφέρονται, σε εκτενή δημοσιεύματά τους, 

στους Λαμπράκηδες. ~ Τηλεγράφημα 
διαμαρτυρίας στο Στεφανόπουλο έστειλε η 

Σοβιετική Νεολαία. ~ Κύμα διαμαρτυριών και 
από διάφορες διεθνείς οργανώσεις καθώς και 
από ελληνικά σωματεία για τη δίωξη των 

Λαμπράκηδων. 

ΕΣΣΔ~ Δυτική Γερμανία~ 
Παρίσι~ Στουτγάρδη~ 

Υμηττός~ Λονδίνο~ Νέα 
Υόρκη Στεφανόπουλος Στέφανος

1966 24/7 10

Υποβλήθηκε μήνυση στον κ. Αρχοντουλάκη. 
Από μέλος της Νεολαίας Λαμπράκη γιατί 

κακοποιήθηκε από αστυνόμο

Μέλος της ΔΝΛ, που συνελήφθη καθώς έβγαινε 
από τα γραφεία της ΔΝΛ, κατέθεσε μήνυση 
κατά του διευθυντή της Αστυνομίας Αθηνών, 
Αρχοντουλάκη, και του υπαστυνόμου της 

Γενικής Ασφάλειας Αθηνών, Καραπαναγιώτη, 
για ηθική αυτουργία στα βασανιστήρια που 
υπέστη, χωρίς να του έχει ανακοινωθεί ούτε ο 

λόγος της σύλληψής του. Αθήνα
Αρχοντουλάκης (διευθυντής Αστυνομίας Αθηνών)~ 

Καραπαναγιώτης (υπαστυνόμος Γενικής Ασφάλειας, Αθήνα)

1966 26/7 1 Τα "μπλόκα"

Σχόλιο για την τρομοκρατία του αστυνομικού 
κράτους, τις καταγγελίες για βασανιστήρια και 

τις μηνύσεις νέων της ΔΝΛ εναντίον 
αστυνομικών οργάνων. Αθήνα

1966 26/7 1
Απόψε κοινή σύνοδος των ΚΣ και ΕΣ των 

Λαμπράκηδων

Πραγματοποιείται στο θέατρο "Διονύσια" κοινή 
σύνοδος μεταξύ του Εθνικού και του Κεντρικού 
Συβουλίου της ΔΝΛ στο πλαίσιο της έναρξης 

των εργασιών της Δ΄ Συνόδου της ΔΝΛ με θέμα: 
"Η ανάπτυξη της δημοκρατικής πάλης της 
ελληνικής νεολαίας και το καθήκον της 

υπεράσπισης της ΔΝΛ από τα αντιδημοκρατικά 
μέτρα της κυβέρνησης". Εισηγητής ο Μ. 

Θεοδωράκης. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης

1966 26/7 5

Επιβλητικές συγκεντρώσεις της ΕΔΑ στη 
Λειβαδιά, Κόρινθο, Κοζάνη. Οι ομιλίες των 
κ.κ. Αντ. Μπριλλάκη και Λεων. Κύρκου

Αναφορές στα αντιδημοκρατικά μέτρα κατά της 
ΔΝΛ από τους δύο ομιλητές. ~ Χαιρετισμός 

εκπροσώπου της ΔΝΛ στην Κοζάνη. Λειβαδιά~ Κόρινθος~ Κοζάνη Μπριλλάκης Αντώνης~ Κύρκος Λεωνίδας

1966 26/7
1 και 

6

Μήνυμα του Μ. Ράσσελ στη ΔΝΛ. "Η δίωξη 
εναντίον σας απειλή για κάθε φιλελεύθερο 
Έλληνα". Έφθασε αντιπροσωπεία της 

νεολαίας της Ιταλίας

Μήνυμα του Μπ. Ράσσελ στη ΔΝΛ~ Άφιξη 
αντιπροσωπείας της νεολαίας της Ιταλίας. Θα 

παραστεί -μαζί με τους Κύπριους 
αντιπροσώπους- στις εργασίες της Δ' Συνόδου 
της ΔΝΛ.  ~ Τηλεγράφημα στον Στεφανόπουλο 

έστειλε η Νεολαία της Ουκρανίας. ~ 
Διαμαρτυρίες του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βύρωνα, Ελλήνων της Αγγλίας και διαφόρων 
εργατικών σωματείων. Αθήνα Ράσσελ Μπέρτραντ~ Στεφανόπουλος Στέφανος

1966 26/7
1 και 

7

Πρωτοβουλία της ΕΔΑ 
για την έξοδο από την 

κρίση
Συνάντηση εκπροσώπων της ΕΔΑ με 

Παπανδρέου - Κανελλόπουλο

Αναφορά στο αντισυνταγματικό νομοσχέδιο για 
τη ΔΝΛ. ~ Συγκέντρωση στο Περιστέρι για την 

υπεράσπιση της δημοκρατίας. Μίλησε, εκ 
μέρους της ΔΝΛ, ο κ. Τριανταφύλλου Αθήνα

Παπανδρέου Γεώργιος~ Κανελλόπουλος Παναγιώτης~ 
Τριανταφύλλου (;)
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1966 27/7
1 και 

4

Άμιλλα των οργανώσεων 
της νεολαίας για τη 
χθεσινή δημιουργική 

δράση

Άρχισε χθες η Σύνοδος της ΔΝΛ. 
Παρέστησαν προσωπικότητες του πολιτικού 
και πνευματικού κόσμου, αντιπρόσωποι της 

Ιταλικής και Κυπριακής νεολαίας

Ο Μ. Θεοδωράκης παρουσίασε την εισήγηση 
του Προεδρείου. Εξήγγειλε το Β' Πανελλαδικό 
Συνέδριο της ΔΝΛ για την άνοιξη του 1967 και 
καθόρισε για το Σεπτέμβριο τη σύγκληση της Ε' 
Συνόδου του Κ.Σ. με σκοπό την επεξεργασία 

των θέσεων για το Β' Συνεδρίου της οργάνωσης. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης

1966 28/7 1
Έληξε η σύνοδος της 

ΔΝΛ

Μήνυμα αισιοδοξίας στη Νεολαία. Οι "Τάϊμς 
Ν. Υόρκης" για τη δημοτικότητα των 

Λαμπράκηδων

Οι "Τάϊμς" ασχολούνται και πάλι με τους 
Λαμπράκηδες αναδεικνύοντας το διεθνές 
ενδιαφέρον για τη διάλυση τη ΔΝΛ. Σε 
συνέντευξή του στον ανταποκριτή της 

εφημερίδας, ο Μ. Θεοδωράκης τόνισε ότι "αν η 
κυβέρνηση προχωρήση στη διάλυση, θα 

συναντήσει παλλαϊκή και διεθνή αντίδραση". ~ 
Τηλεγράφημα διαμαρτυρίας από τους ηθοποιούς 
του "Θεάτρου Φωτόπουλου" και δηλώσεις του 

συνθέτη Δ. Σαββόπουλου. ~ Κατά του 
νομοσχεδίου κατατέθηκαν ψηφίσματα των 

οικοδόμων Αθήνας, Θεσ/νίκης, Βόλου, Σερρών 
και Λειβαδιάς, καθώς και του Εργατικού 
Κέντρου Λειβαδιάς και των σωματεία 

κλωστοϋφαντουργών και επισιτιστών Λειβαδιάς.

Νέα Υόρκη~ Αθήνα~ 
Θεσσαλονίκη~ Βόλος~ 
Σέρρες~ Λειβαδιά

Θεοδωράκης Μίκης~ Φωτόπουλος Μίμης~ Σαββόπουλος 
Διονύσης

1966 28/7 1

Φωτογραφία με λεζάντα:  Η αντιπροσωπεία της 
Ιταλικής Νεολαίας που παρακολούθησε τις 
εργασίες της Δ' Συνόδου της ΔΝΛ, καταθέτει 
λουλούδια στο σημείο δολοφονίας του Σ. 

Πέτρουλα. Αθήνα Πέτρουλας Σωτήρης

1966 28/7
1 και 

4 Σωμερίτης Στρατής Ελεύθερο βήμα Απαράδεκτο νομοσχέδιο

Ο γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Στρ. Σωμερίτης, 
παραθέτει στοιχεία για το νομοσχέδιο, ύστερα 

από αίτημα  συντάκτη της "Αυγής". Αθήνα

1966 29/7 1 Αλήθειες Η Ε.Κ. και το νομοσχέδιο

Σχόλιο για τη στάση της Ε.Κ. στη Βουλή. "Δεν 
είναι δυνατόν να αποφασίσει η ΕΚ να 
συμμετάσχει στην υπερψήφιση του 

νομοσχεδίου". Αθήνα

1966 29/7 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Να αποσυρθεί το φασιστικό νομοσχέδιο για 
τη νεολαία. Απόφαση του Δ.Σ. Περιστερίου. 
Δηλώσεις του δημάρχου Δραπετσώνας και 

του ηθοποιού Λυκ. Καλλέργη
Διαμαρτυρίες κατά του νομοσχεδίου που έχει ως 

πρώτο στόχο τη διάλυση της ΔΝΛ.
Αθήνα~ Δραπετσώνα~ 

Περιστέρι Καλλέργης Λυκούργος

1966 29/7 5 Αλήθειες Ο τσιφλικάς και οι Λαμπράκηδες

Η εφημ. "Βραδυνή" επαινεί τον Άγγλο (Φράνσις 
Νόελ Μπαϊκερ) "εργατικό" βουλευτή επειδή 

"κάκισε" του συναδέλφους του που έσπευσαν να 
διαμαρτυρηθούν για την επικείμενη διάλυση των 
Λαμπράκηδων. Ο ίδιος ενδιαφέρεται για το 

ζήτημα καθώς είναι ένας από τους απομείναντες 
τσιφλικάδες στο Προκόπι Ευβοίας.

Αθήνα~ Μεγάλη Βρετανία~ 
Προκόπι (Εύβοια) Μπάϊκερ Νόελ Φράνσις

1966 29/7
1 και 

4 Εγκολφόπουλος Τ[άσος] Η διάλυση των οργανώσεων

Νομικές αποδείξεις για την 
αντιδημοκρατικότητα του νομοσχεδίου διάλυσης 

της ΔΝΛ. Αθήνα

1966 29/7
1 και 

5
Ερώτηση - καταγγελία 
βουλευτών της ΕΔΑ

"Επιθέσεις κακοποιών υπό το σχήμα 
οργάνων ασφαλείας". Τα πολιτικά κόμματα 
έχουν υποχρέωση να στιγματίσουν τις 
αστυνομικές αυθαιρεσίες. Υποτροπή της 

αντικομμουνιστικής υστερίας

Αναφορά βουλευτών της ΕΔΑ σε περιστατικό 
σύλληψης και κακοποίησης τριών μελών της 

ΔΝΛ Περιστερίου, χωρίς αιτία. Περιστέρι

Μπριλλάκης Αντώνης~ Εφραιμίδης Βασίλης~ Θεοδωράκης 
Μίκης~ Νεφελούδης Βασίλης~ Αγνόγλου Ιπ.~ Γαβριελάτος 

Στ.~ Τριαντάφυλλος Βασ. 
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1966 30/7 1
Πολιτικό μνημόσυνο του 

Σωτήρη Πέτρουλα

Συγκεντρώσεις της ΔΝΛ στην Άνω Ν. 
Σμύρνη και τη Θεσσαλονίκη. 

Αστυνομοκρατία και μέτρα εκφοβισμού

Μνημόσυνο του Πέτρουλα διοργάνωσε η ΔΝΛ 
Άνω Νέας Σμύρνης. Αστυνομία είχε κυκλώσει 
τα γραφεία και έκανε έλεγχο ταυτότητας. Η 

αστυνομία αξίωσε να μην υπάρχει κόσμος στον 
προαύλιο χώρο. Διάβημα του Β. Νεφελούδη για 

την συμπεριφορά της αστυνομίας. Στην 
συγκέντρωση μίλησε ο Β. Νεφελούδης και 

χαιρέτησαν αντιπρόσωποι της Ιταλικής Νεολαίας 
που παρευρέθηκαν. ~ Με αφορμή το μνημόσυνο 

του Πέτρουλα στη ΔΝΛ Αμπελοκήπων, 
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 

συγκέντρωση διαμαρτυρίας  Μίλησαν τοπικά 
στελέχη της ΕΔΑ και της ΔΝΛ.

Άνω Νέα Σμύρνη~ 
Αμπελόκηποι (Θεσσαλονίκη)

Πέτρουλας Σωτήρης~ Νεφελούδης Βασίλης~ Μπεχλιβανίδης 
Μπάμπης~ Ιωσηφίδης Αλέκος

1966 30/7 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Νέες διαμαρτυρίες για το φασιστικό 
νομοσχέδιο

Διαμαρτυρίες έστειλαν ο πρόεδρος Εμπόρων και 
Βιοτεχνών Ν. Ιωνίας, διάφορα εργατικά 

σωματεία, σύλλογοι κατοίκων, ο Σύλλογος 
Ελλήνων Σουηδίας και η Πανελλήνια Ένωση 
Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Κερατσινίου.

Αθήνα~ Νέα Ιωνία~ Σουηδία~ 
Κερατσίνι

1966 30/7
1 και 

4
Για το πολιτικό 

πρόβλημα της χώρας Ανακοίνωση του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

Αναφορά στα γεγονότα της Θεσ/νίκης και στο 
νομοσχέδιο διάλυσης της ΔΝΛ και σε άλλα που 
δείχνουν τους σκοπούς της κυβέρνησης να 

κάμψουν την αντίσταση και την πάλη του λαού Αθήνα~ Θεσσαλονίκη

1966 31/7 4

Η Δ΄ Σύνοδος του Κεντρικού Συμβουλίου 
της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη. Για 
την ανάπτυξη της δημοκρατικής πάλης της 
νεολαίας και το καθήκον της υπεράσπισης 
της ΔΝΛ από τα αντιδημοκρατικά μέτρα της 

κυβέρνησης. Οι ομιλίες των Μίκη 
Θεοδωράκη, Μανώλη Γλέζου Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης~ Γλέζος Μανώλης

1966 31/7 6 Η "Αυγή" στις συνοικίες. Καισαριανή

Μέλη της ΔΝΛ αναφέρονται στον εξωραϊσμό 
της συνοικίας.και στον εκπολιτισμό που 

προσφέρει η ΔΝΛ: βιβλιοθήκη, παδικές χαρές, 
δενδροφυτεύσεις, έρανος, καθαριότητα δρόμων, 

καλλωπισμός εκκλησίας κ.ά. Καισαριανή

1966 31/7 9
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Πρόταση της ΔΝΛ Περιστερίου

Επιστολή προς τοπικούς εξωραϊστικούς 
συλλόγους να ενώσουν τις δυνάμεις τους για τη 
βελτίωση πλατειών, ρεμάτων, παιδικών χαρών, 

δενδροφυτεύσεις κλπ. Περιστέρι

1966 31/7 9
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Πολιτικό μνημόσυνο του Πέτρουλα

Πολιτικό μνημόσυνο του Πέτρουλα διοργάνωσε 
η ΔΝΛ Περιστερίου. Παρευρέθηκαν ο 

δήμαρχος, τοπικά στελέχη της ΕΔΑ και της 
ΔΝΛ και η βουλευτής της ΕΔΑ, Μ. 

Καράγιωργη. Περιστέρι
Πέτρουλας Σωτήρης~ Καραγιώργη Μαρία~ Φωλόπουλος 

Δημήτρης

1966 31/7 9
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Διαμαρτυρίες για το νομοσχέδιο

Τηλεγραφήματα προς την κυβέρνηση έστειλαν: 
Έλληνες του Αμβούργου, κοινοτικοί σύμβουλοι 

Ασβεστοχωρίου Θεσ/νίκης κ.ά. ~ Με 
πρωτοβουλία της ΔΝΛ Ηλιουπόλεως 

πραγματοποιήθηκε σύσκεψη κοινωνικών και 
πολιτικών παραγόντων για το θέμα της 

διάλυσης.

Αμβούργο~ Δυτική Γερμανία~ 
Ασβεστοχώρι (Θεσσαλονίκη)~ 

Ηλιούπολη

1966 2/8 1
Στο μνημόσυνο του Σ. 

Πέτρουλα

Συλλήψεις Λαμπράκηδων στη Λέσχη της 
Καλλιθέας παρουσία αντιπροσώπων της 

Ιταλικής νεολαίας

Αστυνομικοί είχαν κυκλώσει τη λέσχη της ΔΝΛ 
Καλλιθέας και έκαναν έλεγχο στους 

εισερχομένους. Έγιναν συλλήψεις. Παρών και ο 
αστυφύλακας Καρανάσος, γνωστός από τα 

γεγονότα στην Αμφιθέα. Καλλιθέα~ Αμφιθέα Καρανάσος (αστυνομικός)

1966 3/8 1

Όλος ο νομικός κόσμος εναντίον του 
φασιστικού νόμου για διάλυση των 

οργανώσεων. Την Παρασκευή συγκέντρωση

Οι ενώσεις δημοκρτικών δικηγόρων καλούν σε 
συγκέντρωση τους Αθηναίους συναδέλφους 
τους με θέμα: "Κινητοποίηση του νομικού 
κόσμου της χώρας προς απόκρουση του 

νομοσχεδίου περί συμπληρώσεως των περί 
ενώσεων προσώπων διατάξεων". Αθήνα
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1966 3/8 1 Αυτοί οι Λαμπράκηδες…

Φωτογραφία με λεζάντα. Οι Λαμπράκηδες 
Επταλόφου διαρρύθμισαν (31.7) χώρο για να 
αθλείται η νεολαία του δήμου και δέχθηκαν 
ευχαριστίες από τους κατοίκους της περιοχής. 
Αντίθεση: πριν λίγες μέρες (28.7), η αστυνομία 

είχε συλλάβει κάποιους από αυτούς γιατί 
μοίραζαν προκηρύξεις για συγκέντρωση στη 

λέσχη τους. Επτάλοφος (Θεσσαλονίκη)

1966 3/8 3
Διαμαρτυρίες οργανώσεων και κοινωνικών 

παραγόντων

 Με το αίτημα για άμεση διενέργεια εκλογών, 
κατατίθενται  από όλη την Ελλάδα και το 

εξωτερικό διαμαρτυρίες για τις επιθέσεις κατά 
των αγροτών στη Θεσσαλονίκη, για το 

Κυπριακό, για τη διάλυση της ΔΝΛ και για τον 
πόλεμο στο Βιετνάμ.

1966 3/8 5
Η "δημοκρατία" των 

αποστατών
Αθρόες μηνύσεις πολιτών κατά αστυνομικών 

για κακοποιήσεις

Κάτοικος Νέας Σμύρνης κατήγγειλε ότι, την ώρα 
που έβγαινε από τη ΔΝΛ Καλλιθέας, 

κακοποιήθηκε από τον Καρανάσο. Διαμαρτυρίας 
της ΕΔΑ και της ΔΝΛ Καλλιθέας για τα 

επεισόδια έξω από τη Λέσχη. Νέα Σμύρνη~ Καλλιθέα Καρανάσος (αστυνομικός)

1966 3/8 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι Λαμπράκηδες Καλλιθέας

Οι Λαμπράκηδες Καλλιθέας συνεργάστηκαν με 
τον δήμο για τον καθαρισμό της παραλίας του 

Νέου Φαλήρου. Καλλιθέα~ Νέο Φάληρο

1966 3/8 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο

Πλήθος τηλεγραφημάτων και ανακοινώσεων 
διαμαρτυρίας για το νομοσχέδιο διάλυσης της 
ΔΝΛ: μητέρες Θεσσαλονίκης, κάτοικοι Γούβας, 

πολιτικοί πρόσφυγες Τσεχοσλοβακίας και 
διαφόροι σύλλογοι και σωματεία εργαζομένων 

(λογιστές, τεχνίτες, οικοδόμοι, υδραυλικοί).
Αθήνα~ Τσεχοσλοβακία~ 
Θεσσαλονίκη~ Γούβα

1966 3/8
1 και 

4 Αλήθειες Ο κίνδυνος…

Σχόλιο για τις συνεχείς επιθέσεις των 
αστυνομικών κατά των Λαμπράκηδων. 

Συνιστούν δείγμα της έντασης και του κλίματος 
τρομοκρατίας.

1966 4/8 5
Ζητούν επάνοδο στη δημοκρατική 

ομαλότητα

Εκδημοκρατισμό της δημόσιας ζωής και 
ανάκληση του σχεδίου για τη διάλυση της ΔΝΛ 

ζητούν με τηλεγραφήματά τους προς την 
κυβέρνηση, οι λογιστές του Πειραιά, το "Δ.Σ 
του Συνεταιρισμού πλανοδίων και στασίμων 
Ιχθυοπωλών Ελλάδος" και 32 Έλληνες εργάτες 

από τη Γερμανία.
Αθήνα~ Πειραιάς~ Δυτική 

Γερμανία

1966 4/8 5
Η ΔΝΛ οργανώνει "Εβδομάδα για το 

Βιετνάμ"

Η ΔΝΛ Τριανδρίας Θεσ/νίκης διοργανώνει 
"Εβδομάδα για το Βιετνάμ". Προβλέπονται 
έκθεση φωτογραφιών, μουσικές και ποιητικές 

βραδιές και ομιλίες. Τριανδρία (Θεσσαλονίκη)

1966 4/8 5
Η επίθεση κατά της Λέσχης της ΔΝΛ στα 

Γιαννιτσά

Η Ν.Ε. της ΕΔΑ Πέλλης διαμαρτύρεται για την 
επίθεση και τονίζει ότι οι δράστες 

ενθαρρύνονται από την κατάθεση του 
νομοσχεδίου για τη διάλυση των νεολαιών. 

Ζητούν την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων 
και την ανάκληση του νομοσχεδίου. Γιαννιτσά~ Πέλλα

1966 4/8
1 και 

4
Ο Στρατηγός Ιορδανίδης 

ετόνισε χθες:

Κυβερνούν τα ανάκτορα. Ο αγώνας θα 
συνεχιστεί για την αποκατάσταση των 

δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού. Η 
πρες κόνφερανς του ΠΑΥΔΗΣ

Αναφορά στις δημοκρατικές διεκδικήσεις του 
λαού και στο νομοσχέδιο για τη διάλυση της 
ΔΝΛ που αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς τη 

δικτατορία. Αθήνα Ιορδανίδης Γεώργιος~ Στεφανόπουλος Στέφανος

1966 5/8 1
Παναθηναϊκή Συνδιάσκεψη της Δ.Ν. 

Λαμπράκη

Πραγματοποιείται στη λέσχη της ΕΔΑ η Β΄ 
Παναθηναϊκή Συνδιάσκεψη της ΔΝΛ. Θα 
συνοψιστούν οι αποφάσεις των τοπικών 
συνελεύσεων και συνδιασκέψεων και θα 

συζητηθεί η απόκρουσή της επίθεσης κατά του 
νεολαιίστικου κινήματος. Αθήνα

1966 5/8 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Φωτογραφική έκθεση  

Έκθεση με φωτογραφίες από τις σοσιαλιστικές 
χώρες διοργανώνει η ΔΝΛ Ταύρου. Θα 

διαρκέσει 2 εβδομάδες. Ταύρος
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1966 5/8
1 και 

4
Για να ματαιωθεί ομιλία 
βουλευτή στη ΔΝΛ 

Αναίσχυντη καταπάτηση κάθε ίχνους 
νομιμότητας χθες βράδυ στην Καλλιθέα. 

Τηλεγραφική καταγγελία των βουλευτών κ.κ. 
Κύρκου και Σακελλάρη

Στη διάρκεια σύσκεψης της ΔΝΛ Καλλιθέας με 
θέμα τις αστυνομικές αυθαιρεσίες που έγιναν 
στη λέσχη τους σημειώθηκε νέα αστυνομική 
παρέμβαση. Οι αστυνομικοί απαγόρευσαν την 

είσοδο στη λέσχη όπου θα μιλούσε ο Λ. Κύρκος. 
Έγιναν συλλήψεις. Οι βουλευτές της ΕΔΑ, 
Κύρκος και Σακελλάρης, καταγγέλλουν το 

γεγονός με τηλεγράφημά τους στον  
πρωθυπουργό και στους υπουργούς 

Συντονισμού, Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως. Καλλιθέα

Κύρκος Λεωνίδας~ Σακελλάρης Βαγγέλης~ Πέτρουλας 
Σωτήρης~ Στεφανόπουλος Στέφανος

1966 6/8 5
Κατέστρεψαν την πινακίδα της λέσχης Δ.Ν. 

Λαμπράκη

Ανακοινώσεις διαμαρτυρίας της Ν.Ε. ΕΔΑ και 
της ΔΝΛ Τρικάλων για την καταστροφή των 
πινακίδων της ΔΝΛ στα χωριά Κεφαλόβρυσο 
και Γοργογύρι στις αρχές της εβδομάδας..

Τρίκαλα~ Κεφαλόβρυσο 
(Τρίκαλα)~ Γοργογύρι 

(Τρίκαλα)

1966 6/8
1 και 

4

Οι Λαμπράκηδες σώζουν τα παιδιά μας από 
τη διαφθορά, τονίζουν 1060 μητέρες. 

Παράγοντες της Θεσαλονίκης, Έλληνες της 
Αυστραλίας, Οργανώσεις και Σωματεία 
ζητούν ν' αποσυρθεί το φασιστικό 

νομοσχέδιο.
Και εγκαίνια "Εβδομάδας για το Βιετνάμ" από 
την τοπική ΔΝΛ στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. 

Θεσσαλονίκη~ Αυστραλία~ 
Συκεές (Θεσσαλονίκη)

1966 7/8 1 Να αποσυρθεί το φασιστικό νομοσχέδιο  

Το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου ζητά την 
ματαίωση ψήφισης του νομοσχεδίου για τη 
διάλυση των οργανώσεων. Επίσης ζητά την 

αποφυλάκιση των αγροτών που συνελήφθησαν  
στα γεγονότα της Θεσ/νίκης. ~ Διαμαρτυρία για 
το νομοσχέδιο και του Κοινοτικού Συμβουλίου 

Γερακαρίου.
Γαλάτσι~ Θεσσαλονίκη~ 
Γερακάρι (Λάρισσα)

1966 9/8 5

Να αποσυρθεί το φασιστικό νομοσχέδιο. 
Δηλώσεις του προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νίκαιας, τηλεγραφήματα 
φοιτητών εξωτερικού και άλλων 

οργανώσεων

Οι διαμαρτυρίες για το νομοσχέδιο διάλυσης της 
ΔΝΛ συνεχίζονται και υπογράφονται από τον 
πρόεδρο του Δ.Σ. Νίκαιας, το Φοιτητικό 

Σύλλογο Αμβούργου, τους Λαμπράκηδες της 
Στουτγάρδης που καλούν όλους τους Έλληνες 
μετανάστες να υπερασπιστούν τη δημοκρατική 
νεολαία, τη ΔΝΛ Μονάχου, εκπροσώπους του 

Μεταλλικού Κιλκίς κ.ά.

Νίκαια~ Αμβούργο~ 
Στουτγάρδη~ Μόναχο~ Δυτική 
Γερμανία~ Μεταλλικό (Κιλκίς)

1966 9/8 8
Τον απέλυσαν γιατί μοίραζε τρόφιμα στα 

άπορα παιδιά

Ποινή στον πρόεδρο του Πύργου Τριφυλίας 
επέβαλε ο νομάρχης Μεσσηνίας γιατί μοίραζε σε 
άπορα παιδιά τρόφιμα, ρούχα και παιχνίδια που 

είχε στείλει η ΔΝΛ Αθήνας.
Πύργος Τριφυλίας 

(Μεσσηνία)~ Αθήνα

1966 9/8
1 και 

6
Διακήρυξη της 

Εκτελεστικής Επιτροπής

Τα δεκαπέντε χρόνια της ΕΔΑ. Το κόμμα 
μας αγωνίζεται με συνέπεια για την εθνική 
ανεξαρτησία, τη δημοκρατία, την ειρήνη και 

την κοινωνική πρόοδο Αναφορά στη ΔΝΛ. Αθήνα

1966 10/8 1 Αλήθειες Περί προσκόπων και Λαμπράκηδων

Σύμφωνα με το περ. "Εκόνομιστ" η κυβέρνηση 
μελετά αλλαγές στην αποστολή των προσκόπων 
καθώς θεωρεί ότι έτσι θα αντιστρέψει την έλξη 
που ασκούν οι Λαμπράκηδες. Αυτό θα σήμαινε 
ότι, προφανώς, μελετάται η μετατροπή των 
προσκόπων σε παρακρατική οργάνωση!!! Αθήνα~ Λονδίνο

1966 11/8 1

Η βράβευση αριστούχων από τη ΔΝΛ. Η 
κυβέρνηση προσπαθεί να τη ματαιώσει. 

Διαμαρτυρία βουλευτών της ΕΔΑ

Με εγκύκλιό της, η κυβέρνηση προσπαθεί να 
αποτρέψει την αποδοχή των υποτροφιών από 
τους αριστούχους αποφοίτους Λυκείου που 

αποφάσισε να χορηγήσει η ΔΝΛ. Οι βουλευτές 
Κιτσίκης, Μπριλλάκης, Εφραιμίδης, 

Θεοδωράκης, Κύρκος, με ερώτησή τους προς 
την κυβέρνηση αναρωτιούνται "αν η κυβέρνηση 
επιθυμεί τον σκοταδισμό και την αμορφωσιά της 

νεολαίας". Αθήνα
Κιτσίκης Νίκος~ Μπριλλάκης Αντώνης~ Εφραιμίδης 
Βασίλης~ Θεοδωράκης Μίκης~ Κύρκος Λεωνίδας

1966 11/8 1 Αλήθειες Τα επεισόδια στην Κύπρο

Σχόλιο για την απόπειρα απόδοσης των 
επεισοδίων στους ίδιους τους Κυπρίους. 

Παραλληλισμός με την αντίστοιχη κυβερνητική 
επιλογή στα γεγονότα της Θεσσαλονίκης που 

αποδόθηκαν στους Λαμπράκηδες. Κύπρος~ Θεσσαλονίκη
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1966 11/8 1 Το φασιστικό νομοσχέδιο
Διαμαρτυρία των Συλλόγων Πτυχιούχων 

Ανωτάτων Σχολών

Φοιτητικοί σύλλογοι και εργατικά σωματεία 
διαμαρτύρονται για το νομοσχέδιο διάλυσης των 

πολιτικών νεολαιών.

1966 11/8 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Αθώωση μέλους της ΔΝΛ  

Αθώωση μέλους της ΔΝΛ Πλάκας από την 
κατηγορία για ανάρτηση του σήματος "Ζ" στα 

γραφεία της τοπικής λέσχης. Πλάκα

1966 11/8 5 Ιωαννίδης Φρίξος
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας …

Τα εγκαίνια της "Εβδομάδας για το Βιετνάμ" 
που διοργανώνει η ΔΝΛ Τριανδρίας 
πραγματοποιήθηκαν παρουσία πολλών 

αστυνομικών. Τριανδρία (Θεσσαλονίκη)

1966 12/8 5 Ιωαννίδης Φρίξος
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Έληξαν χθές οι εργασίες της Παναθηναϊκής 
Συνδιάσκεψης και Δημοκρατικής Ν. 

Λαμπράκη

Σε πνεύμα ενθουσιασμού πάρθηκαν οι 
αποφάσεις για την αντιμετώπιση της απειλής 
διάλυσης της ΔΝΛ. Παρευρέθηκαν βουλευτές 
της ΕΔΑ,  αντιπροσωπεία του Κεντρικού 

Συμβουλίου της ΔΝΛ και της Σπουδάζουσας. Αθήνα

1966 12/8
1 και 

4 Ιωαννίδης Φρίξος Το φασιστικό νομοσχέδιο
Διαμαρτυρίες δημάρχων, βουλευτών, 

οργανώσεων

Διαμαρτυρίες για το νομοσχέδιο διάλυσης των 
πολιτικών νεολαιών (ΔΝΛ) κατέθεσαν 3 
βουλευτές της Ε.Κ. της Θεσσαλονίκης, 

αντιπροσωπείες των "115" ΣΕΟ Θεσσαλονίκης, 
ο δήμαρχος και παράγοντες της Δραπετσώνας, 
οι Πόντιοι Πειραιώς, η Επιτροπή Ειρήνης 
Εμποροϋπαλλήλων Αθηνών, το Εποπτικό 
Συμβούλιο Γυναικόκαστρου Κιλκίς κ.ά.

Αθήνα~ Θεσσαλονίκη~ 
Δραπετσώνα~ Πειραιάς~ 
Γυναικόκαστρο (Κιλκίς)

1966 13/8 5
Αθωώθηκαν πολίτες κατηγορούμενοι για το 
σήμα "Ζ" και για διανομή προκηρύξεων

Αθώωση 2 μελών της ΔΝΛ Πλάκας για το "Ζ" 
και το σήμα της ειρήνης που είχαν αναρτήσει 

στη Λέσχη. Αθήνα Κοκόλιας Απόστολος~ Παυλίδης Γ.

1966 14/8 9 Αλήθειες Τριανδρία και… Τετρανδρία!

Σχόλιο  για την "επιτροπή κατοίκων" της 
Τριανδρίας Θεσ/νίκης η οποία διαμαρτυρήθηκε 
επειδή η πρόεδρος της κοινότητας "προσηλυτίζει 

νέους εις την οργάνωσιν Λαμπράκη". Τριανδρία (Θεσσαλονίκη)

1966 14/8 10

Διαψεύδεται άρθρο του "Εκόνομιστ" για 
ανάμιξη σε πολιτικής φύσεως εκδηλώσεις 
των προσκόπων. Ανακοίνωση της Εφορίας 

Δ. Σχέσεων του Σ.Ε.Π.

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων διαψεύδει άρθρο 
του "Εκόνομιστ" που αναδημοσίευσαν 

ελληνικές εφημερίδες. Σύμφωνα με το άρθρο "η 
κυβέρνησις εξεδήλωσεν ενδιαφέρον δια την 

υιοθέτησιν νέας στολής των Προσκόπων εις την 
προσπάθειά της όπως ενθαρρύνη άλλας 

οργανώσεις νεολαίας και μειώση τοιουτοτρόπως 
την έλξιν των Λαμπράκηδων".

1966 14/8
1 και 

9 Ιωαννίδης Φρίξος
Με το φασιστικό 
νομοσχέδιο

Απειλούνται οι ελευθερίες των Ελλήνων. 
Διαμαρτυρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. 

Ιωνίας, βουλευτών και Ελλήνων του 
εξωτρικού

Διαμαρτυρίες για την απόπειρα διάλυσης της 
ΔΝΛ διατύπωσαν το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. 
Ιωνίας και οι βουλευτές της Ε.Κ. Μυλωνάς, 
Σπηλιοτόπουλος, Τσιαπάρας. Υπόμνημα 

διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση έστειλε η 
Επιτροπή Ελληνικής Νεολαίας Αυστραλίας, 
εξωραϊστικοί σύλλογοι του Πειραιά και 

¨Ελληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην 
Τσεχοσλοβακία.

Αθήνα~ Νέα Ιωνία~ 
Αυστραλία~ Πειραιάς~ 

Τσεχοσλοβακία
Μυλωνάς Γεώργιος~ Σπηλιοτόπουλος Ιωάννης~ Τσιαπάρας 

Στέφανος

1966 18/8 1 Ιωαννίδης Φρίξος Κίνδυνος για δημοκρατία
Βουλευτές, φοιτητές, οργανώσεις. 

Καταδικάζουν το φασιστικό νομοσχέδιο

Δύο βουλευτές της Ε.Κ. Θεσσαλονίκης 
καταδικάζουν το νομοσχέδιο για τη διάλυση της 
ΔΝΛ. Παρόμοιες δηλώσεις και διαβήματα από 
επιτροπές κατοίκων, δημοκρατικούς πολίτες κ.ά. 
πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες της 

πόλης.  ~ Το νομοσχέδιο καταδικάζει επίσης ο 
βουλευτής της Ε.Κ. Λαμίας, Σακελλαρίου. ~ 

Διαμαρτυρία κατέθεσε και ο Σύλλογος 
Κερκυραίων Φοιτητών.

Θεσσαλονίκη~ Λαμία~ 
Κέρκυρα Σακελλαρίου Ιωάννης

1966 19/8 5

Η απαντητική επιστολή 
της Ε.Ε. της ΕΔΑ προς 
τον κ. Πρωθυπουργό

Η δράση του αστυνομικού κράτους και οι 
αντιδημοκρατικές διώξεις

Αναφορά στις καταδικαστικές αποφάσεις 
εναντίον μελών της ΕΔΑ και της ΔΝΛ, στις 

κακοποιήσεις μελών και στις παρακολουθήσεις 
γραφείων και λεσχών. Αθήνα
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1966 19/8 8

Διαμαρτυρία βουλευτών της ΕΚ για την 
καταστροφή επιγραφών της ΔΝΛ. 
Τηλεγράφημα τους στην κυβέρνηση

Τρείς βουλευτές της Ε.Κ. από τη Λάρισα, με 
τηλεγράφημά τους στον πρωθυπουργό και στον 
υπουργό Δημοσίας Τάξεως, διαμαρτύονται για 
την καταστροφή των επιγραφών της ΔΝΛ στο 
Συκούριο και στην Αγιά. Ζητούν τη σύλληψη 

των δραστών. Λάρισα
Περραιβός Κωνσταντίνος~ Βανταλής Ευάγγελος~ Καρδαράς 

Δημήτριος

1966 19/8
1 και 

6 Να αποσυρθεί

Πληθύνονται οι διαμαρτυρίες για το 
φασιστικό νομοσχέδιο. Ψήφισμα του Δημ. 

Συμβουλίου Ν. Ιωνίας

Διαμαρτυρίες κατέθεσαν το Δ.Σ. Ν. Ιωνίας, 
Επιτροπή Εργαζομένων Γυναικών, Επιτροπή 
Υπεράσπισης της Δημοκρατίας Χολαργού, 

Επιτροπή κατοίκων Αμπελοκήπων, Επιτροπές 
από το Κιλκίς, την Πάτρα, την Αγιάσο, την 
Καβάλα και η ΔΝΛ Αιτωλοακαρνανίας.

Νέα Ιωνία~ Χολαργός~ 
Κιλκίς~ Πάτρα~ Αγιάσος~ 
Καβάλα~ Αιτωλοακαρνανία

1966 20/8
1 και 

5
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 

καταδικάζει το φαστιστικό νομοσχέδιο \ Αθήνα

1966 20/8
1 και 

6
Απομονώνονται οι 

κύκλοι της ανωμαλίας

Οι εκλογές στο κέντρο των πολιτικών 
ζυμώσεων. Επαφές πολιτικών παραγόντων 
για την υπεράσπιση της δημοκρατίας - 
Ζητείται η νομιμοποίηση του ΚΚΕ

Η εφημ. "Ακρόπολις", μετά την αξίωσή της να 
δοθεί η κυβέρνηση στην ΕΡΕ, επινόησε ότι η 
ΕΔΑ και οι Λαμπράκηδες θα προκαλέσουν 

"προκλητικά επεισόδια" στη Διεθνή Έκθεση της 
Θεσσαλονίκης. Αθήνα~ Θεσσαλονίκη

1966 23/8 1

Ο δημοκρατικός κόσμος 
θα υπερασπιστεί τις 
ελευθερίες του

Η αντιτρομοκρατική πάλη ανησυχεί τους 
"Περικλήδες". Χαρακτηριστικά σχόλια του 

τύπου της Δεξιάς

"Η ταραχή της ΕΡΕ" πιστοποιείται από τους 
ολοσέλιδους τίτλους των εφημερίδων της 

σύμφωνα με τους οποίους "Λαμπράκηδες και 
μέλη της ΕΔΗΝ θα τεθούν επικεφαλής των 
ομάδων αυτοάμυνας με σκοπό τη συντήρηση 

της αναταραχής". Αθήνα

1966 24/8
1 και 

4 Ιωαννίδης Φρίξος

Ο θόρυβος της δεξιάς 
αποσκοπεί στην κάλυψη 

της τρμοκρατίας

Συνθήκες ελεύθερων εκλογών επιδιώκει η 
αντίσταση στη βία. Κατάργηση εκτάκτων 
μέτρων - διάλυση των ΤΕΑ - πάταξη της 

αστυνομικής αυθαιρεσίας

Στην προσπάθειά της να εδραιώσει το φασισμό, 
η κυβέρνηση προωθεί και το νομοσχέδιο 

διάλυσης της ΔΝΛ.

1966 24/8
1 και 

4 Διαμαρτυρίες Να αποσυρθεί το φασιστικό νομοσχέδιο

24 σωματεία του Πειραιά σε κοινό υπόμνημα 
προς την κυβέρνηση ζητούν την απόσυρση του 
νομοσχεδίου. Καταγγελίες για τη διάλυση της 
ΔΝΛ κατέθεσαν, επίσης, και άλλες οργανώσεις 

και σωματεία. Πειραιάς

1966 25/8 1

Να αποσυρθεί το φασιστικό νομοσχέδιο. 
Ζητούν ο δήμαρχος και παράγοντες του 

Κορυδαλλού, το Δημ. Συμβούλιο Χαϊδαρίου 
κ.ά.

Την απόσυρση του νομοσχεδίου ζήτησαν, 
επίσης, η Ένωση εργατοτεχνιτών καλοριφέρ - 
υδραυλικών, η ΔΝΛ Αμβούργου, εκπρόσωποι 

της Ελληνικής Εργατικής Κοινότητας 
Βαϊμπλίνγκεν Δ. Γερμανίας, κάτοικοι του 
Ρεθύμνου, η Ένωση Επαγγελματιών και 
Βιοτεχνών Ταύρου, υγειονομικοί κ.ά.

Κορυδαλλός~ Χαϊδάρι~ 
Αμβούργο~ Βαϊμπλίνγκεν~ 
Δυτική Γερμανία~ Ρέθυμνο~ 

Ταύρος

1966 25/8
1 και 

4
Γιατί επιβάλλεται η 
αντίσταση στη βία

Ιδού η τρομοκρατία. Μόνον τον Ιούλιο: 108 
συλλήψεις και κακοποιήσεις πολιτών … και 

συλλήψεις αγροτών Θεσσαλονίκης

Η ΕΔΑ έδωσε στη δημοσιότητα στατιστική για 
την τρομοκρατία σύμφωνα με την οποία, μέσα 
στον Ιούλιο, σημειώθηκαν 108 περιπτώσεις 

συλλήψεων δημοκρατικών πολιτών, 20 επιθέσεις 
ή προκλήσεις εναντίον γραφείων της ΕΔΑ και 

της ΔΝΛ. Αθήνα~ Θεσσαλονίκη

1966 26/8 1 Αλήθειες Η στατιστική της τρομοκρατίας

Σχόλιο για τη σιωπή του Αποστολάκου στη 
"στατιστική της τρομοκρατίας" που παρουσίασε 

η ΕΔΑ. Αποστολάκος Χρήστος

1966 27/8 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Ιταλική νεολαία. Θερμή συμπαράσταση 
στους Λαμπράκηδες. Άρθρο της "Νουόβα 

Σινίστρα"

Άρθρο στο 3ο τεύχος του περ. "Νουόβα 
Σινίστρα" που εκδίδουν οι Νέοι των κομμάτων 

της Ιταλικής Αριστεράς (Κομμουνιστική 
Νεολαία, Σοσιαλιστική Νεολαία και 

Σοσιαλιστική Νεολαία του κόμματος της 
"Προλεταριακής Ενότητας") αναφέρεται στον 
θαυμασμό που κερδίζουν οι Λαμπράκηδες από 

τη νεολαία όλου του κόσμου. Ιταλία

1966 27/8 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκυκλοφόρησε "Η Γενιά μας"

Στο 25ο φύλλο της εφημ, της ΔΝΛ " Η Γενιάς 
μας" δημοσιεύεται η εισήγηση του προεδρείου 
στην Δ' Σύνοδο του Κεντρικού Συμβουλίου της 

ΔΝΛ.
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1966 27/8
1 και 

4

Ο αγώνας για τη 
Δημοκρατία και για 
ελεύθερες εκλογές θα 

συνεχιστεί

Η προπαγάνδα της Δεξιάς κατέρρευσε 
παταγωδώς. Νέα συντριπτικά στοιχεία της 
ΕΔΑ για έκνομη αστυνομική δραστηριότητα

Καταγγελίες της ΕΔΑ για τρομοκρατία στα 
γραφεία της. Αναφορές στις μηνύσεις εναντίον 
αστυνομικών και στο φασιστικό νομοσχέδιο για 

τη διάλυση των πολιτικών νεολαιών. Αθήνα

1966 28/8 9
Επιταγή του λαού … Να αποσυρθεί το 

φασιστικό νομοσχέδιο

Διαμαρτυρίες για το νομοσχέδιο διάλυσης των 
πολιτικών νεολαιών από οργανώσεις, 

κοινωνικούς παράγοντες, βουλευτές της Ε.Κ., 
δημοτικούς άρχοντες, "Έλληνες της Ελλάδας και 

του εξωτερικού" κ.ά. 

1966 28/8
1 και 

9

Η ενιαία λαϊκή πάλη θα 
επιβάλει τις ελεύθερες 

εκλογές

Αγωνιώδης προσπάθεια να παραταθεί η 
εκτροπή. Εκβιαστικός ελιγμός του κ. 
Κανελλόπουλου για να σχηματίσει 

κυβέρνηση η ΕΡΕ. Ερώτηση της ΕΔΑ για 
εμπρηστικό λόγο ταξιάρχου

Καταγγελία των βουλευτών της ΕΔΑ, 
Μπριλλάκη, Εφραιμίδη, Σκοπούλη, Θεοδωράκη 
και Κύρκου, για τον ταξίαρχο της μεραρχίας των 

Ιωαννίνων ο οποίος σε ομιλία του, στο 
μνημόσυνο πεσόντων αγωνιστών του ΕΔΕΣ, 

τονισε ότι "για την εξόντωση των κομμουνιστών 
πρέπει να βοηθήσουν και οι πολίτες οι οποίοι 

πρέπει να χτυπάνε και να πατάνε τους 
κομμουνιστές και τους Λαμπράκηδες, παντού". Αθήνα~ Ιωάννινα

Κανελλόπουλος Παναγιώτης~ Μπριλλάκης Αντώνης~ 
Εφραιμίδης Βασίλης~ Σκοπούλης Νίκος~ Θεοδωράκης 

Μίκης~ Κύρκος Λεωνίδας

1966 31/8 5 Στην Καλλιθέα Οι Λαμπράκηδες καθαρίζουν τον Ιλισό

Κυριακάτικη εξόρμηση των Λαμπράκηδων 
Καλλιθέας για τον καθαρισμό του Ιλισού. 

Ενθουσιασμένοι οι κάτοικοι περιποιήθηκαν τους 
νέους, ενώ οι αστυνομικοί τους αντιμετώπισαν 

με προσβλητικές φράσεις. Αθήνα~ Καλλιθέα

1966 31/8
3 και 

4 Π.Ν.

Βουλευτές της ΕΔΑ 
περιοδεύουν στις 
φάμπρικες της Δ. 
Γερμανίας και στις 
ελληνικές κοινότητες Με τους μετανάστες της Δυτικής Γερμανίας

Η Λέσχη Φίλων της ΕΔΑ Δυτικής Γερμανίας, με 
ανακοίνωσή της, υποδέχτηκε βουλευτές της 
ΕΔΑ στη Γερμανία. Ανακοινώσεις για τις 
περιοδείες στα εργοστάσια εξέδοσαν και οι 

τοπικές Λέσχες Φίλων της ΕΔΑ και η ΔΝΛ σε 
διάφορες γερμανικές πόλεις. Δυτική Γερμανία

1966 2/9 1
Μετά τη νέα "επιστολή" 

Κανελλόπουλου
Οι αποστάτες πρόθυμοι να υποταγούν. 
Δέχονται όλους τους όρους της ΕΡΕ

Αναφορά και στη ψήφιση του νομοσχεδίου για 
τη διάλυση της ΔΝΛ. Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1966 3/9
1 και 

4 Τα 15 χρόνια της ΕΔΑ Η ολομέλεια της Ε.Π. της ΕΔΑ Αθήνας Θερμός χαιρετισμός της ολομέλειας στη ΔΝΛ. Αθήνα

1966 4/9 9 Γρίβας Γ.
Στιγματίζουν το νομοσχέδιο κατά των 

οργανώσεων

Οι αντιδράσεις εναντίον του νομοσχεδίου για τη 
διάλυση της ΔΝΛ συνεχίζονται. Υπόμνημα 13 
συνδικαλιστών της Πάτρας και τηλεγράφημα 
κατοίκων του χωριού Παλατίτσια Ημαθίας. 
Διαμαρτυρίες και από το εξωτερικό και την 
Τσεχοσλοβακική Οργάνωση Νεολαίας. Σε 
συνάντηση αντιπροσωπειών νέων της 

Τσεχοσλοβακίας και της Ανατ. Γερμανίας 
συζητήθηκε η από κοινού αντιμετώπιση της 
απειλής να διαλυθούν οι δημοκρατικές 
οργανώσεις της νεολαίας στην Ελλάδα.

Πάτρα~ Παλατίτσια (Ημαθία)~ 
Τσεχοσλοβακία~ Ανατολική 

Γερμανία

1966 6/9 7 Καταδικάσθηκε  

Καταδικάσθηκε σε φυλάκιση 4 μηνών, ο Χαρ. 
Κυριακάκης με την κατηγορία ότι έκανε έρανο 
στον Πειραιά για τη ΔΝΛ και τους απεργούς του 

Παπαστράτου. Μετά από έφεση αφέθηκε 
ελεύθερος. Πειραιάς Κυριακάκης Χαρ.

1966 6/9
1 και 

6 Αλήθειες Ο εξόριστος κ. Λεντάκης

Οι Μ. Γλέζος και Τ. Μπενάς επισκέφθηκαν τον 
Αντ. Λεντάκη στην Άνδρο, όπου έχει εκτοπισθεί 

ως "αλλοδαπός" από την 1.3. Εκκρεμούν 
ερωτήσεις για την υπόθεσή του στη Βουλή. Άνδρος Γλέζος Μανώλης~ Μπενάς Τάκης~ Λεντάκης Αντρέας

1966 7/9 5
Νέα μήνυση κατά Καρανάσου αλλά  δηλώνει 

"δεν μ' ενδιαφέρει" 

Μήνυση του στελέχους της ΔΝΛ Αμφιθέας, Α. 
Αδαμόπουλου, κατά του αρχιφύλακα 

Καρανάσου γιατί τον χτυπούσε και συγχρόνως 
του έλεγε: "Να μην ξανανοίξεις τη Λέσχη των 

Λαμπράκηδων γιατί θα σε εξαφανίσω". Αμφιθέα Αδαμόπουλος Α.~ Καρανάσος (αστυφύλακας)

1966 8/9 5

Επερώτηση της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 

της ΕΔΑ

Η αυλική κυβέρνηση καλύπτει και 
δικαιολογεί τις τρομοκρατικές ενέργειες σε 

βάρος των δημοκρατικών πολιτών

Αναφορά στις επιθέσεις εναντίον της ΕΔΑ και 
ΔΝΛ, στις παρακολουθήσεις γραφείων, στους 
τραμπουκισμούς, στις παράνομες συλλήψεις 

κλπ.
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1966 8/9 5 Συγκεντρώσεις για τα 15 χρόνια της ΕΔΑ
Η ΕΔΑ και η ΔΝΛ Άνω Πόλεως Θεσσαλονίκης 

γιόρτασαν μαζί την επέτειο. Άνω Πόλη (Θεσσαλονίκη)

1966 8/9 6
Δεν συνελήφθη κανείς 
από τους δράστες

Αθλιότητες στην Σπάρτη την ημέρα της 
γιορτής του μίσους

Το νομαρχιακό συμβούλιο Κιλκίς της ΔΝΛ, με 
τηλεγράφημά του, διαμαρτύρεται γιατί 

"άγνωστοι" ρύπαναν την επιγραφή της λέσχης 
που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Κιλκίς~ Σπάρτη

1966 8/9
1 και 

5
Ο λαός απτόητος θα 
επιβάλει τις εκλογές

Καταγγέλλεται η τρομοκρατία. Από την ΕΔΑ 
και ΕΚ

Με ερώτησή της η κοινοβουλευτική ομάδα της 
ΕΔΑ καταθέτει στη Βουλή ότι συνεχίζεται η 
χρησιμοποίηση του κρατικού μηχανισμού 

εναντίον της ΕΔΑ και της ΔΝΛ προς εκβιασμό 
της πολιτικής συνείδησης των δημοκρατικών 

πολιτών εν όψει των εκλογών. Αθήνα

1966 11/9 12
Γιορτή για τα 15χρονα της ΕΔΑ στον 

Πειραιά Την οργανώνουν η ΕΔΑ και η ΔΝΛ Πειραιά. Πειραιάς

1966 13/9 7 Αλήθειες Οι "νομομαθείς"

Καραμανλικό απογευματινό έντυπο 
χαρακτηρίζει τη ΔΝΛ "παράνομη οργάνωσιν 

στερουμένη εγκεκριμένου καταστατικού υπό του 
Πρωτοδικείου Αθηνών". Αθήνα

1966 13/9
1 και 

6
Μήνυση των οικείων του. 

Ερώτηση της ΕΔΑ

Δημόσια κακοποίηση του Καραμάνου από 
αστυνομικούς. Σκόπιμος ο θόρυβος του 
τύπου της Δεξιάς. Ήταν μάρτυρας σε δίκη 

εναντίον του αστυνόμου Λιάπη

Ξυλοδαρμός του Βλ. Καραμάνου, μέλους της 
ΔΝΛ Καλλιθέας, από αστυνομικούς στο δρόμο 

και στο τμήμα. Μήνυση εναντίον των 
αστυνομικών κατέθεσε ο αδελφός του. 

Καταγγελία της ΕΔΑ στην οποία αναφέρεται ότι 
οι αστυνομικοί έλεγαν στους πολίτες που 

παρακολουθούσαν τον ξυλοδαρμό ότι πρόκειται 
για κλέφτη. Το θύμα ήταν μάρτυρας σε δίκη 
αστυνόμου που κατηγορείται για κακοποίηση 
πολιτών. Ερώτηση βουλευτών της ΕΔΑ για την 

κακοποίηση του Καραμάνου, τις συνεχείς 
βαναυσότητες εναντίον μελών της ΔΝΛ και τη 

δημιουργία εντυπώσεων. Καλλιθέα Καραμάνος Βλάσης~ Λιάπης (αστυνόμος)

1966 13/9
1 και 

7 Αλήθειες Η "θρασεία επίθεσις"

Σχόλιο για την επίθεση της αστυνομίας εναντίον 
του μέλους της ΔΝΛ Καλλιθέας, Καραμάνου, 
και για τους τίτλους εφημερίδων της ΕΡΕ που 
υποστηρίζουν ότι "Λαμπράκης επιτέθηκε 

εναντίον αστυνομικών". Αθήνα~ Καλλιθέα Καραμάνος Βλάσης 

1966 14/9
1 και 

4
Η αυλική κυβέρνηση 

υπεύθυνη
Η ΕΔΑ καταγγέλλει την αποχαλίνωση των 

δυνάμεων της ανωμαλίας

Αναφορά στην προσπάθεια δημιουργίας 
εντυπώσεων από τον τύπο της Δεξιάς σχετικά με 

τα επεισόδια μεταξύ Λαμπράκηδων και 
αστυνομικών. Αθήνα

1966 14/9
1 και 

5
Να ματαιωθούν οι δίκες 
με το φασιστικό νόμο

Ευρύνεται η κίνηση για κατάργηση του 509. 
Συλλήψεις στην Καβάλα. Αστυνομικές 

προκλήσεις στο Περιστέρι

Αναφορά στην κακοποίηση του μέλους της 
ΔΝΛ, Καραμάνου και γενικά στις επιθέσεις 

αστυνομικών εναντίον μελών της ΕΔΑ και της 
ΔΝΛ.~ Με ανακοίνωσή του για τα γεγονότα της 

Καλλιθέας, το Κ.Σ. της ΔΝΛ καλεί τους 
Έλληνες πολίτες να αντισταθούν στους 

αστυνομικούς εκτραχηλισμούς. Καλλιθέα~ Καβάλα~ Περιστέρι Καραμάνος Βλάσης

1966 15/9 1 Η κακοποίηση του Καραμάνου

Προφυλακίστηκε ο Καραμάνος, στέλεχος της 
ΔΝΛ, κατηγορούμενος για "αντίσταση κατά της 
αρχής". Ο ίδιος δήλωσε ότι οι αστυνομικοί τον 
κακοποίησαν βάναυσα και για να συγκαλύψουν 

τις ευθύνες τους, τον μήνυσαν. Καραμάνος Βλάσης

1966 16/9 5
Δίκη στελεχών της ΕΔΑ και ΔΝΛ. 21 

Σεπτεμβρίου

Στις 21 Σεπτεμβρίου, η δίκη για τα γεγονότα της 
Αμφιθέας με επικεφαλής τον υπαρχιφύλακα 

Καρανάσο. Αμφιθέα Καρανάσος (αστυνομικός)

1966 17/9 5
Τα 15 χρόνια της ΕΔΑ. Εκδηλώσεις στον 

Πειραιά

Εντυπωσιακή έναρξη εκδηλώσεων στον 
Πειραιά. Παρευρέθηκε αντιπροσωπεία της Ε.Ε. 
της ΕΔΑ και ο γραμματέας της ΔΝΛ Τ. Μπενάς Πειραιάς Μπενάς Τάκης

1966 17/9 5
Ο Καραμάνος εμήνυσε τους αστυνομικούς. 
Το νοσοκομείο πιστοποιεί ότι εκακοποιήθη

Ο Καραμάνος, μέλος της ΔΝΛ Καλλιθέας, 
κατέθεσε μήνυση κατά των τριων αστυνομικών 

που τον κακοποίησαν. Την κακοποίηση 
πιστοποίησε, με έγγραφο, το Αρεταίειο 
Νοσοκομείο. Διαμαρτυρίες της ΔΝΛ 

Μπραχαμίου και Έβρου. Καλλιθέα~ Μπραχάμι~ Έβρος Καραμάνος Βλάσης
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1966 18/9 10

Διαμαρτυρία για τις συλλήψεις και 
παραπομπές σε δίκες. Αθωωτικές αποφάσεις -

νέες δίκες

Αθώωση του γραμματέα της ΔΝΛ Αγρινίου, Τ. 
Γελαδέρη, που κατηγορήθηκε για διανομή 
προκηρύξεων χωρίς αστυνομική άδεια. Αγρίνιο Γελαδέρης Τάκης

1966 20/9 1 Αλήθειες "Στώμεν καλώς"

Σχόλιο για την αστυνομία που "αγωνίζεται 
ανεπιτυχώς να συλλάβει 2 κακοποιούς, 

δραπέτες" στο λεκανοπέδιο Αττικής. Πως θα 
ήταν δυνατόν εφόσον εκατοντάδες αστυνομικοί 
παρακολουθούν καθημερινά τα γραφεία της 

ΕΔΑ και της ΔΝΛ; Αττική

1966 20/9 7
Άρχισε η δίκη των 13 

αντιστασιακών

Αντισυνταγματικός ο ν. 509. Οι συνήγοροι 
κατήγγειλαν ως αντιγραφή χιτλερικού νόμου 

τη διάταξη του αρ. 6 του 4234 και 
υπενθύμισαν τις επικρίσεις που 

διατυπώθηκαν κατά του άρθρου. Διάβημα 
της ΕΔΑ στον πρωθυπουργό. Διαμαρτυρία 

του Δικηγορικού Συλλόγου

Επιτροπή κατοίκων του Αγ. Βασιλείου 
Περιστερίου διαμαρτύρεται για τις 

τρομοκρατικές ενέργειες της αστυνομίας 
Περιστερίου και τις συλλήψεις μελών της ΕΔΑ 

και της ΔΝΛ. Περιστέρι Στεφανόπουλος Στέφανος

1966 20/9
1 και 

7
Διάβημα της ΕΔΑ στον 

πρωθυπουργό

Ο λαός δεν θα δεχθεί εκλογές σε κλίμα 
ανάλογο με του '61. Η κυβέρνηση έχει όλη 
την ευθύνη για τις αντιδημοκρατικές και 
παράνομες ενέργειες κρατικών υπηρεσιών. 
Ποικίλες  αντιδράσεις στη συνέντευξη 

Πασαλίδη

Αναφορές στην κατευθυνόμενη αστυνομική 
τρομοκρατία κατά της ΕΔΑ και της ΔΝΛ: 
παρακολούθηση γραφείων, κακοποιήσεις, 

συλλήψεις κλπ Πασαλίδης Γιάννης

1966 21/9 1 Αλήθειες Οι φανέλλες!

Σχόλιο σε δημοσίευμα δεξιάς εφημερίδας: "Νέοι 
διάφυγαν την σύλληψιν. Έπαιζαν ποδόσφαιρο σε 
άλσος του Δήμου Συκεών φορώντας φανέλλες 
που έφεραν το σήμα των Λαμπράκηδων". Συκεές (Θεσσαλονίκη)

1966 21/9 6
Συνεχίζεται το 

τρομοκρατικό όργιο

Αθρόες συλλήψεις μελών της ΕΔΑ και της 
Δ.Ν. Λαμπράκη. Δραστηριότητα των 

αστυνομικών οργάνων

Συλλήψεις μελών της ΕΔΑ και της ΔΝΛ 
πραγματοποίησε η ασφάλεια Περιστερίου. Άλλοι 
οδηγήθηκαν στο τμήμα  για "εξακρίβωση" και 
άλλοι συνελήφθησαν για μπλοκ συνδρομών της 

ΔΝΛ. Περιστέρι

1966 21/9 6 Κατέστρεψαν επιγραφές Λεσχών της ΔΝΛ

Ανταπόκριση από τα Τρίκαλα αναφέρει την 
καταστροφή επιγραφής της ΔΝΛ στο χωριό 

Μικρό Κεφαλόβρυσο. ~ "Άγνωστοι" 
κατέστρεψαν, επίσης, την επιγραφή της ΔΝΛ 

στην Ανάληψη Θεσσαλονίκης.

Μικρό Κεφαλόβρυσο 
(Τρίκαλα)~ Ανάληψη 

(Θεσσαλονίκη)

1966 22/9 5
Διαμαρτυρία για τη ρύπανση Λεσχών της Δ 

.Ν. Λαμπράκη

Διαμαρτυρία της ΔΝΛ Θεσσαλονίκης στον 
αναπληρωτή υπουργό Βορείου Ελλάδος για τη 
ρύπανση λεσχών στη συνοικία Αναλήψεως και 

στο συνοικισμό Διαβατών.
Ανάληψη (Θεσσαλονίκη)~ 
Διαβάτες (Θεσσαλονίκη)

1966 22/9 5
Τα 15 χρόνια της ΕΔΑ. Εκδηλώσεις στο 
Περιστέρι - Αγ. Δημήτριο - Ελασσόνα

Την εκδήλωση στον  Άγιο Δημήτριο χαιρέτισε, 
από μέρους της ΔΝΛ, ο κ. Μουλάς. ~ Στην 

επέτειο στην Ελασσόνα παρευρέθηκε 
αντιπροσωπεία της ΔΝΛ.

Περιστέρι~ Άγιος Δημήτριος 
[Μπραχάμι]~ Ελασσόνα Μουλάς (;)

1966 22/9 6
Με το πρόσχημα της 

"εξακριβώσεως"
Νέες συλλήψεις μελών της ΕΔΑ και της 

Δ.Ν.Λαμπράκη
Η Ασφάλεια της Καλλιθέας συνέλαβε μέλος της 

ΔΝΛ για "εξακρίβωση στοιχείων". Καλλιθέα

1966 23/9 5
Από 6 ως 8 μήνες 

φυλακή
Καταδικάσθηκαν οι 13 αντιστασιακοί. Το 

σκεπτικό της αποφάσεως

Οι βουλευτές της ΕΔΑ, Κύρκος, Θεοδωράκης, 
Σακελλάρης, Πανάγος και Τσιάρας, ζητούν με 
έγγραφό τους από τον πρόεδρο της κυβέρνησης 
την κατάργηση των εκτάκτων μέτρων και την 

ανάκληση του φασιστικού νομοσχεδίου κατά της 
ΔΝΛ. Αθήνα

Κύρκος Λεωνίδας~ Θεοδωράκης Μίκης~ Σακελλάρης 
Βαγγέλης~ Πανάγος Γιώργος~ Τσιάρας Τάσος

1966 23/9 6
Αναβλήθηκε η δίκη των μελών της Δ.Ν. 

Λαμπράκη
Αναβολή της δίκης των μελών της ΔΝΛ για τα 

γεγονότα της Αμφιθέας Αμφιθέα

1966 23/9 6

Η ΕΔΑ καταγγέλλει αυθαιρεσίες 
αστυνομικών σε βάρος της. Ερώτηση 

βουλευτών στη Βουλή
Σύλληψη μελών της ΔΝΛ Πειραιά για 

"εξακρίβωση στοιχείων". Αθήνα~ Πειραιάς Μπεκιάρης Αντ.~ Ζηλάκος Στ.~ Σωτηριάδου Τασία

1966 24/9 6 Διακοπή προφυλακίσεως μελών της ΔΝΛ
Αποφασίστηκε η διακοπή της προφυλάκισης των 

μελών της ΔΝΛ Αμφιθέας. Αμφιθέα Βουλγαράκης Νίκος~ Μαρκαντάσης Κ.

1966 24/9
1 και 

4 Καθηγητής Βεγλερής:

Κίνδυνος για τις ατομικές ελευθερίες: ο 509, 
τα έκτακτα μέτρα, το νομοσχέδιο για τους 

Λαμπράκηδες

Σε διάλεξή του στο Δικηγορικό Σύλλογο 
Αθήνων τόνισε την αντισυνταγματικότητα του 

νομοσχεδίου για τους Λαμπράκηδες. Αθήνα Βεγλερής Φαίδων

1966 25/9
1 και 

9

Ανάκτορα και 
Αμερικανοί βλέπουν 

αναπόφευκτες τις εκλογές

Επιδιώκεται μετεκλογικό σχήμα 
κεντροδεξιάς. Πόλεμος φατριών στην ΕΡΕ. 
Ο Καραμανλής δεν θα επιστρέψει και μετά 

την οποιαδήποτε έκβαση της δίκης 
Λαμπράκη 

Ο Κανελλόπουλος σε  συζήτησή του (22.9) με 
τον Στεφανόπουλο ζήτησε να ψηφισθεί αμέσως 
το νομοσχέδιο για τη διάλυση των πολιτικών 
οργανώσεων και κατά προτεραιότητα να 

διαλυθεί η ΔΝΛ. Αθήνα
Καραμανλής Κωνσταντίνος~ Κανελλόπουλος Παναγιώτης~ 

Στεφανόπουλος Στέφανος
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1966 27/9 7 Αλήθειες Η δήλωση του κ. Γ. Παπανδρέου

Σχόλια σε δηλώσεις του Γ. Παπανδρέου "για το 
ψευδές περιεχόμενο εγκυκλίου περί κοινής 

συγκεντρώσεως ΕΔΑ - ΕΚ" ή "ότι ταυτίζονται οι 
Λαμπράκηδες με την ΕΔΗΝ". Αθήνα Παπανδρέου Γεώργιος 

1966 27/9 7
Με μεγάλη συνεστίαση 

στο "Ακροπόλ"

Η ΕΔΑ της Αθήνας στα 15 χρόνια του 
κόμματος. Σύνθημα: πιο ισχυρή ΕΔΑ. 
Χαιρετισμός του καθηγητή Ν. Κιτσίκη. 

Άλλες εκδηλώσεις
Χαιρετισμός και του γραμματέα της ΔΝΛ 

Αιγάλεω Αθήνα~ Αιγάλεω Κιτσίκης Νίκος~ Βάρναλης Κώστας~ Γλέζος Μανώλης

1966 27/9 8
Διάβημα για την αποφυλάκιση των 13 

αντιστασιακών

Διαμαρτυρίες για το χιτλερικό νόμο με τον 
οποίο κρατούνται οι 13 αντιστασιακοί 

κατέθεσαν, μεταξύ άλλων, η ΔΝΛ Καλλιθέας-
Τζιτζιφιών, Περισσού, Αργυρούπολης, 

Γλυφάδας, Σούρμενων, Ελληνικού, Κουκακίου.

Καλλιθέα- Τζιτζιφιές~ 
Περισσός~ Αργυρούπολη~ 
Γλυφάδα~ Σούρμενα~ 
Ελληνικό~ Κουκάκι

1966 28/9 1

5 μήνες φυλάκιση στο δήμαρχο Καβάλας 
γιατί πήρε εργάτες χωρίς πιστοποιητικό 

φρονημάτων

Από το ίδιο δικαστήριο καταδικάσθηκαν μέλη 
της ΔΝΛ γιατί στην πορεία ειρήνης στους 
Φιλίππους φορούσαν φανέλλες με το "Ζ".

Καβάλα~ Φίλιπποι 
(Θεσσαλονίκη)

1966 28/9 5
Τα 15 χρόνια της ΕΔΑ. Γιορτή του τομέα 

Αμπελοκήπων Ιπποκράτους

Κοινή γιορτή της ΕΔΑ και της ΔΝΛ 
Αμπελοκήπων. Χαιρετισμός του εκπροσώπου 

της ΔΝΛ, Κ. Μανταίου Αθήνα~ Αμπελόκηποι Μανταίος Κώστας

1966 29/9 3 Η ΔΝΛ εορτάζει τα 15 χρόνια της ΕΔΑ

Η ΔΝΛ Περιστερίου εορτάζει τα 15 χρόνια με 
εκδρομή στον Κάλαμο. Επίσης, μοίρασε στους 
απεργούς του Παπαστράτου τρόφιμα και γλυκά. Περιστέρι~ Κάλαμος (Αττική)

1966 29/9 6
Το 1961 ξαναζεί στην 
περιοχή Λαρίσης

Ανοιχτή τρομοκρατία και επανεμφάνιση του 
Σούρλα. Καταστροφές επιγραφών, 

συλλήψεις, αυθαιρεσίες

Ο βουλευτής Λαρίσης της ΕΔΑ, Β. Σακέλλάρης, 
καταγγέλλει την αφαίρεση επιγραφών της ΔΝΛ 
στο χωριό Γόννοι. ~ Από τα Τρίκαλα οι κάτοικοι 

των χωριών Βλαχάβα και Χρυσομηλιάς 
Καλαμπάκας ζητούν την απόσυρση του 
νομοσχεδίου για τη διάλυση της ΔΝΛ.

Λάρισα~ Γόννοι (Λάρισα)~ 
Βλαχάβα Καλαμπάκας 

(Τρίκαλα)~ Χρυσομηλιά 
Καλαμπάκας (Τρίκαλα) Σακελλάρης Βαγγέλης~ Σούρλας (;)

1966 30/9 5
Τα 15 χρόνια της ΕΔΑ. Στην Καισαριανή και 

στη Ν. Φιλαδέλφεια
Αναφορές στην παρουσία μελών της ΔΝΛ 

Καισαριανής και Ν. Φιλαδέλφειας. Καισαριανή~ Νέα Φιλαδέλφεια

1966 30/9 6
Άρχισε χθες η δίκη των πέντε μελών της 

ΔΝΛ Καλλιθέας

Άρχισε στις 29.9, στο τριμελές 
Πλημμελειοδικείο η δίκη 5 μελών της ΔΝΛ 
Καλλιθέας που κατηγορούνται για περιύβριση 

αρχής και διανομή προκηρύξεων. Καλλιθέα
Καραμάνος Α.~ Μπίτσικας Δ.~ Αρβανιτάκη Στυλιανή~ 

Αναστασιάδης Σ.~ Γκιώνης Γιάννης

1966 30/9 6

Αθώωση πέντε μελών της Δ.Ν.Λαμπράκη 
Κιλκίς για ενίσχυση στην επισκευή δρόμου 

πόλεως

Το Πλεμμελειοδικείο Κιλκίς αθώωσε 4 μέλη της 
ΔΝΛ για την ανάρτηση του "Ζ" στη Λέσχη της  
Γοργόπης. ~ Αθώωση 5 μελών της ΔΝΛ Κιλκίς 
οι οποίοι είχαν μηνυθεί από την αστυνομία "δια 

παράνομον μεταφοράν αμμοχαλίκων επί 
κομίστρω υπέρ τρίτων". Αποδεικνύεται ότι ο 
Δήμαρχος Κιλκίς είχε καλέσει τις νεολαίες των 

κομμάτων να προσφέρουν βοήθεια στην 
επισκευή δρόμου.  Κιλκίς~ Γοργόπη (Κιλκίς)

Στεφανίδη Σοφία~ Μοπυστρίδης Ι.~ Μωυσίδης (;)~ 
Μπλάτσης (;)~ Λαζαρίδης Χ.~ Σισμανίδης Δ.~ Ιωανίδης Β.~ 

Μαυρόπουλος (;)~ Χριστοφορίδης (;) 

1966 1/10 5
Τρομοκρατικές ενέργειες  σε βάρος 

δημοκρατικών πολιτών

Στον εορτασμό των 15χρονων της ΕΔΑ στου 
Ζωγράφου συνελήφθη ο σπουδαστής, μέλος της 
ΔΝΛ, Ανδ. Τσερεμεγκλής. ~ Διαμαρτυρία της 

ΔΝΛ Ζωγράφου. Ζωγράφου Τσερεμεγκλής Ανδρέας

1966 1/10 5 Γιορτές για τα 15χρονα της ΕΔΑ
Τη γιορτή της ΕΔΑ Αγ. Βαρβάρας χαιρέτισε και 

ο γραμματέας της τοπικής ΔΝΛ. Αγία Βαρβάρα (Αττική)

1966 1/10 5

Τηλεγραφήματα για κατάργηση των 
εκτάκτων μέτρων. Να αποφυλακιστούν οι 

Αντιστασιακοί

Ψηφίσματα και τηλεγραφήματα για την 
κατάργηση του ν. 509 έστειλαν διάφορες 

επιτροπές, σωματεία και οργανώσεις. Μεταξύ 
αυτών και η ΔΝΛ Πετρουπόλεως. Πετρούπολη

1966 1/10 6

Καταδικάσθηκαν σε φυλάκιση 7 μηνών οι 5 
Λαμπράκηδες. Έκαμαν έφεση και αφέθηκαν 

ελεύθεροι

Καταδικάσθηκαν για περιύβριση αρχής 5 μέλη 
της ΔΝΛ Καλλιθέας. Το δικαστήριο έκρινε ότι 
το περιεχόμενο προκηρύξεων, που μοίραζαν την 
1.9.1966, ήταν εξυβριστικό προς την κυβέρνηση. Καλλιθέα

Καραμάνος Α.~ Μπίτσικας Δ.~ Αρβανιτάκη Στυλιανή~ 
Αναστασιάδης Σ.~ Γκιώνης Γιάννης

1966 2/10 10
Καταδίκη κατ' έφεση φοιτητών στη 

Θεσσαλονίκη

Το Εφετείο Θεσσαλονίκης καταδίκασε 3 
φοιτητές της ΕΦΕΕ, μέλη της ΔΝΛ για 

περιύβριση και θρασύτητα κατά της αρχής. Δεν 
πειθάρχισαν στη διαταγή της αστυνομίας και 
οργάνωσαν πορεία έπειτα από συγκέντρωση 

φοιτητών. Θεσσαλονίκη Υψηλάντης (;)~ Στάθης (;)~ Χατζηγιάννης (;)
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1966 2/10
1 και 

10

Η χούντα αποβλέπει στην 
επιβολή στρατοκρατίας 

στη δημόσια ζωή

Το βούλευμα αποκαλύπτει την Ιουλιανή 
Συνωμοσία. ΕΔΑ: Ο θόρυβος για τον 

ΑΣΠΙΔΑ δεν πρόκειται να παραπλανήσει 
κανέναν ούτε να νομιμοποιήσει το 

πραξικόπημα

Αναφορά στον συνταγματάρχη Παπατέρπο που 
δεν δέχθηκε ως ορθή τη γνωστή έκθεση για τη 
διείσδυση των Λαμπράκηδων στο Γυμνάσιο 

Καλαμαριάς. Καλαμαριά (Θεσσαλονίκη) Παπατέρπος (συνταγματάρχης)

1966 4/10 7
Υπόμνημα κατά του φασιστικού 

νομοσχεδίου

"Εκατοντάδες κάτοικοι της Λάρισας"  έστειλαν 
στην κυβέρνηση υπόμνημα διαμαρτυρίας για το 

νομοσχέδιο διάλυσης της ΔΝΛ. Λάρισα

1966 4/10 7
Τα 15 χρόνια της ΕΔΑ. Εορτασμός στην 

Πάτρα και Ν. Ιωνία
Χαιρετισμός του γραμματέα της ΔΝΛ Ν. Ιωνίας 

στη γιορτή Πάτρα~ Ν. Ιωνία

1966 5/10 5

Τα 15 χρόνια της ΕΔΑ. Εορταστικές 
εκδηλώσεις στο Αγρίνιο, Βύρωνα, 

Ηλιούπολη
Την εκδήλωση στο Αγρίνιο χαιρέτισαν 

εκπρόσωποι της τοπικής ΔΝΛ.  
Αγρίνιο~ Βύρωνας~ 

Ηλιούπολη

1966 5/10
1 και 

4
Μιας ώρας βροχή 
παρέλυσε τα πάντα

Πλημμύρισε χθες η Αθήνα. Ιδιαίτερα 
επλήγησαν οι λαϊκές συνοικίες. 75 

οικογένειες άστεγες στο Περιστέρι - πού 
είναι τα "έργα"

Αναφορά σε συνθήματα στους τοίχους στη Βασ. 
Κωνσταντίνου: "Καραμανλής-Έργα", "Κάτω οι 

Λαμπράκηδες". Αθήνα~ Περιστέρι Καραμανλής Κωνσταντίνος

1966 6/10 5 Τα 15 χρόνια της ΕΔΑ. Εορτή στα Πατήσια
Ομιλία του εκπροσώπου της ΔΝΛ Πατησίων, 

Παναγιωτόπουλου. Πατήσια Παναγιωτόπουλος (;)

1966 6/10 6 Γιορταστική εκδήλωση της ΔΝΛ Καλλιθέας
Γιορτή για τα δύο χρόνια από την ίδρυσή της 

οργάνωσε η ΔΝΛ Καλλιθέας. Καλλιθέα

1966 8/10 1 Μετάλλιο στους Λαμπράκηδες Αμφιθέας

Η ΠΟΔΝ απένειμε μετάλλιο στους 
Λαμπράκηδες Αμφιθέας για τη σθεναρή 

αντίστασή τους στη φασιστική τρομοκρατία. Το 
μετάλλιο παρέδωσε ο γραμματέας του Κ.Σ. της 

ΔΝΛ, Τ. Μπενάς. Αμφιθέα Μπενάς Τάκης

1966 9/10 9
Ανακοίνωση της ΔΝΛ. 

Μηνύσεις
Καταγγελίες και διαβήματα για 

τρομοκρατικές ενέργειες

Διαμαρτυρία της ΔΝΛ Παγκρατίου για σύλληψη 
8 μελών της στα εγκαίνια των γραφείων της 

τοπικής ΕΔΑ. Παγκράτι

1966 9/10 9 Τα 15 χρόνια της ΕΔΑ. Γιορτή στη Λάρισα

"Ελπίς του έθνους είναι η νεολαία και ελπίς της 
νεολαίας είναι οι Λαμπράκηδες" κατέληξε στην 

ομιλία του, ο Ν. Κιτσίκης. Στη γιορτή 
παρευρέθηκε και αντιπροσωπεία της ΔΝΛ. Λάρισα Κιτσίκης Νίκος 

1966 11/10 7
Τα 15 χρόνια της ΕΔΑ. Εορτές στη Χαλκίδα 

και Γιαννιτσά

Στην Χαλκίδα την εκδήλωση χαιρέτισε ο 
εκπρόσωπος της τοπικής ΔΝΛ, Ηρ. Ποζίδης. ~ 
Στα Γιαννιτσά παρευρέθηκε ο Γ. Αναστασιάδης, 
μέλος του γραφείου περιοχής Κεντροδυτικής 

Μακεδονίας της ΔΝΛ.
Χαλκίδα~ Γιαννιτσά~ 

Μακεδονία Ποζίδης Ηρακλής~ Αναστασιάδης Γιώργος

1966 13/10 1
Προσπάθεια να 

συκοφαντηθεί η ΔΝΛ

Επεισόδια στο γήπεδο Καλαμάτας. 
Στρατιώτες επετέθηκαν κατά πολιτών επειδή 

πανηγύριζαν τη νίκη της ομάδας τους

Στρατιώτες επιτέθηκαν σε πολίτες με σκοπό να 
συκοφαντήσουν τη ΔΝΛ. Ο διοικητής του 
συντάγματος δήλωσε ότι ο στρατός υπέστη 

οργανωμένη επίθεση από Λαμπράκηδες. Οι νέοι 
που συνελήφθησαν, αποδείχθηκε ότι δεν έχουν 

καμιά σχέση με τη ΔΝΛ. Καλαμάτα

1966 13/10 5
Τα 15 χρόνια της ΕΔΑ. Εορτασμός στο 

Μοσχοπόδι και στο Γαλάτσι

Εκδρομή και συνεστίαση της ΕΔΑ Θηβών στο 
Μοσχοπόδι και συμμετοχή της ΔΝΛ.~ Την 
εκδήλωση στο Γαλάτσι χαιρέτισε και ο 

γραμματέας της ΔΝΛ Γκύζη, Χαριτόπουλος. Μοσχοπόδι~ Γαλάτσι Χαριτόπουλος (;)

1966 13/10 5
Από τις αστυνομικές 

αρχές
Ψυχολογική βία σε βάρος των Λαμπράκηδων 

Περιστερίου

Καταγγελία της ΔΝΛ Περιστερίου για τρία 
αυτοκίνητα της αμέσου δράσης που 

"πολιόρκησαν" και ασκούσαν ψυχολογική βία σε 
μέλη της ΔΝΛ την ώρα που εργάζονταν για τον 
εξωραϊσμό ρέματος. Ο εξωραϊστικός σύλλογος 

"Άγιος Βασίλειος Β΄ " Αρμενικών συγχαίρει 
τους Λαμπράκηδες Περιστερίου και τους καλεί 
να βοηθήσουν στη δημιουργία άλσους στη 

συνοικία τους. Περιστέρι

1966 13/10 6 Αθωώθηκε ο δήμαρχος Πετρουπόλεως

Κατηγορήθηκε για διέγερση των πολιτών σε 
αμοιβαία διχόνοια και απείθεια, γιατί επέτρεψε 
στη ΔΝΛ να καταθέσει στεφάνι στον εορτασμό 

της 25ης Μαρτίου. Πετρούπολη Παξιμαδάς Νίκος

1966 13/10
1 και 

5
Ανακοίνωση του Π.Γ. της 

Κ.Ε. του ΚΚΕ Ενιαία αντίσταση στο μέτωπο της εκτροπής

Αναφορά στη διάλυση της ΔΝΛ στο πλαίσιο της 
τρομοκρατίας που ακεί η κυβέρνηση για να 
οδηγήσει τη χώρα σε φασιστικό καθεστώς. Αθήνα
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1966 15/10 5 Αθώωση για διανομή προκηρύξεων
Αθώωση δύο πολιτών που κατηγορήθηκαν για 
διανομή προκηρύξεων της ΕΔΑ και της ΔΝΛ. Σπάρτη Ζωγράφος Θ.

1966 15/10 5

Τα 15 χρόνια της ΕΔΑ. Εορταστική 
συγκέντρωση στα Τρίκαλα. Ομιλητής ο Ν. 

Κιτσίκης
Την εκδήλωση στα Τρίκαλα χαιρέτισε και ο 

εκπρόσωπος της ΔΝΛ, Πολάτος. Τρίκαλα Κιτσίκης Νίκος~ Πολάτος (;)

1966 18/10 5
Για την ανατροπή των 
σχεδίων της χούντας

Η συγκέντρωση της ΕΔΑ στη Θεσσαλονίκη. 
Μια μόνο διέξοδος υπάρχει: η 

αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Η ομιλία 
του κ. Ι. Παπαδημητρίου

Αναφορά στην επιθυμία του αρχηγού της ΕΡΕ 
να διαλυθεί η ΔΝΛ. Θεσσαλονίκη Παπαδημητρίου Γιάννης~ Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1966 19/10 2 Μπέικος Γ[εωργούλας]

Το ελληνικό συγκρότημα 
επιστρέφει αύριο στη 

Μόσχα

Συναγερμός στην Τασκένδη για τις 
συναυλίες του Μ. Θεοδωράκη. Οι εισπράξεις 
διατίθενται υπέρ των σεισμοπλήκτων της 
πόλεως. Συγκέντρωση Ελλήνων πολιτικών 

προσφύγων προς τιμήν του συνθέτη.

Συγκέντρωση των Ελλήνων πολιτικών 
προσφύγων στο προαύλιο της Λέσχης τους, 
στην Τασκένδη . Ο πρόεδρος της ΔΝΛ τους 
μετέφερε το θερμό χαιρετισμό της ελληνικής 

δημοκρατικής νεολαίας. Μόσχα~ Τασκένδη~ ΕΣΣΔ Θεοδωράκης Μίκης

1966 20/10
1 και 

5
Με βάση την "εγκύκλιο 

Μουστάκη"

Επέμβαση στη λειτουργία των κομμάτων 
επιχειρεί η εισαγγελία. Καταγγελία της ΕΔΑ 

στη Βουλή

Αναφορά στην εγκύκλιο Μουστάκη με την 
οποία ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών 
εντέλλεται "όπως κατά τας δίκας επί 

αστυνομικής κατηγορίας 'παράνομου εράνου', 
δια τας εισφοράς και συνδρομάς του κόμματος 
της ΕΔΑ και οργανώσεων όπως η ΔΝΛ, μη 
δέχωνται εις αντίκρουσιν της κατηγορίας τα 
συνήθη οικονομικά αποδεικτικά μέσα, αλλά 
απαιτούν βεβαιώσεις του κόμματος και της 

οργανώσεως." Αθήνα Μουστάκης (εισαγγελέας Εφετών)

1966 21/10 6

Στόχος "αγνώστων" η λέσχη της ΔΝΛ και τα 
γραφεία της ΕΔΑ Αμφιθέας- Παλαιού 

Φαλήρου. Ερώτηση - καταγγελία βουλευτών 
της ΕΔΑ

Βανδαλισμοί στη Λέσχη της ΔΝΛ Αμφιθέας 
(σπάσιμο φεγγίτη, κόψιμο καλωδίων) και 
αφαίρεση της επιγραφής από τα γειτονικά 

γραφεία της ΕΔΑ. Αμφιθέα

1966 22/10 3
Λαμπράκηδες μοιράζουν δώρα στα παιδιά 

των σεισμοπλήκτων

Η ΔΝΛ μοίρασε δώρα στα παιδιά της 
Μεγαλόπολης. Επεισόδια σημειωθηκαν στην 
Απιδίτσα, όταν αξιωματικός της χωροφυλακής 
απαγόρευσε στη ΔΝΛ "να πατήσει στο χωριό" 
και εμπόδισε τον πρόεδρο της κοινότητας να 
παραλάβει τα δώρα. Η ΔΝΛ δήλωσε ότι 

περιπολικά ακολουθούσαν τα μέλη της σε όλη 
τη διαδρομή. 

Μεγαλόπολη~ Απιδίτσα 
(Αρκαδία)

1966 22/10
1 και 

5 Αλήθειες Οι παράγοντες ανωμαλίας

Σχόλιο για δημοσιεύματα του δεξιού τύπου με 
αφορμή την περιοδεία στελεχών της Ε.Κ στην 
Κρήτη "Η Αριστερά ετοιμάζει επεισόδια " 

γράφουν, "αλλά θα δυσκολευτούν να ρίξουν τις 
ευθύνες για τις ταραχές που οι ίδιοι προκαλούν 

στην Αριστερά και στη ΔΝΛ". Κρήτη

1966 23/10 10
Λιθοβολισμός της οικίας 
στελέχους της ΕΔΑ

Συνεχίζεται η τρομοκρατική δράση 
"αγνώστων" στην Αμφιθέα

Μετά τις τελευταίες προκλήσεις "αγνώστων" 
εναντίον της ΕΔΑ και της ΔΝΛ, λιθοβολείται η 

οικία στελέχους της ΕΔΑ, Ξενάκη. Αμφιθέα Ξενάκης (;)

1966 27/10 5 Αλήθειες Συνελήφθησαν οι δολοφόνοι;

Σχόλιο για τη δολοφονία του Β. Παπαγεωργίου, 
στο Δαμάσι Λάρισας από δεξιούς επειδή 
αρνήθηκε να υπογράψει δήλωση ότι στις 

εκλογές θα ψηφίσει Καραμανλή. Το γεγονός 
συνιστά απόδειξη των σκοπών αλλά και του 

συνθήματος της ΕΡΕ ότι δήθεν "οι 
Λαμπράκηδες τρομοκρατούν την ύπαιθρο". Δαμάσι (Λάρισα) Παπαγεωργίου Β.~ Καραμανλής Κωνσταντίνος

1966 27/10 5

Ερωτήσεις για τρομοκρατικές ενέργειες στην 
Αμφιθέα. Η κακοποίηση δημοτικού 

συμβούλου Ν. Σμύρνης

Σύλληψη μελών της ΔΝΛ Τουρκοβουνίων 
επειδή στη λέσχη τους είχαν αναρτήσει το 
έμβλημα της ειρήνης του Συνδέσμου Μπ. 

Ράσσελ.
Αμφιθέα~ Νέα Σμύρνη~ 

Αθήνα

1966 27/10 6
Και άλλη εκδήλωση διωγμού της 

αυτοδιοικήσεως

Ο νομάρχης Μαγνησίας "τιμώρησε" τον 
αντιδήμαρχο Ν. Ιωνίας Βόλου γιατί σε 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 

εγκρίθηκε, με πρότασή του, καταδιακστικό 
ψήφισμα για το νομοσχέδιο διάλυσης της ΔΝΛ. Βόλος~ Νέα Ιωνία (Μαγνησία)
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1966 28/10 8
Αναρτήθηκε φωτεινή 

επιγραφή
Σύνθημα του δήμου Καβάλας: "28.10.1940 - 

Όχι στο φασισμό"
Προκηρύξεις κυκλοφόρησαν η ΔΝΛ Καβάλας, η 

Ν.Ε. της ΕΔΑ και η ΕΔΑ Καβάλας Καβάλα

1966 29/10 5 Ιωαννίδης Φρίξος

Κλίμα τρομοκρατίας σε ολόκληρη την 
Αργολίδα. Καταστροφές γραφείων της ΕΔΑ, 

σωρεία μηνύσεων

Διεξάγονται ανακρίσεις επειδή στην περιφέρεια 
Νέας Τίρυνθος και στον Προφήτη Ηλία "έλαμψε 
τη νύχτα" το σύνθημα "1-1-4" και επειδή στα 
γραφεία της ΕΔΑ υπήρχαν συνθήματα και 

σήματα της ΔΝΛ.
Νέα Τίρυνθα (Αργολίδα)~ 

Άργος

1966 30/10 1 Αλήθειες Το έγκλημα και ο Αποστολάκος

Σχόλιο στη δήλωση άγνοιας του Αποστολάκου 
σχετικά με τη δολοφονική επίθεση εναντίον του 
Β. Παπαγεωργίου στο Δαμάσι Λάρισας. "Ο κ. 
Αποστολάκος θα είχε δώσει ακόμα και πρες 
κόνφερανς για να αποδείξει την "τρομοκρατία 

των Λαμπράκηδων στην ύπαιθρο" ή εάν 
επρόκειτο να ανακοινώσει ότι κάποιος νέος 
φορούσε το σήμα ειρήνης σε κάποιο χωριό". Δαμάσι (Λάρισα) Αποστολάκος Χρήστος~ Παπαγεεωργίου Β.

1966 2/11
1 και 

7
Η ΕΔΑ με διάβημα και 
ερώτηση καταγγέλλει :

Εμπνέεται άνωθεν η πολιτική της βίας. Ο 
λαός θα υπερασπισθεί την ομαλότητα

Με ανακοίνωση του, το  Κ.Σ. της ΔΝΛ 
καταγγέλλει την τρομοκρατική δραστηριότητα 
των παρακρατικών στοιχείων της Δεξιάς: 

ανατινάξεις γραφείων της ΔΝΛ, της ΕΔΗΝ, της 
ΕΚ και της ΕΔΑ, συλλήψεις, κακοποιήσεις κλπ.

1966 3/11
1 και 

4
Έκπληξη στους 

πολιτικούς κύκλους

Ο βασιλιάς εσιώπησε (στα εγκαίνια του 
οίκου συντακτών) στο θέμα της δικτατορίας. 
Ευρύτατες αντιδράσεις στην τρομοκρατική 
δραστηριότητα του κράτους της εκτροπής

Ο βουλευτές της ΕΔΑ, Νεφελούδης, κατήγγειλε 
ότι παρακολουθήθηκε επί μισή ώρα από 

αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν αστυνομικοί 
του τμήματος Αμφιθέας (Καρανάσος και 
Τοτόμης), όταν έβγαινε από τα γραφεία της 

ΔΝΛ Αμφιθέας. Αμφιθέα
Καρανάσος (αστυνομικός)~ Τοτόμης (αστυνιμικός)~ 
Νεφελούδης Βασίλης~ Κωνσταντίνος (βασιλιάς)

1966 4/11 6 Αθώωση μέλους της ΔΝΛ Αμφιθέας

Το Πλημμελειοδικείο Αθηνών αθώωσε τον Α. 
Αδαμόπουλο, μέλος της ΔΝΛ Αμφιθέας, που 

κατηγορήθηκε για εξύβριση του συνταγματάρχη 
Παμπαλιούτα. Αμφιθέα Αδαμόπουλος Α.~ Παμπαλιούτας (συνταγματάρχης)

1966 9/11
1 και 

4 Θ.Δ.[Θαλής Δϊζελος]
Να φύγει ο διοικητής 

ασφαλείας

Η Ν. Σμύρνη αποδοκιμάζει την τρομοκρατία. 
Παράγοντες δηλώνουν ότι στιγματίζουν την 
κακοποίηση πολιτών από την αστυνομία

Καταγγελία για συλλήψεις Λαμπράκηδων και 
κακοποιήσεις στη Λέσχη τους από τον Διοικητή 

Ασφάλειας Ν. Σμύρνης, Π. Μπάμπαλη. Νέα Σμύρνη Μπάμπαλης Πέτρος~ Μπρακόπουλος Δημήτρης

1966 10/11 6

Ο αγροτικός κόσμος εκθέτει στην ΕΔΑ τα 
ζητήματά του. Περιοδεία κλιμακίου στη 

Βόρεια Ελλάδα

Καβάλα - Το κλιμάκιο αποτελούνταν από το 
βουλευτή της ΕΔΑ, Π. Δούκα, μέλη της Ν.Ε της; 
ΕΔΑ και το γραμματέα της ΔΝΛ Καβάλας, Β. 

Κοϊνάκη. Βόρεια Ελλάδα~ Καβάλα Δούκας Πασχάλης~ Κοϊνάκης Βασίλης

1966 10/11
1 και 

4
 Δύο μέρες πριν από την 
ψηφοφορία στη Βουλή

Ανασχηματισμός της κυβερνήσεως θα γίνει 
σήμερα. Άθλια πολιτική συναλλαγη και 

εκδήλωση του πανικού των αυλόδουλων για 
την τύχη τους

Η ΕΔΑ και τη ΔΝΛ Λιοσίων διοργανώνουν 
συγκεντρώσεις των δημοκρατικών δυνάμεων 
κατά του νέου εκλογικού πραξικοπήματος. Λιόσια

1966 10/11
1 και 

4

Ενώ ο κ. Στεφανόπουλος 
διακηρύσσει την … 

ισονομία, τα όργανα του 
Αποστολάκου οργιάζουν 

στην Αθήνα

Απήγαγαν πολίτη με αυτοκίνητο και τον 
εβασάνισαν. Τον πέταξαν κατόπιν στο δρόμο 

και τελικά βρέθηκε στο νοσοκομείο. 
Τηλεγραφική καταγγελία βουλευτών στη 

Βουλή

Τρομοκρατική ενέργεια εναντίον μέλους της 
ΔΝΛ Παλαιού Φαλήρου. Μήνυση κατά του 

διοικητή Ασφαλείας Περιστερίου για παράνομη 
σύλληψη και κακοποίηση κατέθεσε μέλος της 

ΔΝΛ Περιστερίου. Παλαιό Φάληρο~ Περιστέρι Στεφανόπουλος Στέφανος~ Αποστολάκος Χρήστος

1966 11/11 1 Καθολική αγανάκτηση

Καταγγέλλεται η τρομοκρατία. 
Επαγγελματοβιοτέχνες, εργάτες, νέοι, 

επιτροπές συνοικιών ζητούν την τιμωρία των 
παρεκτρεπομένων οργάνων και 
καταγγέλλουν τον Αποστολάκο

Έντονη διαμαρτυρία για τις συλλήψεις, τους 
ξυλοδαρμούς και τις κακοποήσεις κατέθεσε 

επιτροπή της ΔΝΛ Καισαριανής που 
επισκέφθηκε τις τοπικές εφημερίδες. Η επιτροπή 
τόνισε την απόφαση των νέων της ΔΝΛ να 

συνεχίσουν τον αγώνα εναντίον του 
πραξικοπήματος. Καισαριανή~ Βύρωνας Αποστολάκος Χρήστος

1966 11/11 3 Κουκάς Γ[ιώργος]
Ευθύς μετά την ανάληψη 
των καθηκόντων του

Δίωξη δημοτικών αρχόντων από τον 
Νομάρχη Θεσσαλονίκης

Ο νομάρχης Θεσ/νίκης κάλεσε σε απολογία τον 
δήμαρχο και τους αντιδημάρχους Αμπελοκήπων 
επειδή είχαν υπογράψει διαμαρτυρία για την 

απόπειρα διάλυσης της ΔΝΛ. Αμπελόκηποι (Θεσσαλονίκη) Βασιλειάδης (νομάρχης, Θεσ/κη) 

1966 12/11 1 Ερώτηση της ΕΔΑ
 Μακρονήσι λειτουργεί στην Καλαμάτα. 
Καταπιέσεις, "ανανήψεις", "διαφωτίσεις"

Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων, 
Λαμπράκηδες αναγκάστηκαν να δηλώσουν ότι 
καταδικάζουν τον κομμουνισμό της ΕΔΑ και τη 
ΔΝΛ και ότι μετανοούν για την εμπλοκή τους 

στην οργάνωση. Καλαμάτα
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1966 12/11 4
Αθωώσεις στελεχών της ΕΔΑ για 

προκηρύξεις

Η Ασφάλεια Καβάλας είχε καταθέση εναντίον 
τους μήνυση γιατί στην επέτειο της 28ης 

Οκτωβρίου κυκλοφόρησαν προκηρύξεις με το 
σύνθημα "αφοπλισμός". Καβάλα

1966 13/11 8
Τα 15 χρόνια του 

κόμματος Συνεστίαση της ΕΔΑ Δραπετσώνας

Η ΔΝΛ Δραπετσώνας με την ευκαιρία της 
15χρονης επετείου πραγματοποίησε περίπατο 

στην Φυλή Χασίων.
Δραπετσώνα~ Φυλή Χασίων 

(Αττική)

1966 15/11 8
Με πρωτοβουλία της 

ΕΔΑ Συγκεντρώσεις για τη δημοκρατία  

Η ΕΔΑ και η ΔΝΛ Πετραλώνων διοργανώνουν 
συγκέντρωση (17.11) με ομιλητή τον Σταμ. 

Μερκούρη. Πετράλωνα Μερκούρης Σταμάτης

1966 16/11 1 Ιωαννίδης Φρίξος

Αθωώθηκε ο διευθυντής της "Αυγής". 
Κατηγορείτο για "συκοφαντική δυσφήμηση" 

αστυνομικού

Αθωώθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Π. 
Παρασκευόπουλος. Είχε κατηγορηθεί επειδή σε 

δύο φύλλα της "Αυγής" είχε καταχωρηθεί 
τηλεγράφημα της ΔΝΛ Ναούσης για την 

κακοποίηση του γραμματέα της. Θεσσαλονίκη~ Νάουσα Παρασκευόπουλος Πότης

1966 16/11 1
Η επαφή του κόμματος 

με τις μάζες

Κλιμάκιο της ΕΔΑ στη Θεσσαλία. Θα 
διατρανωθεί η ανυποχώρητη θέληση του 
λαού για δημοκρατική διέξοδο από την 

ανωμαλία με εκλογές
Επίσης, συγκέντρωση της ΕΔΑ και της ΔΝΛ 

Πετραλώνων. Θεσσαλία~ Πετράλωνα

1966 18/11 3

Φωτογραφία με λεζάντα. Η λέσχη της ΔΝΛ Ν. 
Σμύρνης έχει ρυπανθεί με σκούρα μπογιά. Η 
ΔΝΛ κατέθεσε μήνυση κατ' αγνώστων. Νέα Σμύρνη

1966 18/11 5 Συνεστίαση της ΔΝΛ Νέων Λιοσίων

Στην επιτυχή εκδηλωση  της ΔΝΛ στα Λιόσια 
μίλησαν οι βουλευτές της ΕΔΑ, Μ. Καραγιώργη 

και Τ. Παπανικολάου και συμμετείχε 
αντιπροσωπεία της ΔΝΛ Πετρούπολης. Νέα Λιόσια~ Πετρούπολη

Καραγιώργη Μαρία~ Παπανικολάου Τάκης~ Λυμπεράκη 
Μαρία~ Ντάρδας Β.~ Κυριακάκης Β.

1966 19/11 6
Δράση "αγνώστων" κατά της ΔΝΛ στη Ν. 

Σμύρνη
Άγνωστοι ρύπαναν την πινακίδα της ΔΝΛ Νέας 

Σμύρνης Νέα Σμύρνη 

1966 20/11 9 Αλήθειες Η υπερκυβέρνηση διατάσσει

Σχόλιο σε άρθρο της εφημ. "Καθημερινή" που 
καλεί τον Μητσοτάκη να εξοφλήσει το χρέος 
του προς την ΕΡΕ. Η εφημερίδα τον εγκαλεί 
γιατί, αντί να ζητά την ψήφιση της αναλογικής, 
πρέπει να προχωρήσει στην άμεση διάλυση της 

ΔΝΛ. Μητσοτάκης Κωνσταντίνος

1966 20/11 9
Εκδήλωση για τον τύπο της νεολαίας την 

Τετάρτη στον Πειραιά

Η ΔΝΛ Πειραιά διοργανώνει, για τις 24.11, 
εκδήλωση για το νεολαιίστικο τύπο. Θα μιλήσει 
ο Αλ. Κακουλίδης με θέμα "Η συμμετοχή του 
τύπου στους μεγάλους αγώνες του έθνους" Πειραιάς Κακουλίδης Αλέκος

1966 22/11 1
Με διαταγή του 
Αποστολάκου

Εκτοπίζεται και πάλι ο Λεντάκης ως 
αλλοδαπός ! Παρά τα επίσημα έγγραφα ότι 

είναι Έλληνας

Νέα σύλληψη του Α. Λεντάκη, ενώ βρισκόταν 
στα Γραφεία Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αθηνών 
με σκοπό τη διευθέτηση της παραμονής του 

στην Ελλάδα. Αθήνα Αποστολάκος Χρήστος~ Λεντάκης Αντρέας

1966 22/11
1 και 

6

Χειροβομβίδα στα γραφεία της ΔΝΛ 
Αμφιθέας. Διάβημα στην αστυνομική 

διευθυνση. Ερώτηση  της ΕΔΑ

Χειροβομβίδα, που δεν εξεράγη, έριξε 
"άγνωστος" στη ΔΝΛ Αμφιθέας. Μέλη της 
νεολαίας κατήγγειλαν το γεγονός στον 

εισαγγελέα και ζήτησαν να ληφθούν μέτρα. Οι 
βουλευτές της ΕΔΑ, Μπριλλάκης, Εφραιμίδης, 
Κύρκος, Νεφελούδης και Παπαδημητρίου, 

καταθέτουν ερώτηση στη Βουλή για την έβδομη 
κατά σειρά επίθεση εναντίον της ΔΝΛ 

Αμφιθέας. Αναφορά και στους βανδαλισμούς 
στη ΔΝΛ Βοτανικού. ~ Διαμαρτυρία για το 
συμβάν επιτροπών κατοίκων καθώς και της 

ΔΝΛ Περιστερίου και Καλλιθέας.
Αμφιθέα~  Βοτανικός~ 
Περιστέρι~ Καλλιθέα

Μπριλλάκης Αντώνης~ Εφραιμίδης Βασίλης~ Κύρκος 
Λεωνίδας~ Νεφελούδης Βασίλης~ Παπαδημητρίου Γιάννης

1966 24/11 1 Παρά τις διαβεβαιώσεις
Εξετοπίσθη ο Λεντάκης. Ως αλλοδαπός ενώ 

είναι Έλληνας υπήκοος

Παρά τη διαβεβαίωση, από τον Αποστολάκο ότι 
δεν θα συλληφθεί, ο Λεντάκης, μέλος του 

προεδρείου του ΚΣ της ΔΝΛ, εκτοπίστηκε για 
δεύτερη φορά ως αλλοδαπός. Η ελληνική 
υπηκοότητα του επιβεβαιώνεται και από 

έγγραφο της ελληνικής πρεσβείας στην Αιθιοπία. Αθήνα~ Αιθιοπία Αποστολάκος Χρήστος~ Λεντάκης Αντρέας
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1966 24/11 2
Ο Παρατηρητής [Τάσος 

Βουρνάς] Λόγοι- Αντίλογοι "Η Γενιά μας" : μια κατάκτηση των νέων

Σχόλιο-έπαινος στην εφημ. των Λαμπράκηδων 
"Η Γενιά μας" για τον τρόπο με τον οποίο 

"πιάνει τον παλμό της σύγχρονης προοδευτικής 
νεότητας του τόπου μας". Αξιόλογη η ποικιλία 

των θεμάτων και ο τρόπος της γραφής. Αθήνα

1966 24/11 3 Νικολόπουλος Χρ[ήστος]

Στο πλευρό των Λαμπράκηδων η 
δημοκρατική νεολαία των ΗΠΑ. Ψήφισμα 

της οργανώσεως "Ντου Μπόϊς"

Εκδήλωση αλληλεγγύης των Αμερικανών νέων 
προς την αγωνιζόμενη ελληνική νεολαία. 

Καταγγελία των προσπαθειών της ελληνικής 
κυβέρνησης για τη διάλυση της ΔΝΛ. Η Ντου 
Μπόϊς ζητά να σταματίσουν οι ενέργειες που 

στοχεύουν στη διάλυση της ΔΝΛ και η 
τρομοκρατία. Επίσης οι "Φοιτητές για μια 

δημοκρατική κοινωνία" με δήλωσή τους στην 
"Αυγή" εκφράζουν την συμπαράστασή τους στη 

ΔΝΛ. ΗΠΑ

1966 24/11 5
Εορτές για τα 15χρονα της ΕΔΑ στη Λαμία 

και Ρέθυμνο
Στο Ρέθυμνο,την εκδήλωση χαιρέτισε το μέλος 

της ΔΝΛ, κος Τσιμπίδης. Λαμία~ Ρέθυμνο Τσιμπίδης(;)

1966 24/11 6
Ανακοίνωση του Κ.Σ. της 

Δ.Ν.Λαμπράκη

Στην Αμφιθέα, μικρογραφία του 
εγκληματικού επιτελείου Θεσσαλονίκης. 

Επικίνδυνο το καθεστώς Αποστολάκου. -Οι 
κάτοικοι Κουκακίου καταγγέλλουν το 

τρομοκρατικό όργιο

Η ΔΝΛ τονίζει πόσο επικίνδυνη για την 
ασφάλεια των πολιτών είναι η τρομοκρατία στην 

Αμφιθέα και ζητά την τιμωρία των 
τρομοκρατών. ~ Επιτροπή κατοίκων από το 
Κουκάκι έστειλε στις εφημερίδες διαμαρτυρία 
για την τρομοκρατία και για τα γεγονότα στη 

Θεσσαλία και Αμφιθέα.
Αμφιθέα~ Θεσσαλονίκη~ 
Θεσσαλία~ Κουκάκι Αποστολάκος Χρήστος

1966 25/11 3
Με πρωτοβουλία της 

ΔΝΛ Πειραιά Εκδήλωση αφιερωμένη στον τύπο

Επιτυχής εκδήλωση της ΔΝΛ Πειραιά (23.11) 
αφιερωμένη στη συμβολή του τύπου στους 
μεγάλους εθνικούς αγώνες. Ομιλητής ο Αλ. 
Κακουλίδης. Παρευρέθηκαν βουλευτές της 

ΕΔΑ, ο γραμματέας της ΔΝΛ Πειραιά και άλλοι 
παράγοντες. Πειραιάς Κακουλίδης Αλέκος~ Καπουράνης Γιώργος

1966 25/11
1 και 

4

Προς νέα ολοκληρωτική 
υποταγή στη χούντα ή 

προς κρίση
Τελεσίγραφο της ΕΡΕ στην Κυβέρνηση: Ή 
εγκαταλείπετε την αναλογική ή σας ρίχνω

Η ψήφιση του νομοσχεδίου για τη διάλυση της 
ΔΝΛ τίθεται από την ΕΡΕ ως απαραίτητη 

προϋπόθεση στη συζήτηση για την αλλαγή του 
εκλογικού συστήματος, Αθήνα

1966 27/11 1 Η κρίση

Σύμφωνα με τον αρχηγό της ΕΡΕ, προϋπόθεση 
για την αλλαγή του εκλογικού συστήματος 
αποτελεί η ψήφιση του νομοσχεδίου για τη 
διάλυση της ΔΝΛ και άλλων οργανώσεων. Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1966 27/11 10
Διακήρυξη της Δημ. 
Νεολαίας Λαμπράκη

Η νεολαία πρώτη στις επάλξεις της 
Δημοκρατίας. "Να φωτισθούν οι προοπτικές 

του εθνούς"

Την διακήρυξη της ΔΝΛ υπογράφουν ο Κώστας 
Βάρναλης, πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου, 
και ο Μ. Θεοδωράκης, πρόεδρος του Κ.Σ. της 
ΔΝΛ. Πρόσκληση των νέων να οργανώσουν 

αντιδικτατορικό μέτωπο. Αθήνα Βάρναλης Κώστας~ Θεοδωράκης Μίκης

1966 27/11
1 και 

9

Ο Στεφανόπουλος 
προσφέρει γήν και ύδωρ 

στην ΕΡΕ

Αντί της απλής αναλογικής αντιδημοκρατικά 
μέτρα! Παλλαϊκή αξίωση να ψηφισθεί το 
νομοσχέδιο της αναλογικής. Παρά τον 

εξευτελισμό της, αμφίβολο να περισωθεί η 
κυβέρνηση. Σχέδιο Κανελλόπουλου - 

μερίδος ΕΚ για κυβέρνηση προσωπικοτήτων

Ο Στεφανόπουλος ανακοίνωσε ότι θα 
συναντηθεί με τον αρχηγό της ΕΡΕ και ότι θέμα 
της συνάντησής τους θα είναι η πρόταξη του 

νομοσχεδίου για διάλυση της ΔΝΛ. Κανελλόπουλος Παναγιώτης~ Στεφανόπουλος Στέφανος

1966 29/11 7 Αλήθειες Σαφείς θέσεις

Σχόλιο. Η εφημ. "Το Βήμα" γράφει ότι ο 
Μητσοτάκης είχε ζητήσει τη στήριξη της ΕΔΑ 
για την απλή αναλογική προσφέροντας τη 

ματαίωση της ψήφισης του νομοσχεδίου για τη 
διάλυση της ΔΝΛ. Πληροφορούμε το "Βήμα" 
ότι η ΕΔΑ είναι υπέρ της αναλογικής και δεν 

χρειάζεται "ανταλλάγματα". Μητσοτάκης Κωνσταντίνος

1966 29/11 8

Ο κ. Στεφανόπουλος 
προσπαθεί να παρατείνει 
τον αμαρτωλό βίο της 

τραυματισμένης 
κυβερνήσεως

Ανακτορικοί και άλλοι παράγοντες κινούνται 
για την αποτροπή της κυβερνητικής κρίσεως. 
Πολιτικές συνομιλίες στην Πάτρα για την 
εξεύρεση φόρμουλας. Έντονες αντιδράσεις 

του δημοκρατικού κόσμου

Η ΕΔΑ καταγγέλλει την εγκατάλειψη της απλής 
αναλογικής και την προώθηση της διάλυσης της 

ΔΝΛ. "Επιβεβαιώνεται έτσι ο ρόλος της 
κυβέρνησης στην εκτροπή". Διαμαρτυρίες 

διαφόρων σωματείων και δημοτικών αρχόντων 
για την "αντισυνταγματική και φασιστική 

επιθυμία" διάλυσης της ΔΝΛ. Αθήνα~ Πάτρα Στεφανόπουλος Στέφανος
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1966 29/11
1 και 

4

ΕΔΑ: Συντονισμένες προσπάθειες για να 
ολοκληρωθεί το πραξικόπημα. Τα 5 σημεία 
της ΕΔΑ αποτελούν βάση μιας εθνικής 

συνεννοήσεως των κομμάτων για ελεύθερες 
εκλογές. Η ΔΝΛ απαντά στον πρωθυπουργό

Η ΕΔΑ καλεί τον λαό να προασπίσει τη ΔΝΛ. ~ 
Σε ανακοίνωσή της, η ΔΝΛ υπογραμμίζει τους 

αλληλαίους εκβιασμούς κυβέρνησης και 
φασιστικής δεξιάς σε σχέση με το νομοσχέδιο 
για το εκλογικό σύστημα και το νομοσχέδιο 

διάλυσης της ΔΝΛ. Αθήνα Στεφανόπουλος Στέφανος

1966 30/11
1 και 

4

Οι μάρτυρες Μ.Γλέζος, 
Μ. Θεοδωράκης, Β. 

Εφραιμίδης καταθέτουν:

Καραμανλής - Αμερικανική ΚΥΠ, Αυλή 
έχουν ποινικές ευθύνες για τον φόνο. Μ. 
Θεοδωράκης : Ο Αρναούτης είναι ο ηθικός 
αυτουργός. Η δραματική κατάθεση του κ. Β. 

Εφραιμίδη

Ο βουλευτής και πρόεδρος της ΔΝΛ κατέθεσε 
ότι σύμφωνα με την πεποίθησή του "από το 

άμεσο περιβάλλον της τότε βασίλισσας και του 
κ. Αρναούτη ξεκίνησε η απόφαση για τη 
δολοφονία του Λαμπράκη". Αναφορά στη 

συζήτηση βασιλιά-Παπανδρέου συμφωνα με την 
οποία ο τότε πρωθυπουργός είχε υποσχεθεί την 

διάλυση της ΔΝΛ.

Γλέζος Μανώλης~ Θεοδωράκης Μίκης~ Εφραιμίδης 
Βασίλης~ Καραμανλής Κωνσταντίνος~ Αρναούτης Μιχαήλ~ 

Λαμπράκης Γρηγόρης~ Κωνσταντίνος (βασιλιάς)~ 
Φρειδερίκη (βασιλομήτωρ)Παπανδρέου Γεώργιος

1966 1/12 1
Για να αποτραπεί η 
κυβερνητική κρίση

Συνομιλίες βασιλιά με Στεφανόπουλο και 
Κανελλόπουλο. Ο Μητσοτάκης υποχωρεί 

στο θέμα της αναλογικής. Ιδιαίτερη 
συνάντηση Αποστολάκου - Δοξιάδη

Διαμαρτυρίες οργανώσεων για τις αντιδράσεις 
στην ψήφιση της απλής αναλογικής και για τα 

σχέδια διάλυσης της ΔΝΛ. Αθήνα

Στεφανόπουλος Στέφανος~ Κανελλόπουλος Παναγιώτης~ 
Μητσοτάκης Κωνσταντίνος~ Αποστολάκος Χρήστος~ 

Δοξιάδης Θ.~ Κωνσταντίνος (βασιλιάς)

1966 1/12 5 Καταδικάσθηκαν για προκηρύξεις

Το Εφετείο Κομοτινής καταδίκασε 4 μέλη της 
ΔΝΛ Καβάλας για διανομή προκηρύξεων που 
αναφέρονταν στη σύλληψη και εκτόπιση του 
γραμματέα της περιοχής Ανατ. Μακεδονίας και 

Θράκης της ΔΝΛ, Τ. Γεωργίου. Καβάλα
Χρυσάφης Γιάννης~ Γεωργιάδης Κ.~ Ιορδανίδης Αρ.~ 

Αθανασίου Λ.~ Γεωργίου Τάκης

1966 1/12 6
Συλλήψεις μελών ΕΔΑ και ΔΝΛ στη Δάφνη 

και Περιστέρι

Σύλληψη 2 μελών της ΔΝΛ Δάφνης, Αντ. 
Πατσή και Κ. Μακρή, και άλλων 5 νέων από την 
Άνω Δάφνη για εξακρίβωση στοιχείων. ~ Το 

τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά καταδίκασε 
το μέλος της ΔΝΛ, Χαρ. Κυριακάκη, επειδή 
έκανε έρανο υπέρ των απεργών εργατών του 

εργαστασίου Παπαστράτου. Δάφνη~ Περιστέρι~ Πειραιάς Πατσής Αντώνης~ Μακρής Κ.~ Κυριακάκης Χαρ.

1966 2/12 1 Αλήθειες Διεθνές ενδιαφέρον 

Σχόλιο. Ενδιαφέρον της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την 
κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Η 
κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι τα μέτρα 
που οδηγούν στην υποτροπή προς το φασισμό, 
όπως η διάλυση της ΔΝΛ, δεν είναι πλέον 

ανεκτά.

1966 2/12
1 και 

5 Αλήθειες Το…"μεγάλο όχι"

Σχόλιο στην προσπάθεια της εφημ. "Ελευθερία" 
να εμφανίσει ως υποχώρηση και συμβιβασμό της 
ΕΡΕ το θέμα της απλής αναλογικής. Και αυτό 
γιατί η κυβένρνηση "αποδέχτηκε όλους τους 
όρους της ΕΡΕ στα νομοσχέδια περί ΔΝΛ και 
αντικαταστάσεως των διοικητικών οργανισμών 
και Τραπεζών και ματαίωσε την συζήτηση για 

την απλή αναλογική". Αθήνα

1966 2/12
1 και 

5

Μετά την συνάντηση 
Στεφανόπουλου - 
Κανελλόπουλου

Η ΕΡΕ επέβαλε τους όρους της στην 
κυβέρνηση. Μετά τις γιορτές η συζήτηση για 

την αναλογική. Προωθούνται τα νέα 
αντιλαϊκά μέτρα. Επιβεβαιώνεται και πάλι η 
καταγγελία της ΕΔΑ ότι η κυβέρνηση είναι 

προαγωγός της ανωμαλίας

Κινητοποιήσεις και ψηφίσματα από ενώσεις, 
οργανώσεις, συλλόγους για την ψήφιση του 
νομοσχεδίου εκλογών και για τις εξελίξεις της 

πολιτικής ζώης και η ΔΝΛ Χαλκιδικής Αθήνα~ Χαλκιδική Στεφανόπουλος Στέφανος~ Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1966 4/12 10

Μετά τις εορτές η 
συζήτηση για την 

αναλογική λέγει ο κ. 
Στεφανόπουλος

Η Δεξιά ανέχεται την κυβέρνηση και τη 
διατηρεί ως προσωρινό μόνον εκτελεστή των 

εντολών της. Παλλαϊκή και διεθνής 
συμπαράσταση στη ΔΝΛ 

Κατακραυγή της παγκόσμιας κοινής γνώμης και 
διαμαρτυρίες οργανώσεων νεολαίας άλλων 
χωρών για τις προθέσεις της κυβέρνησης να 
διαλύσει τη ΔΝΛ. Η Γαλλική Σοσιαλιστική 

Νεολαία, η Ένωση Περσών Φοιτητών Αυστρίας, 
η Οργάνωση Σπουδαστών Φραγκφούρτης 
δηλώνουν τη συμπαράσταση και την 

αλληλεγγύη τους στη ΔΝΛ.
Γαλλία~ Αυστρία~ Δυτική 

Γερμανία Στεφανόπουλος Στέφανος
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1966 4/12
1 και 

9

Συγκλονιστικό 
ντοκουμέντο για τη 
δράση της χούντας 
κατέθεσε η ΕΔΑ στη 

Βουλή

Το διευθυντήριο παροτρύνει τον στρατό σε 
εμφύλιο σπαραγμό. Σειρά διαταγών του ΓΕΣ 
κατευθύνουν τον στρατό σε έργα εχθρικά 

προς το συμφέρον του λαού

Παρουσίαση εγκυκλίου του ΓΕΣ με θέμα τον 
κομμουνισμό και τη θέση των αξιωματικών οι 
οποίοι δεν επιτρέπεται να αναμιγνύονται σε 
πολιτικές συζητήσεις αλλά αυτό δεν πρέπει να 
συγχέεται με τις κομμουνιστικές δραστηριότητες 
(π.χ. ΔΝΛ) - Αναφορά σε περιστατικό κατά το 
οποίο στρατιωτικά αυτοκίνητα έριχναν φειγ 
βολάν με συνθήματα κατά του κομμουνισμού, 

της ΕΔΑ, της ΔΝΛ, του Δημοκρατικού 
Μετώπου.  Επίσης, αναφορά σε πολιτικές 

ομιλίες στρατιωτικών οι οποίοι παρακινούν τους 
πολίτες να εξοντώσουν τους Λαμπράκηδες και 
σε στρατιώτες που προέτρεψαν πολίτες να 

επιτεθούν σε μέλος της ΔΝΛ επειδή διάβαζε την 
"Αυγή". Αθήνα

1966 6/12 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Αν και ουσιαστικά ανύπαρκτο… Κατάκτηση 
των φοιτητών το Πανεπιστήμιο Πατρών. Η 
δημόσια συζήτηση που έγινε το Σάββατο

Παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της ΔΝΛ και της 
ΕΔΑ. Πάτρα

1966 7/12 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Το φασιστικό νομοσχέδιο

Η ΔΝΛ Πετρούπολης πραγματοποίησε 
συγκέντρωση για την υπεράσπιση της ΔΝΛ και 

την αποτροπή ψήφισης του "φασιστικού" 
νομοσχεδίου. Πετρούπολη

1966 7/12
1 και 

4

Γενικεύεται η αντίδραση 
στα σχέδια για τη 
διάλυση της ΔΝΛ

Α. Παπανδρέου: Το νομοσχέδιο για τις 
οργανώσεις αντιδημοκρατικό. ΕΦΕΕ: Οι 

βουλευτές να το καταψηφίσουν

Δηλώσεις του Παπανδρέου για το νομοσχέδιο 
που είναι "απειλή και κίνδυνος για τα 

δημοκρατικά δικαιώματα". Τηλεγράφημα της 
ΕΦΕΕ στην κυβέρνηση ζητά "να ανασταλθεί 

κάθε κίνηση διάλυσης της ΔΝΛ". Αθήνα Παπανδρέου Αντρέας 

1966 8/12 1 Αλήθειες Καθολική αντίθεση

Αναφορές στην καθολική αντίθεση του λαού στο 
νομοσχέδιο για την διάλυση της ΔΝΛ και στις 

δηλώσεις Α. Παπανδρέου. Αθήνα Παπανδρέου Αντρέας 

1966 8/12 3
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκπολιτιστικές εκδηλώσεις της ΔΝΛ

Εναντίον των κύκλων της ανωμαλίας 
διοργανώνονται εκδηλώσεις. Χορός των 

Λαμπράκηδων Καισαριανής. ~ Συνεστίαση της 
ΔΝΛ Μπραχαμίου ~ Εκδρομές της ΔΝΛ 

Πατησίων και Ηλιουπόλεως.

Αθήνα~ Καισαριανή~ Άγιος 
Δημήτριος [Μπραχάμι]~ 
Ηλιούπολη~ Πατήσια

1966 8/12 3
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η σιωπή των νέων

Επιστολή της ΕΦΕΕ στους βουλευτές υπέρ της 
καταψήφισης του νομοσχεδίου για τη διάλυση 
της ΔΝΛ. "Αχαρακτήριστη" η μη δημοσίευση 

της επιστολής από την εφημ. "Τα Νέα". Αθήνα

1966 8/12
1 και 

4

Βουλευτές της Ε.Κ. δηλώνουν ότι θα 
καταψηφίσουν το φασιστικό νομοσχέδιο για 
τις οργανώσεις. Σύλλογοι, σωματεία καλούν 
το δημοκρατικό κόσμο σε επιφυλακή. Θα 
γίνει και συγκέντρωση. Ικανοποίησε την 
ΕΡΕ η δήλωση του αρχηγού της Ε.Κ. 

Διαμαρτυρίες για το νομοσχέδιο από τον 
Δημοκρατικό Σύνδεσμο Νέων, την Ένωση 

Δημοκρατικών Δικηγόρων Ελλάδας, τη Γενική 
Συνομοσπονδία Αγροτών Ελλάδας. 

Τηλεγραφήματα εργατικών σωματείων, 
αγροτικών και γεωργικών συνεταιρισμών και της 

ΔΝΛ Σερρών.
Αθήνα~ Πειριάς~  Κιλκίς~ 

Πτολεμαϊδα~ Σέρρες

1966 8/12
1 και 

4 Αλήθειες Αντικειμενική δημοσιογραφία

Σχόλιο. Οι εφημ. "Βήμα" και "Νέα" δεν 
κατέγραψαν στις στήλες τους τις δηλώσεις του 
Α. Παπανδρέου ο οποίος αντιτάσσεται στη 
ψήφιση του νομοσχεδίου για τη διάλυση της 

ΔΝΛ Αθήνα Παπανδρέου Αντρέας

1966 9/12 6 Δίκη στο Εφετείο οκτώ Λαμπράκηδων

Αρχίζει στο Εφετείο η δίκη οκτώ μελών της 
ΔΝΛ με την κατηγορία ότι τραγουδούσαν 

τραγούδια του Μ. Θεοδωράκη. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης

1966 9/12 6
Ο Δικηγορικός Σύλλογος 
Αθηνών αποφαίνεται:

Αντισυνταγματικό το ναμοσχέδιο για τη 
διάλυση των οργανώσεων. Η κυβέρνηση 
υπέκυψε στις πιέσεις Δεξιάς - Αυλής και το 
κατέθεσε στη Βουλή. Αντιδράσεις του 

Ομίλου Παπαναστασίου, της Δημοκρατικής 
Συνδικαλιστικής Αλλαγής, του ΠΑΥΔΗΣ.

Έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου προς τον 
υπουργό Δικαιοσύνης για το νομοσχέδιο 

διάλυσης της ΔΝΛ. Ανακοινώσεις διαμαρτυρίας 
από τον Όμιλο Αλεξ. Παπαπανστασίου, τον 
ΠΑΥΔΗΣ, προσωπικότητες της Ηλιούπολης, 

του Χαλανδρίου, Ιωαννίνων και τηλεγραφήματα 
εργατικών σωματείων και διαφόρων φορέων από 
την Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Σέρρες.

Αθήνα~ Ηλιούπολη~ 
Χαλάνδρι~ Ιωάννινα~ 
Θεσσαλονίκη~ Καβάλα~ 

Σέρρες



Έτος Ημερομην. σελ. Συντάκτης Ρουμπρίκες Υπέρτιτλος Τίτλος Περίληψη Τόποι Πρόσωπα

1966 10/12 1 Εξόρμηση για το "Δώρο του Παιδιού"

Η ΔΝΛ οργανώνει νέα εξόρμηση για το "Δώρο 
του Παιδιού". Ανακοίνωση του τμήματος 

κοριτσιών της ΔΝΛ. Αθήνα

1966 10/12 6
Εξέγερση προκάλεσε η 
κατάθεσή του στη Βουλή

Ο δημοκρατικός κόσμος κινητοποιείται 
εναντίον του φασιστικού νομοσχεδίου. 

Ευρεία σύσκεψη οργανώνουν τη Δευτέρα ο 
ΠΑΥΔΗΣ, παμφοιτητική συγκέντρωση την 

Τρίτη η ΕΦΕΕ και σύσκεψη η 
Δ.Ν.Λαμπράκη

Διαμαρτυρίες φοιτητικών και σπουδαστικών 
συλλόγων, της ΕΦΕΕ, εφημερίδων όπως η 

"Μάχη", "Εβδομάς", πνευματικών ανθρώπων, 
ανακοίνωση του ΔΣΚ κλπ. Αθήνα

Μπέσας Δημήτρης~ Χατζηαργύρης Κ.~ Μανωλόπουλος Π.~ 
Νικολαΐδης Στ.~ Μυλωνάς Γιώργος~ Λούλης Γιάννης~ 
Λασκαρίδης Νίκος~ Ζορμπάς (;)~ Πλωρίτης Μάριος~ 
Σωμερίτης Στρατής~ Καμπανέλλης Ιάκωβος~ Ληναίος 

Στέφανος~ Ανθίας Τεύκρος~ Βασιλικός Βασίλης

1966 11/12 1 Το συνέδριο της ΔΝΛ

Στο πλαίσιο του Γ' Συνεδρίου της ΕΔΑ θα 
πραγματοποιηθεί το Β' Πανελλαδικό Συνέδριο 
της ΔΝΛ (Απρίλης 1967) με απόφαση του 
προεδρείου του Κ.Σ. της ΔΝΛ, σε εφαρμογή 
απόφασις της Δ' Συνόδου του Κ.Σ. - Στα μέσα 
Ιανουαρίου η Ε' Σύνοδος του Κ.Σ. της ΔΝΛ Αθήνα

1966 11/12 6
 Σε αυτό το φύλλο άρθρα για τη διάλυση της 

ΔΝΛ. Διαφήμιση της "Γενιάς μας". Αθήνα

1966 11/12 9 Αλήθειες Το φασιστικό νομοσχέδιο
Αναφορά σε δημοσιεύματα εφημερίδων της 
Δεξιάς για το νομοσχέδιο κατά της ΔΝΛ Αθήνα

1966 11/12 10
Δύο συγκεντρώσεις με πρωτοβουλία της 

ΕΔΑ σήμερα στη Θεσσαλονίκη
 Εγκαίνια της λέσχης ΔΝΛ στην Πολίχνη 

Καλαμαριάς Θεσσαλονίκη~ Καλαμαριά

1966 11/12
1 και 

10

ΕΔΑ: Γνώμονας δημοκρατικότητας των 
κομμάτων η στάση τους στο νομοσχέδιο. 
Αύριο διάσκεψη στο "Γκλόρια" με ομιλητή 
τον κ. Ιορδανίδη. Την Τρίτη συγκέντρωση 
στα Προπύλαια. Και άλλοι βουλευτές της 
Ε.Κ. δηλώνουν ότι θα καταψηφίσουν το 

νομοσχέδιο 

Ανακοίνωση της Ε.Ε. της ΕΔΑ. Εναντίον του 
νομοσχεδίου τοποθετούνται ο ΠΑΥΔΗΣ και 
βουλευτές της Ε.Κ. Άφιξη στην Αθήνα του 

γραμματέα της ΠΟΔΝ. Συμπαράσταση στη ΔΝΛ 
δηλώνουν η ΠΟΔΝ, η επιτροπή Μπ. Ράσσελ κ.ά. 
φορείς, εργατικά σωματεία και επαγγελματικές 

ενώσεις. Αθήνα

Ιορδανίδης Γεώργιος~ Λε Γκαλ Φράνσις~ Παπασπύρου Ι.~ 
Κατσώτας Παυσανίας~ Τσριριμώκος Κ.~ Κολοκυθάς 
Γιώργος~ Παλαιολόγος Παύλος~ Κολυβά Θάλεια~ 

Σαμαράκης Αντώνης~ Βρετάκος Νικηφόρος~ Λεοντής 
Χρήστος~ Μητροπάνος Δημήτρης~ Πουλόπουλος Γιάννης~ 

Φαραντούρη Μαρία

1966 13/12 7 Ιωαννίδης Φρίξος
Νέες τιμωρίες δημοτικών 

αρχόντων
Ο νομάρχης Θεσσαλονίκης διώκτης της 

αυτοδιοικήσεως

Με 10ημερη αργία τιμωρήθηκαν οι δήμαρχος, 
αντιδήμαρχος και δημοτικοί σύμβουλοι των 

Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης από τον νομάρχη, 
Κούρναβο, γιατί υπέγραψαν διαμαρτυρία για τη 

διάλυση της ΔΝΛ. Θεσσαλονίκη Κούρναβος (νομάρχης,Θεσσαλονίκη)

1966 13/12 8
Διακήρυξη στη σύσκεψη 

στο "Γκλόρια"

Πανδημοκρατική αντίσταση στις απειλές και 
στα σχέδια των εχθρών της δημοκρατίας. 
Στρατηγός Ιορδανίδης: "Να δοθεί ο λόγος 
στο λαό". Αξίωση να καταργηθούν τα 

έκτακτα μέτρα
Αντσπόκριση από τη σύσκεψη. Προτάσεις της 
ΕΦΕΕ και ομιλία του στρατηγού Ιορδανίδη. Αθήνα Ιορδανίδης Γεώργιος

1966 13/12
1 και 

6

Πανελλήνια αξίωση να καταψηφισθεί το 
φασιστικό νομοσχέδιο. Η συγκέντρωση στο 
"Γκλόρια'. Διαμαρτυρία Άγγλων βουλευτών. 

Σήμερα συσκέψεις στην Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. Η ΕΦΕΕ καλεί τους φοιτητές 

σε αγωνιστική ετοιμότητα

Σύσκεψη της ΔΝΛ υπό τους Μ. Θεοδωράκη και 
Τ. Μπενά. ~ Διαμαρτυρίες, κινητοποιήσεις, 
εγκαίνια λέσχης στην Πολίχνη και διαβήματα 

κατοίκων από όλη την Ελλάδα.
Αθήνα~ Θεσσαλονίκη~ 

Καλαμαριά Θεοδωράκης Μίκης~ Μπενάς Τάκης

1966 14/12 1
Οι φοιτητικές σχολές 

αντήχησαν:

Κάτω το φασιστικό νομοσχέδιο. Εκδηλώσεις 
στο Πολυτεχνείο, τη Νομική, τη Φοιτητική 

Λέσχη

Αστυνομικές δυνάμεις στις εκδηλώσεις των 
φοιτητών. Συλλήψεις φοιτητών και του 

αντιπροέδρου της ΔΕΣΠΑ, Φαρμάκη, φοιτητή 
της Ιατρικής. Αθήνα Φαρμάκης (;)

1966 14/12 3

Οι νεολαίες όλου του κόσμου στο πλευρό 
της ΔΝΛ. Ομιλεί στην "Αυγή" ο γ. 

γραμματέας της ΠΟΔΝ, κ. Φράνσις Λε Γκαλ

Στη συνέντευξή του στην "Αυγή", ο γραμματέας 
της ΠΟΔΝ τόνισε ότι η οργάνωση, της οποίας 
ηγείται, θα απευθυνθεί και σε άλλες διεθνείς 

οργανώσεις για την προάσπιση της δημοκρατίας 
στην Ελλάδα. Αθήνα Λε Γκαλ Φράνσις

1966 14/12 6
Καταδίκη του φασιστικού 

νομοσχεδίου

Ενθουσιώδης η χθεσινή Πανδημοκρατική 
συγκέντρωση Ζωγράφου. Η ομιλία του 

βουλευτή κ. Λεων. Κύρκου
Χαιρετισμός του κ. Βώσου από το Γραφείο της 

ΔΝΛ Ζωγράφου. Ζωγράφου Κύρκος Λεωνίδας~ Βώσος (;)

1966 14/12

1 και 
5 και 

6

Το κατήγγειλαν χθες στη 
Βουλή ως 

αντισυνταγματικό

ΕΔΑ και ΕΚ ζήτησαν να αποσυρθεί το 
φασιστικό νομοσχέδιο. Εκτείνονται οι 
αντιδράσεις του δημοκρατικού κόσμου. 
Σύσκεψη κοινωνικών και δημοτικών 
παραγόντων. Δηλώσεις του κ. Γ. 

Παπανδρέου

Οι Ηλ. Τσιριμώκος και Γ. Παπανδρέου δήλωσαν 
ότι, από τη στιγμή που η ΕΔΑ διευκρίνισε ότι η 
ΔΝΛ είναι η νεολαία της, το νομοσχέδιο δεν 

έχει πια αντικείμενο. Εκδηλώσεις φοιτητών κατά 
του νομοσχεδίου, Ομλία του Ηλιού, δηλώσεις 

Θεοδωράκη. Διαμαρτυρίες. Αθήνα
Τσιριμώκος Ηλίας~ Παπανδρέου Γεώργιος~ Θεοδωράκης 

Μίκης~ Ηλιού Ηλίας
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1966 15/12 5 Αλήθειες Παράγοντες Χαλανδρίου

Διόρθωση σε αριθμό διαμαρτυριών για το 
νομοσχέδιο της ΔΝΛ από παράγοντες 
Χαλανδρίου. Στις 18 διαμαρτυρίες 

συμπεριλαμβάνονται και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι. Αθήνα~ Χαλάνδρι

1966 15/12
1 και 

4

Οι αυλόδουλοι έχουν 
αναλάβει υποχρέωση 
έναντι των ανακτόρων

Κυβερνητικοί εκβιασμοί για το νομοσχέδιο. 
Οι παράγοντες της ανωμαλίας προσπαθούν 
να προκαλέσουν σύγχυση στο δημοκρατικό 

κόσμο. Εντείνεται η κινητοποίηση, 
συσκέψεις στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Κινητοποιήσεις με πρωτοβουλία φοιτητικών 
οργανώσεων, της Ενώσεως Δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, της ΕΦΕΕ, του ΠΑΥΔΗΣ, του 

Συνδέσμου Μπ. Ράσσελ, του ΔΣΚ και των 115 
ΣΕΟ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έντονες 

διαμαρτυρίες εργατικών ενώσεων, σωματείων, 
τοπικών επιτροπών κατοίκων και  Ιταλικών 

πολιτικών Νεολαιών. Αθήνα~ Θεσσαλονίκη~ Ιταλία

1966 16/12 3
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Η ΔΝΛ Καισαριανής

Η ΔΝΛ Καισαριανής καταγγέλλει την είδηση 
της εφημ. "Βραδυνή" περί αποπλάνησης νέας 
από Λαμπράκη της Καισαριανής. Η οργάνωση 
δηλώνει υπεύθυνα ότι κανένας από τους δύο δεν 

υπήρξε ποτέ μέλος της. Αθήνα

1966 16/12
1 και 

4
Οι συσκέψεις Αποστολάκου κατευθύνουν 
την αστυνομοκρατία. Επερώτηση της ΕΔΑ

Στον αντιδημοκρατικό προσανατολισμό των 
αστυνομικών οργάνων εγγράφονται συλλήψεις 
μελών της ΕΔΑ και της ΔΝΛ, παραπομπές 
μελών της ΕΔΑ και της ΔΝΛ σε δίκες, 

κακοποιήσεις μελών της ΕΔΑ και της ΔΝΛ κ.ά. Αθήνα Αποστολάκος Χρήστος

1966 16/12
1 και 

5

Οι κύκλοι της ανωμαλίας επιμένουν στην 
προώθηση του νομοσχεδίου. Θα έλθει στη 

Βουλή μετά τις γιορτές. Γνωστοί καλλιτέχνες 
κατά του νομοσχεδίου

Βουλευτές της ΕΡΕ υποστήριξαν ότι, "ακόμα και 
μετά τη δήλωση ότι η ΔΝΛ είναι κομματική 
νεολαία, υπάρχει αρμοδιότητα της δικαστικής 

εξουσίας να κρίνει και τις δηλώσεις των 
κομμάτων και την ειλικρίνειά τους".  

Καταγγελία του Στ. Ηλιόπουλου στη Βουλή. ~ 
Κινητοποιήσεις και συμπαράσταση από όλη την 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Διαμαρτυρίες από τη 
Βρετανία, την Ιταλία, την Δανία και την ΕΔΟΝ 

Κύπρου.

Αθήνα~ Μεγάλη Βρετανία~ 
Ιταλία~ Δανία~ Σουηδία~ 

Κύπρος

Στεφανάκης Κωνσταντίνος~ Ηλιόπουλος Σταύρος~ Λαμπέτη 
Έλλη~ Κατράκης Μάνος~ Γεωργούλη Αλίκη~ Χρονοπούλου 
Μαίρη~ Τριανταφυλλίδη Νίκη~ Βανδώρος Ν.~ Παπανίκα 
Καίτη~ Γεωργίτσης Φαίδων~ Καλογερόπουλος Σπύρος~ 

Πύμ Νταϊάνα~ Πρίττ Ντ. Ν.~

1966 17/12 1 Μήνυση του Θεοδωράκη κατά του Ρώρη

Μήνυση του προέδρου της ΔΝΛ κατά του 
μάρτυρα κατηγορίας στην υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ 
λοχαγού Ρώρη και του διευθυντή της εφημ. 

"Ελεύθερος Κόσμος" για συκοφαντική 
δυσφήμηση, απειλή και παράβαση καθήκοντος. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης~ Ρώρης (λοχαγός) 

1966 17/12
1 και 

5 Αλήθειες Η…παραφωνία

Σχόλιο σε δημοσίευμα της "Ελευθερίας" που 
θεωρεί ότι ο Θεοδωράκης διέπραξε χονδροειδή 
παραφωνία επειδή σε διαμαρτυρία του προς τη 
Βουλή χαρακτήρισε τους Λαμπράκηδες πολιτική 
νεολαία της Αριστεράς ενώ η δήλωση της ΕΔΑ 

αναφέρεται σε κομματική νεολαία. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης

1966 17/12
1 και 

5

Ανεπαρκή τα μέτρα που 
προτείνονται από την 

Ε.Κ.

Πλήρης κατάργηση των εκτάκτων μέτρων θα 
προτείνει η ΕΔΑ. Εθνικό αίτημα η 

νομιμοποίηση του ΚΚΕ. Ευρεία σύσκεψη 
εργαζομένων και σύσταση Παναθηναϊκής 

Επιτροπής για την Ελεύθερη Λειτουργία των 
Κομμάτων. Εντείνονται οι αντιδράσεις για το 

φασιστικό νομοσχέδιο

Αντιπροσωπεία της ΔΝΛ Θεσσαλονίκης 
συναντήθηκε με ηγετικά στελέχη των 

οργανώσεων ΕΔΗΝ, ΕΡΕΝ, Σοσιαλιστική 
Νεολαία και Νεολαία της Χριστιανικής 

Δημοκρατίας. Η πλειοψηφία των στελεχών 
τάχθηκε κατά του νομοσχεδίου. Θεσσαλονίκη

1966 18/12
1 και 

9

Η κυβέρνηση προωθεί 
αδίστακτα τα σχέδια κατά 
των ελευθεριών του λαού

Εξετάσεις υποταγής προς τη Δεξιά και το 
παλάτι των αυλοδούλων. Οι δημοκρατικές 
οργανώσεις πραγματοποιούν σήμερα 

συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη κατά του 
νομοσχεδίου

Η Βόρεια Ελλάδα διαδηλώνει κατά του 
νομοσχεδίου με πρωτοβουλία της Επιτροπής του 
ΠΑΥΔΗΣ. Συμμετέχουν επιτροπές ειρήνης, 
επιτροπές για την "απλή αναλογική", οι 

δημοκρατικοί νομικοί, η επιτροπή εργαζομένων 
γυναικών, το ΔΣΚ, το συμβουλίου των "115" 
κ.ά. ~ Διαμαρτυρίες από την Ιταλία, φοιτητών 

από την Πράγα κ.ά. Θεσσαλονίκη~ Ιταλία~ Πράγα

1966 20/12 8
Αθώωση στελεχών της Δ.Ν.Λαμπράκη για το 

σήμα "Ζ"
Αθώωση τριών μελών της ΔΝΛ Πλάκας για το 
σήμα "Ζ" και του Μπ. Ράσσελ στα γραφεία τους Αθήνα Παυλίδης Γ.~ Αποστολίδης Χρ.~ Κοκόλιας Απόστολος

1966 20/12 8 Ιωαννίδης Φρίξος

Άμεση ανάκληση του φασιστικού Σ.Ν. 
αξίωσε χθες ο λαός της Θεσσαλονίκης. 

Ογκώδεις οι δύο συγκεντρώσεις

Επιτυχείς συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη και 
στην Επανωμή. Ψηφίσματα και άλλες 

διαμαρτυρίες από οργανώσεις, σωματεία, 
ενώσεις κλπ. Θεσσαλονίκη~ Επανωμή
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1966 20/12
1 και 

7

Οι Αμερικανοί και οι 
κύκλοι της ανωμαλίας 

προωθούν
Σχέδιο κυβερνήσεως εξαμήνου διαρκείας για 

να ετοιμάσει εκλογές βίας και νοθείας

 Η πίεση για την ψήφιση του νομοσχεδίου περί 
οργανώσεων (ΔΝΛ) εντάσσται στο πλαίσιο της 

προετοιμασίας του "νέου εκλογικού 
πραξικοπήματος". Αθήνα

1966 21/12 6
45 Άγγλοι βουλευτές κατά του νομοσχεδίου. 

Τηλεγράφημά τους στην κυβέρνηση

Βουλευτές του Βρετανικού Εργατικού 
Κόμματος ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση 
να εγκαταλείψει το νομοσχέδιο για τη διάλυση 

οργανώσεων. Αθήνα~ Μεγάλη Βρετανία

1966 21/12 6 Μηνύσεις πολιτών κατά αστυνομικών

Μέλος της ΔΝΛ υπέβαλε μήνυση κατά του 
διοικητή της ασφάλειας Τζιτζιφιών για τη 

σύλληψή του με πρόσχημα την "εξακρίβωση 
στοχείων και για ξυλοδαρμό. Αθήνα Καραμάνος Βλάσης

1966 21/12 6 Ιωαννίδης Φρίξος
Τιμωρίες δημοτικών και 
κοινοτικών αρχόντων

Οι νομάρχες συνεχίζουν το διωγμό της 
Αυτοδιοικήσεως

Ο νομάρχης Λέσβου επέβαλε ποινή στον 
πρόεδρο και σε 5 συμβούλους του Μανταμάδου 

με αφορμή τη διαμαρτυρία του κοινοτικού 
συμβουλίου για το "φασιστικό νομοσχέδιο". Μανταμάδος (Λέσβος)

1966 22/12 1 Παρασκευόπουλος Π[ότης] Στις κάλπες

Αναφορά στις αντοχές των δημοκρατικών 
δυνάμεων και των Λαμπράκηδων, παρά τις 

"σκευωρίες και τις προκλήσεις της χούντας που 
θέλησαν να τους συντρίψουν". Αθήνα

1966 22/12 6
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς κατά του 

νομοσχεδίου
Απόφαση του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου 
Πειραιά για το "αντισυνταγματικό νομοσχέδιο". Πειραιάς

1966 23/12 7 Αλήθειες Οι προϋποθέσεις

Σχόλιο σε δημοσίευμα της εφημ. "Καθημερινή" 
που θέτει ως όρο για την "ολοκλήρωσης της 
πολιτικής της εκτροπής και των διώξεων" τη 

διάλυση της ΔΝΛ. Αθήνα

1966 23/12 8

Πνευματικοί και κοινωνικοί παράγοντες 
αποδοκιμάζουν την τιμωρία των πέντε 
φοιτητών. Σύσκεψη για τις ακαδημαϊκές 

ελευθερίες

Κοινή σύσκεψη φοιτητικών και συνδιακλιστικών 
οργανώσεων για την αποβολή 5 φοιτητών από 
τη Γεωπονική Σχολή Αθηνών. Μετείχε και ο Κ. 

Τσουράκης, μέλος Κ.Σ. της ΔΝΛ. Αθήνα

Σωμερίτης Στρατής~ Μεϊμάρης Μιχάλης~ Σακελλάρης 
Βαγγέλης~ Κακλαμάνης Απόστολος~ Αλεξίου Έλλη~ 

Τσουράκης Κώστας

1966 23/12
1 και 

6

Μεγαλή επιτυχία της 
χθεσινής συγκέντρωσης 

της ΕΔΑ Ο λόγος του κ. Ηλιού
Αναφορά και σχόλιο για την εφημ "Καθημερινή" 

που αξιώνει τη διάλυση της ΔΝΛ. Αθήνα Ηλιού Ηλίας

1966 24/12
1 και 

4

Η κυβέρνηση Τζανετή - 
Τασιγιώργου - Νιάνια θα 

καταψηφισθεί

Υπηρεσιακή - Άμεσες εκλογές με αναλογική. 
Μεθαύριο συγκέντρωση της ΕΔΑ στη 
Θεσσαλονίκη. Ογκούται η παλλαϊκή 
αντίθεση στην αυλική κυβέρνηση

Αναφορά σε δήλωση της ΦΙΔΗΚ που τονίζει ότι 
ο Κανελλόπουλος "οδηγείται σε εκλογές χωρίς 
να διαλυθούν οι Λαμπράκηδες και χωρίς να γίνει 

η "αποπαπανδρεοποίησις" του κρατικού 
μηχανισμού". Αθήνα

Κανελλόπουλος Παναγιώτης~ Τζανετής Σοφοκλής~ 
Τασιγιώργος (διευθυντής αστυνομίας)~ Νιάνιας Δημήτριος

1966 25/12 4
Συνοικίες της Αθήνας - 
Εκτός των τοιχών Προβολή της ΔΝΛ για τα παιδιά

Κινηματογραφική προβολή στη λέσχη της 
Καισαριανής και "μοίρασμα δώρων" στα παιδιά. Αθήνα~ Καισαριανή

1966 25/12 11 Μια πρωτοβουλία της ΔΝΛ
Αφίσα της ΔΝΛ για το "Δώρο του παιδιού" 
κυκλοφόρησε το Τμήμα Κοριτσιών της ΔΝΛ. Αθήνα

1966 27/12 3
Οργανώσεις νεολαίας του εξωτερικού 
εναντίον του φασιστικού νομοσχεδίου

Το νομοσχέδιο καταδικάζουν οργανώσεις της 
νεολαίας στην Ιταλία, Δανία, Αμβούργο, 
Σουηδία, η ΔΝΛ Δυτ. Βερολίνιου κ.ά.

Ιταλία~ Δανία~ Δυτική 
Γερμανία~ Σουηδία~ 

Αμβούργο~ Δυτικό Βερολίνο

1966 28/12 4
Οργανώσεις κατά του φασιστικού 

νομοσχεδίου

Μεταξύ εργατικών ενώσεων και σωματείων, 
εναντίον του νομοσχεδίου έστειλαν διαμαρτυρία 
η Κοινότητα Ελλήνων Δυτ. Βερολίνου, η Λέσχη 
φίλων της ΕΔΑ Δυτ. Βερολίνου και η ΔΝΛ Δυτ. 

Βερολίνου. Δυτικό Βερολίνο

1966 28/12
1 και 
4 [5]

Ο λαός στιγματίζει τη 
συναλλαγή και ζητεί 
άμεσες και ελεύθερες 

εκλογές
Ο Αν. Παπανδρέου καλεί τους βουλευτές της 

Ε.Κ. να καταψηφίσουν την κυβέρνηση

Σε χθεσινή συνομιλία του με δημοσιογράφους 
(27.12), ο Π. Κανελλόπουλος άφησε να εννοηθεί 

ότι δεν θα επιμείνει στην ψήφιση του 
νομοσχεδίου για διάλυση της ΔΝΛ. Αθήνα Παπανδρέου Αντρέας~ Κανελλόπουλος Παναγιώτης
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1966 30/12
1 και 

5

Απειλήθηκε κυβερνητική 
κρίση εξ αιτίας των 
προγραφών στο 
στράτευμα

Το Συμβούλιο Αμύνης ενισχύει τα "στεγανά" 
στο στρατό. Ο κ. Γ. Παπανδρέου 

ικανοποιημένος και από τη λύση αυτή. 
Ηλιού: "Ο δημοκρατικός αγώνας καταδικάζει 
τους συμβιβασμούς και θα καταργήσει τα 

στεγανά"

Με ανακοίνωση διαμαρτυρίας της ΔΝΛ για την 
απαγόρευση της συγκέντρωσης της ΕΦΕΕ, η 

οργάνωση "εκφράζει την οργή του 
σπουδαστικού κόσμου για τη στάση της 

κυβέρνησης και τις 'αδιάβλητες' εκλογές". ~ Σε 
συγκέντρωση στη Νίκαια, ο πρόεδρος της ΔΝΛ 

ζήτησε να τερματιστεί το πραξικόπημα. Αθήνα~ Νίκαια Παπανδρέου Γεώργιος~ Ηλιού Ηλίας~ Θεοδωράκης Μίκης

1967 1/1 1 Δάφνες στον τάφο του Λαμπράκη

Φωτογραφία με λεζάντα. Μετά την έκδοση της 
αποφάσεως των ενόρκων για τη δολοφονία 
Λαμπράκη, η ηγεσία της ΔΝΛ με τους Μ. 
Θεοδωράκη, Τ. Μπενά,  Χ. Μίσσιο, Αρ. 

Μανωλάκο κατέθεσε στεφάνι στον τάφο του Γρ. 
Λαμπράκη. Αθήνα

Θεοδωράκης Μίκης~ Μίσσιος Χρόνης~ Μπενάς Τάκης~ 
Μανωλάκος Αριστείδης~ Λαμπράκης Γρηγόρης

1967 1/1 1 Α.Τ. [Ανθίας Τεύκρος] Αισιοδοξία…

Χαιρετισμός για το νέο χρόνο. Αναφορά στον 
στίχο "Εμπρός να σηκώσουμε τον ήλιο από τη 
λάσπη" για τον οποίο "αγωνίζονται όλοι, από 
τον γέρο-Πασαλίδη μέχρι και τον τελευταίο 

Λαμπράκη". Αθήνα Πασαλίδης Γιάννης

1967 1/1 7 Ο καζαμίας του 1967

Σατυρικό άρθρο.  Για τον Ιούλιο [1967] 
προβλέπεται ότι η ΕΡΕ θα επιμείνει στη διάλυση 
των Λαμπράκηδων πριν από την ολοκλήρωση 
της δίκης του "Ασπίδα" γιατί αισθάνεται ότι 
τρομοκρατείται από την μπαγκέτα του Μ. 

Θεοδωράκη. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης

1967 1/1 9 Αλήθειες Οι Λαμπράκηδες

Σχόλιο σε δημοσίευμα δεξιού εντύπου, μετά την 
ετυμηγορία των ενόρκων στη δίκη για τη 
δολοφονία του Γρ. Λαμπράκη. "Εφόσον ο 

Λαμπράκης δεν δολοφονήθηκε, οι Λαμπράκηδες 
πρέπει να διαλυθούν γιατί δεν έχουν λόγο 

ύπαρξης". Αθήνα

1967 1/1 10 Πρωτοχρονιάτικος χορός ΔΝΛ Αθήνας
Αναγγελία διοργάνωσης χορού της ΔΝΛ 

Αθήνας, στις 5.1, στο "Άλσος" Παγκρατίου. Παγκράτι

1967 1/1 10

Με δημοκρατική αισιοδοξία και αγωνιστικό 
φρόνημα αντιμετωπίζει η νεολαία το 1967. 
Μήνυμα της Δ.Ν.Λαμπράκη προς τους 

Νέους
Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Κεντρικού 
Συμβουλίου προς την ελληνική νεολαία. Αθήνα

1967 1/1 10

Η εξόρμηση του τμήματος κοριτσιών της 
ΔΝΛ για το δώρο του παιδιού συνεχίζεται με 

επιτυχία

Οι συγκεντρώσεις δώρων συνεχίζονται με 
επιτυχία στις τοπικές ΔΝΛ. Θα δοθούν σε 

δήμους και κοινότητες για διανομή.~ Η ΔΝΛ 
Νέας Ζωής και η ΔΝΛ Πάτρας μοίρασαν δώρα. 

~ Το τμήμα κοριτσιών της ΔΝΛ Αθήνας 
προετοιμάζει παιδικές εκδηλώσεις.

Αθήνα~ Πάτρα~ Νέα Ζωή 
Σκύδρας (Θεσσαλονίκη)

1967 1/1
1 και 

9

Η ετυμηγορία προκάλεσε 
την οργή της κοινής 

γνώμης

Αληθινό φως στην υπόθεση δολοφονίας του 
Λαμπράκη. Δηλώσεις του Μίκη Θεοδωράκη, 

ανακοίνωση της Ενώσεως των 
Δημοκρατικών Δικηγόρων. Ο κ. Γ. 
Παπανδρέου εξακολουθεί να σιωπά

Ο πρόεδρος της ΔΝΛ, με δήλωσή του στις 
31.12, τονίζει ότι "χάος χωρίζει  την απόφαση 
των ενόρκων από το κοινό αίσθημα του λαού" 
και κατέληξε ότι "ο Λαμπράκης ζει". Το κείμενο 

των δηλώσεων Μ. Θεοδωράκη. Αθήνα
Λαμπράκης Γρηγόρης~ Παπανδρέου Γεώργιος~ 

Θεοδωράκης Μίκης

1967 3/1 2 Παπαπερικλής Ν[ίκος]
Το ημερολόγιο ενός απλού 

ανθρώπου Στην μάχη

Σχόλια για την προετοιμασία προς εκλογές, για 
"τις χούντες που ακονίζουν τα μαχαίρια" αλλά 
και για την άμεση σύλληψη δύο στελεχών της 

ΔΝΛ με την άφιξή τους, στα Βασιλικά 
Χαλκιδικής. Βασιλικά (Χαλκιδική) Καζέλης Θόδωρος~ Τσεμεκίδης Δημήτρης

1967 3/1 2 Με τον τίτλο "Ερόικα"
Ο Μ. Αυγέρης ετοιμάζει ποιητική σύνθεση 

αφιερωμένη στους Λαμπράκηδες
Από τη συνέντευξη (2.1) του Μ. Αυγέρη στην 

εφημ. "Δημοκρατική Αλλαγή" . Αθήνα Αυγέρης Μάρκος

1967 3/1 5

Η εξόρμηση του τμήματος κοριτσιών της 
ΔΝΛ για το δώρο του παιδιού συνεχίζεται με 

επιτυχία Επανάληψη του άρθρου της 1.1. Αθήνα~ Πάτρα

1967 4/1 5 Χορός των Λαμπράκηδων

Αναγγελία εκδήλωσης (7.1) στη λέσχη της ΔΝΛ 
Βύρωνα και κοπή πίτας. ~ Η ΔΝΛ Λάρισας 

διοργανώνει χορό (7.1). Αθήνα~ Λάρισα

1967 5/1 4 Δεν θα γίνει ο χορός στο "Άλσος"

Η ΔΝΛ Αθηνών ανακοινώνει ότι ο 
προγραμματισμένος, για τις 5.1, χορός 
αναβάλλεται λόγω αιφνιδιαστικής 
υπαναχωρήσεως του επιχειρηματία. Αθήνα
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1967 5/1 5
Η υπεράσπιση στη δίκη 
του ΑΣΠΙΔΑ κατήγγειλε:

"Εκ των πρωτεργατών του χαλκείου 
Φαρμάκη ο μάρτυς". Η Κυπριακή 

Κυβέρνηση είχε ζητήσει την αποπομπή του

Η υπεράσπιση κατηγορεί τον μάρτυρα, λοχαγό 
Κοτίνη, για πολιτική εμπάθεια. Είχε εκδώσει 
διαταγή, το 1965, με την οποία καλούσε τους 
πολίτες να μη μετέχουν σε καμία πολιτική 

οργάνωση, εννοώντας όπως παραδέχτηκε, τους 
Λαμπράκηδες. Αθήνα  Κοτίνης (λοχαγός)

1967 6/1 3
Τρισάγιο στον τάφο του αγωνιστή Μάκη 

Παπαδόπουλου Αθήνα Παπαδόπουλος Μάκης

1967 6/1 3
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Μικρές ειδήσεις

Την Πρωτοχρονιά, αντιπροσωπεία της ΔΝΛ 
Κιλκίς επισκέφθηκε το νοσοκομείο "Κιλκίς" και 

μοίρασε γλυκά στους αρρώστους. Κιλκίς

1967 6/1
1 και 

4

Τυπική η χθεσινή συνεδρίαση, απλώς 
εμφανίσθηκε η κυβέρνηση στο Σώμα. Από 
τη Δευτέρα η μάχη στη Βουλή. - Για την 
απομάκρυνση της μεταβατικής - Για 
σύντομες, ελεύθερες εκλογές από 

υπηρεσιακή - Συγκεντρώσεις της ΕΔΑ

Αναφορά στην ομιλία του Τ. Μπενά στο Αγρίνιο 
στις 8.1 και στην καταψήφιση της κυβέρνησης 
Παρασκευόπουλου που ζητά, μεταξύ άλλων, και 

η ΔΝΛ Κιλκίς. Αγρίνιο~ Κιλκίς Παρασκευόπουλος Ιωάννης~ Μπενάς Τάκης

1967 7/1 2 Λόγοι- Αντίλογοι Ο "νόμος" των λύκων

Νόμιμη θεωρήθηκε η αναγραφή του "Ζ" από τη 
ΔΝΛ και αθώος κρίθηκε ο Ι. Μπεχλιβανίδης, 

στέλεχος ΔΝΛ Καλλιθέας, που είχε κατηγορηθεί 
για την τοιχοκόλληση του "Ζ" στα γραφεία της 

Νεολαίας. Αθήνα Μπεχλιβανίδης Γιάννης

1967 7/1 5 Τσιώκος Θ.
Ο σταθμός της χούντας. Ψεύδη, γελοιότητες 

και εμπρηστικά κηρύγματα

Σχόλιο για τον σταθμό των "Ενόπλων 
Δυνάμεων", για την επίθεση κατά της Αριστεράς 
και τα "βλακώδη επιχειρήματα του σταθμού". 
Απηύθυνε ερώτηση στη ΔΝΛ αν πιστεύει 

πραγματικά, ότι κάποιο μέλος της μπορεί να 
σηκωθεί σε μια συγκέντρωση και να φωνάξει 

"Ζήτω η ελληνική πατρίς". Σχόλια και στα 
δημοσιεύματα της εφημ. "Καθημερινής" ν' 

ανοίξουν τα φλίπερς. Αθήνα Κωνσταντόπουλος Σάββας~ Θεοδωράκης Μίκης

1967 7/1 5 Ερώτηση της ΕΔΑ
Τρομοκρατικές ενέργειες ΤΕΑ και 

αστυνομικών

Με ερωτήσεις στη Βουλή,  βουλευτές της ΕΔΑ, 
κατήγγειλαν, μεταξύ άλλων, τις αστυνομικές 
αρχές Μενιδίου που καλούσαν συνεχώς τους 
κατοίκους Π. Σαρρή, Βαρθ. Καζάκη, Παν. 

Μαλακό, Ν. Κατσούρο, Ν. Κάρλο "δι' ιδιωτικήν 
υπόθεσιν". Επρόκειτο τελικά για απειλητικές 
παρατηρήσεις διότι "ανήκουν στη ΔΝΛ και 
μπαινοβγαίνουν σε γραφεία της ΕΔΑ". ~ 
Καταγγέλθηκε επίσης ότι, στις 30.12, οι 
εκπρόσωποι της ΔΝΛ Θ. Καζέλης και Δ. 

Τσεμεκίδης που επισκέφθηκαν γραφεία της ΕΔΑ 
στα Βασιλικά υπέστησαν εξευτελιστική 

σωματική έρευνα. ~ Ο διοικητής χωροφυλακής 
Μετσόβου συνέλαβε μέλος της ΕΔΑ και 

κατέσχεσε παράνομα υλικό της ΔΝΛ. ~ Στο 
Συκούριο Λάρισας "άγνωστοι" έγραψαν έξω από 

τη λέσχη της ΔΝΛ "ζήτω ο Καραμανλής".

Μενίδι (Αττική)~ Βασιλικά 
(Χαλκιδική)~ Μέτσοβο~ 
Συκούριο (Λάρισα)

Σαρρής Π.~ Καζάκης Βαρθ.~ Μαλακός Π.~ Κατσούρος Ν.~ 
Κάρλος Ν.~ Καζέλης Θόδωρος~ Τσεμεκίδης Δημήτρης

1967 7/1 5
Πρωτοβουλία της Λέσχης 

Φίλων της ΕΔΑ
Η βουλευτής κ. Καραγιώργη στο Μόναχο. 
Πρωτοχρονιάτικη συγκέντρωση μεταναστών

Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση στο Μόναχο 
συνδιοργάνωσαν η λέσχη φίλων της ΕΔΑ και η 

ΔΝΛ. Ομιλία της Μ. Καραγιώργη Μόναχο Καραγιώργη Μαρία

1967 7/1
1 και 

4 Αλήθειες Μετά το ψεύδος

Σχόλιο για τον δεξιό τύπο που αναγκάστηκε  να 
παραδεχθεί ότι η συμπλοκή στη Ομόνοια που 
είχε γράψει προ ημερών δεν είχε σχέση με 

Λαμπράκηδες. Αθήνα

1967 8/1 1
Τσουπαρόπουλος 
Αθ[ανάσιος] Η πηγή της αισιοδοξίας Αναφορά στη ΔΝΛ. Αθήνα

1967 8/1 10 Εορτή της ΔΝΛ στην Ελευσίνα
Κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίττας (7.1) στα 
γραφεία της ΕΔΑ και ομιλία του Δ. Δημητρίου. Αθήνα~ Ελευσίνα Δημητρίου Δ. (Νικηφόρος)

1967 8/1
1 και 

9

Ενώ αρχίζει αύριο στη Βουλή η συζήτηση 
επί των προγραμματικών δηλώσεων -
Κρίσιμη εβδομάδα. Η ΕΔΑ θα αξιώσει 

επίσπευση των εκλογών και τη διενέργειά 
τους από πραγματική υπηρεσιακή. Οξύνεται 

η αντίθεση στις δύο πτέρυγες της Ε.Κ.

Ο Π. Κανελλόπουλος μιλώντας σε συνεστίαση 
της ΕΡΕ Πειραιώς επέκρινε ιδιαίτερα αυτούς 

που του προβάλλουν "διαφανείς εξυπνάδες" και 
του ζητούν να αξιώσει από την κυβέρνηση 

Παρασκευόπουλου την διάλυση των 
Λαμπράκηδων. Αθήνα Κανελλόπουλος Παναγιώτης~ Παρασκευόπουλος Ιωάννης
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1967 10/1 8 Το κόψιμο της πίττας της ΔΝΛ Περιστερίου

Κόψιμο πίτας της ΔΝΛ Περιστερίου στις 8.1 με 
ομιλητή τον Αρ. Μανωλάκο που τόνισε ότι "το 
1967 περιμένουν κρίσιμοι αγώνες την ελληνική 

νεολαία". Χαιρετισμοί του δημάρχου 
Περιστερίου και του γραμματέα της Τ.Ε της 

ΕΔΑ. Περιστέρι Μανωλάκος Αριστείδης

1967 10/1
3 και 

4

Οι προχθεσινές 
συγκεντρώσεις της ΕΔΑ 

στη Λάρισα, στην 
Καβάλα, στο Αγρίνιο και 

το Περιστέρι

Θέληση του λαού: Άμεση δημοκρατική 
διέξοδος. Οι ομιλίες των κ.κ. Ν. Κιτσίκη, Β. 
Εφραιμίδη, Β. Σακελλάρη, Β. Νεφελούδη, Τ. 

Μπενά

Στη Λάρισα τη συγκέντρωση χαιρέτισε ο Μπ. 
Θεοδωρίδη εκ μέρους του Κ.Σ. της ΔΝΛ. ~ Στην 

Καβάλα τη συγκέντρωση χαιρέτισε ο Γ. 
Χρυσάφης εκ μέρους της ΔΝΛ. ~ Ομιλία του 
γραμματέα της ΔΝΛ, Τ. Μπενά, στο Αγρίνιο. 
Δήλωσε ότι  "οι Λαμπράκηδες αποτελούν την 
εκλεκτή πρωτοπορία της μάχης και ότι η ΔΝΛ 
δεν διαλύεται". ~ Στα Άσπρα Χώματα, τη 
συγκέντρωση χαιρέτισε ο Αντ. Φιτσάνος εκ 

μέρους της ΔΝΛ Περιστερίου.
Λάρισα~ Καβάλα~ Αγρίνιο~ 

Περιστέρι

Εφραιμίδης Βασίλης~ Κιτσίκης Νίκος~ Σακελλάρης 
Βαγγέλης~ Νεφελούδης Βασίλης~ Μπενάς Τάκης~ 

Θεοδωρίδης Μπάμπης~ Χρυσάφης Γιάννης~ Φιτσιάνος 
Αντώνης

1967 11/1 2
Την Κυριακή στο 

"Διονύσια"
Συναυλία λαϊκού τραγουδιού. οργανώνει η 

"Δ.Ν. Λαμπράκη"

Αναγγελία εκδήλωσης (15.1) της ΔΝΛ Αθήνας 
στα πλαίσια της εξόρμησης για "το δώρο του 

παιδιού". Αθήνα

1967 11/1
1 και 

5 Ο λόγος του κ. Ηλιού

Απευθυνόμενος σε κάποιο σημείο της 
αγόρευσής του στη Βουλή, στον Π. 

Κανελλόπουλο, ο Ηλ.Ηλιού αναφέρθηκε "στην 
υπόθεση των μαύρων καλτσών της Καλαμαριάς 
και των Λαμπράκηδων" και στη "μυθολογία περί 

τρομοκρατίας των Λαμπράκηδων που είναι 
μυθολογία των Κανελλόπουλου, Δόβα, 

Πιπινέλη, Φροντιστή". Αθήνα

Ηλιού Ηλίας~ Κανελλόπουλος Παναγιώτης~ Δόβας 
Κωνσταντίνος~ Πιπινέλης Παναγιώτης~ Φροντιστής 

Αθανάσιος~ Αποστολάκος Χρήστος

1967 12/1 2
Την Κυριακή στα 

"Διονύσια"
Συναυλία λαϊκού τραγουδιού. οργανώνει η 

"Δ.Ν. Λαμπράκη" Αναγγελία εκδήλωσης (15.1) της ΔΝΛ Αθήνας. Αθήνα

1967 12/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Μικρές ειδήσεις

Η ΔΝΛ Βύρωνα διοργάνωσε, στις 7.1, χορό και 
έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίττα. 

Παρευρεθηκαν ο δήμαρχος, δημοτικοί 
σύμβουλοι, ο πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης 
αντιστασιακών, ο γραμματέας της Τ.Ε.της ΕΔΑ 

κ.ά. Βύρωνας

1967 12/1 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Μικρές ειδήσεις

Τα εγκαίνια της καινούργιας πολιτιστικής λέσχης 
στο Φραϊτσχάιμ Λίντεν συνοδεύτηκαν με τον 
απολογισμό της δραστηριότητας της ΔΝΛ 

Αννόβερου, ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκε το 
πρόγραμμα λειτουργίας της λέσχης. 
Ακολούθησε συζήτηση και χορός. Αννόβερο

1967 12/1
1 και 

5

Η χθεσινή αγόρευση του κ. Μπριλλάκη στη 
Βουλή ΕΔΑ: Προς εκλογές με τη σημαία των 

πανεθνικών αιτημάτων

Κατάθεση από τον Στ. Στεφανόπουλο στη 
Βουλή επιστολής του Π. Κανελλόπουλου, της 
29.8.1966, όπου αναφέρεται και "το θέμα της 
μετωπικής οργάνωσης Λαμπράκη σε σχέση με 
το άρθρο 35 του καταρτισθέντος, από τον Ν. 

Μπακόπουλο, νομοσχεδίου". Αθήνα
Στεφανόπουλος Στέφανος~ Κανελλόπουλος Παναγιώτης~ 

Μπακόπουλος Νικόλαος

1967 13/1 1

Καλώς γράφεται το "Ζ" στα γραφεία της 
Δ.Ν. Λαμπράκη. Απόφαση του Αρείου 

Πάγου

Νόμιμη θεωρήθηκε η αναγραφή του "Ζ" από 
ΔΝΛ και αθώος ο Ι. Μπεχλιβανίδης, στέλεχος 
ΔΝΛ Καλλιθέας που είχε κατηγορηθεί για 
τοιχοκόλληση του "Ζ" στα γραφεία της 

Νεολαίας Αθήνα Μπεχλιβανίδης Γιάννης

1967 13/1 2 Η ΔΝΛ ανακοίνωσε:
Το πρόγραμμα της μεγάλης λαϊκής 

συναυλίας της Κυριακής

Στη συναυλία της ΔΝΛ Αθηνών θα μετέχουν οι 
Μ. Θεοδωράκης, Χρ. Λεοντής, Μ. Λοΐζος, Δ. 
Σαββόπουλος, Ι. Γλέζος. Τραγουδά η Μ. 

Φαραντούρη, Συμμετέχει ο Λ. Καρνέζης κ.ά. Αθήνα

Θεοδωράκης Μίκης~ Λεοντής Χρήστος~ Λοϊζος Μάνος~ 
Σαββόπουλος Διονύσης~ Γλέζος Γιάννης~ Φαραντούρη 

Μαρία~ Καρνέζης Λάκης

1967 13/1 3 Συνεστιάσεις της ΕΔΑ και της ΔΝΛ
Η ΔΝΛ Πετρούπολης καλεί σε συνεστίαση και 

κόψιμο πίτας στις 14.1. Αθήνα

1967 13/1 5
Επιβλητική συγκέντρωση 

της ΕΔΑ στο Βόλο

Ελεύθερες εκλογές από υπηρεσιακή. Οι 
ομιλίες των κ.κ. Τ. Μπενά και Ι. 

Παπαδημητρίου Ομιλία του Τ. Μπενά στο Βόλο. Βόλος Μπενάς Τάκης~ Παπαδημητρίου Γιάννης

1967 13/1 6
Ρύπανση γραφείων Δ.Ν. Λαμπράκη στην 

Ηλιούπολη

"Άγνωστοι" τοιχοκόλλησαν στα γραφεία της 
ΔΝΛ την φωτογραφία του Καραμανλή. 

Διαμαρτυρία αντιπροσωπείας ΕΔΑ και ΔΝΛ 
Ηλιούπολης στο διοικητή του τοπικού 

αστυνομικού τμήματος. Ηλιούπολη Καραμανλής Κωνσταντίνος
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1967 14/1 1 Ερώτηση της ΕΔΑ

"Ο Στρατός παρεμβαίνει στην πολιτική ζωή". 
Οι βουλευτές καταγγέλλουν συγκεκριμένα 

περιστατικά

Καταγγέλλεται ότι στη Θήβα ένας λοχίας και 
ένας στραρτιώτης με μερικούς πολίτες 

δημιούργησαν επεισόδιο σε καφενείο σε βάρος 
του Κρ. Κυριαζή μέλους της ΔΝΛ. Μετά το 

επεισόδιο του έστησαν ενέδρα έξω από το σπίτι 
του και τον κακοποίησαν. Θήβα Κυριαζής Κρ.

1967 14/1 2 Αύριο η Λαϊκή συναυλία στα "Διονύσια" Αθήνα

1967 14/1 5 Αλήθειες Το "Ζ"

Σχόλιο για την απόφαση Άρειου Πάγου ότι είναι 
νόμιμο το "Ζ", ύστερα από εκατοντάδες 

συλλήψεις με το αιτιολογικό της "πρόκλησης 
ανησυχίας μεταξύ των πολιτών". "Για άλλη μια 

φορά αποδεικνύεται ότι οι ενέργειες της 
οργάνωσης ήταν νόμιμες και ότι η αυθαιρεσία 

συνδεόταν με τους διώκτες της ΔΝΛ". Αθήνα

1967 14/1 6 Ιωαννίδης Φρίξος
Αθωώσεις για Διανομή προκηρύξεων, δήθεν 

έρανο και συνθήματα

Το τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης 
αθώωσε τον Στ. Στεφάνου  και τον Α. Τσιμήτρα, 
μέλος της ΔΝΛ, από την κατηγορία έκδοσης και 
διανομής προκηρύξεων εναντίον ΝΑΤΟϊκής 

άσκησης και για "παράνομο έρανο". Θεσσαλονίκη Στεφάνου Στέφανος~ Τσιμήτρας Α.

1967 14/1
1 και 

5

Ο Πρωθυπουργός 
απέφυγε να απαντήσει 
στα θέματα αφοπλισμού 

των ΤΕΑ και της 
αναλογικής

Ελεύθερες εκλογές θα επιβάλουν ενωμένες 
οι δημοκρατικές δυνάμεις. Η κυβέρνηση 

έλαβε την ψήφο εμπιστοσύνης της Ε.Κ. και 
της ΕΡΕ. Κατεψήφισαν ΕΔΑ 22, 
Προοδευτικοί 8 και ΦΙΔΗΚ 31

Στη Συνεδρίαση της Βουλής, ο Αβέρωφ ζήτησε 
να μην διαλυθούν τα ΤΕΑ και σημείωσε ότι δεν 

ζητείται η διάλυση των Λαμπράκηδων. Αθήνα Αβέρωφ Ευάγγελος

1967 15/1 2

Στα πλαίσια της 
εξόρμησης της Δ.Ν.Λ. 
για το "δώρο του 

παιδιού"
Σήμερα: Η λαϊκή συναυλία στο Θέατρο 

"Διονύσια" Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Αθήνα

1967 17/1 2

Ενθουσιώδης η μουσική εκδήλωση στο 
"Διονύσια". Για το "δώρο του παιδιού" της 

ΔΝΛ
Επιτυχής εκδήλωση, θερμή υποδοχή στους 

καλλιτέχνες. Αθήνα

1967 17/1
1 και 

6

Πριν σβήσει η ηχώ των 
λόγων του 

πρωθυπουργού για 
ελεύθερες εκλογές

Ο Τζανετής προκαλεί την εξέγερση του 
δημοκρατικού λαού. Για το λαθρόβιο 

"Εγκόλπιο του ελευθέρου πολίτου" που 
κυκλοφόρησε η χωροφυλακή. ΕΔΑ: "Η 

αποκάλυψη ας αφυπνίσει και συναγείρει τους 
δημοκράτες"

Εξόρμηση του υπουργού Δημοσίας Τάξεως και 
της χωροφυλακής με το "Εγκόλπιο" που 

κατασυκοφαντεί τις οργανώσεις: ΕΔΑ, Ε.Κ., 
ΔΝΛ, ΕΔΗΝ. Ανακοίνωση της ΕΔΑ για την 

απόσυρσή του. Θεσσαλονίκη Τζανετής Σοφοκλής

1967 18/1 3 Συνεστιάσεις της ΕΔΑ
Την συνεστίαση της ΕΔΑ Ηλιούπολης χαιρέτισε 
ο Γ. Ηλιόπουλος εκ μέρους της τοπικής ΔΝΛ. Ηλιούπολη Ηλιόπουλος Γιώργος

1967 19/1 3 Συνεστιάσεις της ΕΔΑ

Συνεστίαση της ΕΔΑ Ν. Ηρακλείου με 
συμμετοχή στελεχών της ΔΝΛ. ~ Ομιλία 
εκπροσώπου της ΔΝΛ στα Σεπόλια. Νέο Ηράκλειο~ Σεπόλια

1967 20/1 6
Συμμετοχή πνευματικών 

ανθρώπων
Επιτυχής η συνεστίαση προς τιμήν του Μίκη 

Θεοδωράκη

Ο Σύλλογος Κρητών Σπουδαστών και η 
Επιτροπή Φίλων Μουσικής Μ. Θεοδωράκη 

διοργάνωσαν συνεστίαση στις 19.1. 
Παρευρέθηκαν, από το Κεντρικό Συμβούλιο της 

ΔΝΛ, οι Τ. Μπενάς, Τ. Τρίκκας, Αρ. 
Μανωλάκος και Μπ. Θεοδωρίδης. Αθήνα

Θεοδωράκης Μίκης~ Μπενάς Τάκης~ Τρίκκας Τάσος~ 
Μανωλάκος Αριστείδης~ Θεοδωρίδης Μπάμπης 

1967 20/1
1 και 

5 Γεωργίου Α[νδρέας] Οι κατάσκοποι

Αναφορά στους Λαμπράκηδες στο πλαίσιο των 
αποκαλύψεων και καταγγελιών στη δίκη του 

ΑΣΠΙΔΑ. Αθήνα

1967 21/1 2

Συμπληρώθηκε ένας 
χρόνος από τότε που το 
Ε.Ι.Ρ. έπαψε να την 

μεταδίδει
Να αρθεί ο αποκλεισμός της μουσικής του 

Θεοδωράκη

Στην ομιλία του στη συνεστίαση της 19.1, ο Μ. 
Θεοδωράκης τόνισε ότι "ο διωγμός του δεν 

απευθύνεται μόνο στον πολιτικό, τον αριστερό, 
τον βουλευτή της ΕΔΑ, τον πρόεδρο της ΔΝΛ 
αλλά και στον εκπρόσωπο του ελληνικού λαϊκού 

πολιτισμού". Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης

1967 21/1 5 Εορταστικές εκδηλώσεις του κόμματος

Κόψιμο πρωτοχρονιάτικης πίττα 
συνδιοργανώνουν η ΕΔΑ και η ΔΝΛ Μοσχάτου 

στις 22.1. Αθήνα
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1967 22/1
1 και 

9

Ολοι στην εκλογική μάχη για την ΝΊΚΗ. Η 
ΕΔΑ προχωρεί με τη σημαία της και με 

συνδυασμούς σ' όλη τη χώρα. Η ενιαία λαϊκή 
αντίσταση μοναδική εγγύηση για ελεύθερες 
εκλογές. Λόγος του κ. Ηλιόπουλου σε 
μεγάλη συγκέντρωση στο Κιλκίς

Στην ομιλία του, ο Στ. Ηλιόπουλος αναφέρθηκε 
στο ότι "δεν νοείται Δημοκρατία όταν (μαζί με 
άλλα) η νεολαία μας, η ΔΝΛ είναι στόχος 

καταδίωξης και διάλυσης". Μίλησε επίσης για 
τις ευθύνες της Ε.Κ. που διατήρησε το καθεστώς 
έκτακτων μέτρων και δέχθηκε να ζητήσει τη 

διάλυση της ΔΝΛ. Τη συγκέντρωση στο Κιλκίς, 
χαιρέτισε και ο κ. Δεμουτζίδης, γραμματέας της 

ΔΝΛ Κιλκίς. Κιλκίς Ηλιόπουλος Σταύρος~ Δεμουτζίδης (;)

1967 24/1 8

Η ενότητα απάντηση στο διωγμό κατά του 
φοιτητικού κινήματος. Η χθεσινή δημόσια 

συζήτηση στο Σύλλογο Κρητών Σπουδαστών

Ο ομιλητής, Μ. Παπαμαστοράκης, τόνισε ότι 
θεωρεί τον Τζανετή κυρίως υπεύθυνο για τον 
ανηλεή διωγμό του φοιτητικού κινήματος. Τα 
εγκόλπιά του πλήττουν άμεσα τη ΔΝΛ, την 

ΕΔΗΝ, την ΕΦΕΕ κ.ά. οργανώσεις. Αθήνα Παπαμαστοράκης Μ.~ Τζανετής Σοφοκλής

1967 25/1 3 Οι εορταστικές εκδηλώσεις της ΕΔΑ

Πραγματοποιήθηκε στην Κυψέλη (22.1) η 
συνεστίαση της ΕΔΑ Πατησίων-Κυψέλης. Την 
εκδήλωση χαιρέτισε ο Αθ. Παναγιωτόπουλος εκ 
μέρους της ΔΝΛ. ~ Επιτυχής εκδήλωση για το 
κόψιμο πίττας της ΕΔΑ και της ΔΝΛ στο 

Μοσχάτο. Κυψέλη~ Μοσχάτο Παναγιωτόπουλος Αθ.

1967 25/1 6 Γιορτή της πίττας της ΔΝΛ Λάρισας
Στην εκδήλωση (22.1) μίλησαν εκπρόσωποι του 

Νομαρχιακού Συμβουλίου της ΔΝΛ. Λάρισα

1967 25/1
1 και 

5

Νέες αποκαλύψεις 
έκαναν οι 

κατηγορούμενοι στο 
στρατοδικείο

Οι Αμερικανοί πράκτορες είχαν διαβρώσει 
ελληνικές υπηρεσίες. Καταγγέλλονται: ενοχή 
αξιωματικών για κατασκοπεία, μυστικές 
συσκέψεις με Αμερικανούς, μαγνητόφωνα 

στο πρωθυπουργικό γραφείο του κ. 
Παπανδρέου. Το εγκόλπιο τυπώθηκε στα 

τυπογραφεία της ΚΥΠ. 

Στην κατάθεσή του στη δίκη του ΑΣΠΙΔΑ, ο 
μάρτυρας κατηγορίας Σημίτης, υπάλληλος της 
ΚΥΠ, αναφέρεται σε έκθεση του "Γραφείου 
μελετών για τον κομμουνισμό" για την 
δραστηριότητα των Λαμπράκηδων του 

εξωτερικού που δεν "προωθήθηκε αρμοδίως". Αθήνα Σημίτης (υπάλληλος ΚΥΠ)~ Παπανδρέου Γεώργιος

1967 26/1
1 και 

4

Συνεχίζονται οι 
αποκαλύψεις στη δίκη 

του ΑΣΠΙΔΑ

Φοβερά στοιχεία για τον "Περικλή" έχει η 
υπεράσπιση. "Αν έλθει στο φως φωτοτυπία 
που κατέχει θα τιναχθεί στον αέρα το γόητρο 
του Στρατού". Παπαπέτρος: Η ασφάλεια 

Θεσσαλονίκης έδινε επισήμως "πληροφορίες 
περί εκτροπών" στον κ. Κανελλόπουλο

Αναφορές στη ΔΝΛ και σε τοπικές οργανώσεις 
της κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Αθήνα

Παπαπέτρος (συνταγματάρχης) ~ Κανελλόπουλος 
Παναγιώτης~ Παπανδρέου Γεώργιος

1967 27/1
1 και 

4

Η κυβέρνηση ετοιμάζει "αναλογική" στα 
μέτρα της ΕΡΕ. Εμπλοκή στο θέμα του 
Εκλογικού Νόμου. Σήμερα συνάντηση 

Ηλιού με Υπουργό Εσωτερικών. 
Προεκλογική εξόρμηση της ΕΔΑ στην 

Αθήνα και την ύπαιθρο. Σήμερα 
συγκέντρωση στην Καισαριανή

Σε ομιλία του (25.1), ο γραμματέας της ΕΔΑ 
περιοχής Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, 

Μουρατίδης, στα γραφεία της ΔΝΛ Καβάλας για 
το κόψιμο πίττας, υπογράμμισε τον "πρωτοπόρο 

ρόλο της νεολαίαςγια την προάσπιση των 
δημοκρατικών κατακτήσεων και την ανάδειξη 

ισχυράς ΕΔΑ στις εκλογές". Καβάλα~ Καισαριανή Ηλιού Ηλίας~ Μουρατίδης Δημήτρης

1967 28/1 5
Η χθεσινή μυστική δίκη 

στο στρατοδικείο

Πίσω από τον ΑΣΠΙΔΑ κρύβεται ο Γρίβας. 
Η κατάθεση του μάρτυρα και οι καταγγελίες 

των κατηγορουμένων

Αναφορές στους Λαμπράκηδες και στο 
διαχωρισμό στρατιωτών σε 4 κατηγορίες (Α-Δ) 

με βάση το πολιτικό τους φρόνημα. Αθήνα Γρίβας Γεώργιος

1967 28/1
1 και 

4

Ισχυρή ΕΔΑ εγγύηση για την άσκηση 
δημοκρατικής πολιτικής Περίλαμπρη θα είναι 

η Νίκη. Λόγος του κ. Ηλιόπουλου σε 
ενθουσιώδη συγκέντρωση στην Καισαριανή

Στην Καισαριανή μίλησε και ο Γ. Ευσταθιάδης 
εκ μέρους της ΔΝΛ. Αναφέρθηκε στην ανάγκη 
για εργασία, μόρφωση και ψυχαγωγία των νέων 
σους οποίους "τελικά δίνεται σκοταδισμός και 

φλίπερς". Καισαριανή Ηλιόπουλος Σταύρος~ Ευσταθιάδης Γ.

1967 29/1 9 Η ζωή του κόμματος Μια ωραία γιορτή στα Νέα Λιόσια
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο γραμματέας της 

τοπικής ΔΝΛ. Νέα Λιόσια

1967 31-Ιαν
3 και 

4

Οι συγκεντρώσεις στα 
Χανιά, στο Χαϊδάρι και 

στο Βύρωνα
Αυτοδυναμία της δημοκρατίας. Με ισχυρή 

ΕΔΑ στη Βουλή.

Στην ομιλία του στα Χανιά, ο Ν. Κιτσίκης 
αναφέρθηκε στους "Λαμπράκηδες, πρωτοπόρο 

δύναμη της Νεολαίας". Χανιά Κιτσίκης Νίκος

1967 1/2 1
Συνεστίαση της ΔΝΛ και ομιλία του κ. Ηλία 

Ηλιού

Αναγγελία συνεστίασης της ΔΝΛ στις 4.2 και 
ομιλία του Ηλιού με θέμα "Ο ρόλος της 
Νεολαίας για την Εθνική Δημοκρατική 
Αναγέννηση της Ελλάδας". Η εκδήλωση 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο νέου κύκλου 
εκδηλώσεων-ομιλιών για διάφορα ζητήματα της 

νεολαίας. Αθήνα Ηλιού Ηλίας

1967 1/2 5 Συνεστιάσεις
Συνεστίαση της ΕΔΑ Βύρωνα και χαιρετισμός 

του εκπροσώπου της τοπικής ΔΝΛ. Βύρωνας
1967 3/2 4 Αύριο ο κ. Ηλιού σε συνεστίαση της ΔΝΛ Στο ξενοδοχείο "Ερέτρια" πλ. Κάνιγγος Αθήνα Ηλιού Ηλίας
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1967 3/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας

Συνεστίαση της ΔΝΛ Π. Φαλήρου - 
Αμφιθέας

Αναγγελία συνεστίασης για τις 4.2. Θα 
παραστούν βουλευτές της ΕΔΑ και εκπρόσωποι 

του Κ.Σ. της ΔΝΛ. Παλαιό Φάληρο~ Αμφιθέα

1967 3/2 6
Διάβημα της ΕΔΑ στο Νομάρχη Σερρών για 
την άρση όλων των τρομοκρατικών μέτρων

Ο βουλευτής της ΕΔΑ, Β. Εφραιμίδης 
επισκέφτηκε τον νομάρχη Σερρών και του 

ζήτησε, μεταξύ άλλων, τον άμεσο περιορισμό 
της παρακολούθησης των γραφείων της ΕΔΑ και 

της ΔΝΛ Σερρών. Σέρρες Εφραιμίδης Βασίλης

1967 3/2
1 και 

4

Πασαλίδης: Σήμερα είναι η αρχή της νίκης. 
Όλη η Νίκαια υποδέχθηκε τον πρόεδρο της 
ΕΔΑ. Αύριο ο κ. Ηλιού ομιλεί σε συνεστίαση 

της ΔΝΛ
Ομιλία του Γ. Πασαλίδη και χαιρετισμός του Β. 

Ιωαννίδη εκ μέρους της ΔΝΛ. Νίκαια Πασαλίδης Γιάννης~ Ηλιού Ηλίας~ Ιωαννίδης Β.

1967 4/2 1
Ο κ. Ηλιού θα μιλήσει απόψε σε συνεστίαση 

της ΔΝΛ Αθήνα Ηλιού Ηλίας~ Θεοδωράκης Μίκης

1967 4/2
1 και 

4
Λήγει σήμερα η Σύνοδος 

της Δ.Ε. της ΕΔΑ

Πτώση της ΕΡΕ διαπιστώνουν οι ομιλητές. 
Ένταση του αγώνα για να μην ανακοπεί ο 

δρόμος προς τις ελεύθερες εκλογές

Στην κοινή συνεστίαση της ΕΔΑ και της ΔΝΛ 
Π. Φαλήρου (4.2), θα παρευρεθεί ο Β. 

Νεφελούδης. ~ Η ΕΔΑ διοργανωνει στις 8.2 
πολιτική συγκέντρωση στην Ελευσίνα με ομιλία 

του γραμματέα της ΔΝΛ, Τ. Μπενά. Παλαιό Φάληρο~ Ελευσίνα Νεφελούδης Βασίλης~ Μπενάς Τάκης

1967 5/2 10

Βαρυσήμαντος λόγος του 
κ. Ηλιού στη συνεστίαση 

της ΔΝΛ

Η ΕΔΑ οδηγεί στη δημοκρατική 
αναγέννηση. Ελεύθερες εκλογές, απομόνωση 
της Δεξιάς και νίκη της ΕΔΑ, άμεσοι στόχοι 
κινητοποιήσεων των μελών του Κόμματος 
και της Νεολαίας. Παρασκηνιακή κίνηση για 
νέα υπηρεσιακή και τορπιλισμό της απλής 

αναλογικής

Αποσπάσματα από την ομιλία του Ηλ. Ηλιού 
στο ξενοδοχείο "Ερέτρια" (4.2) για το "ρόλο της 

νεολαίας στην εθνική, δημοκρατική 
αναγέννηση". Αθήνα Ηλιού Ηλίας 

1967 5/2 10
Συγκεντρώσεις της ΕΔΑ. Κόρινθος, 

Ελευσίνα, Περιστέρι
Αναγγελία ομιλίας του Τ. Μπενά, στην Ελευσίνα 

στις 8.2.
Κόρινθος~ Ελευσίνα~ 

Περιστέρι Μπενάς Τάκης

1967 5/2
2 και 

9

 Όλοι στον αγώνα για 
ελεύθερες εκλογές, για 
μια ισχυρή Αριστερά 

Η ΕΔΑ εκφράζει τα αιτήματα της εποχής μας 
και θα νικήσει. Δημοκρατική κυβέρνηση 
στηριγμένη σε όλες τις δημοκρατικές 
δυνάμεις. Καταδίκη του βασιλικού 

πραξικοπήματος και της ξενόδουλης Δεξιάς. 
Βαρυσήμαντη απόφαση της 11ης Συνόδου 

της Δ.Ε.

Αναφορά, στην απόφαση της Συνόδου, στο 
ενωτικό πνεύμα της Νεολαίας που σημείωσε 

λαμπρές νίκες με την ανατροπή των σχεδίων για 
τη διάλυση της ΔΝΛ. Πρόταση για την 

αξιοποίηση και τη βοήθεια της μεγάλης δύναμης 
του δημοκρατικού αγώνα, της Νεολαίας και της 

οργάνωσής της. Αθήνα

1967 7/2 1 Δύο μέλη της ΔΝΛ

Κακοποιήθηκαν στο Τμήμα Περιστερίου. 
Διάβημα της ΕΔΑ στον κ. Τζανετή και 

ερώτηση στη Βουλή

Οι Β. Νεφελούδης και Μ. Θεοδωράκης, με 
διάβημά τους στον υπουργό Δημοσίας Τάξεως 
καταγγέλλουν τη σύλληψη και κακοποίηση των 

Αντ. Φιτσιάνου, γραμματέα της ΔΝΛ 
Περιστερίου, και του Αγ. Τσιτρούδη μέλους της 
ΔΝΛ. Η σύλληψη έγινε στις 4.2 κατά την έξοδό 
τους από τα γραφεία της ΕΔΑ με πρόχημα την 
"εξακρίβωση στοιχείων". Κρατήθηκαν επί 2 1/2 

ώρες στο τμήμα και κακοποιήθηκαν. Περιστέρι
Τζανετής Σοφοκλής~ Νεφελούδης Βασίλης~ Θεοδωράκης 

Μίκης~ Φιτσιάνος Αντώνης~ Τσιτρούδης Αγ.

1967 7/2 7
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Διαλέξεις της ΔΝΛ Καλλιθέας

Στο πλαίσιο κύκλου διαλέξεων για την εθνική 
αναγέννηση, πραγματοποιείται (7.2) στην 
Καλλιθέα διάλεξη με θέμα: "Το ελληνικό 
πολιτικό τραγούδι". Θα παραστούν οι  Μ. 
Θεοδωράκης και ο Δ. Σαββόπουλος που θα 

τραγουδήσει. Καλλιθέα Θεοδωράκης Μίκης~ Σαββόπουλος Διονύσης

1967 7/2 7

Φωτογραφία με λεζάντα από την υποδοχή του 
Ηλ. Ηλιού στην εκδήλωση ΔΝΛ. Αναφέρεται 
στον Ηλ. Ηλιού που μαζί με τους άλλους 
εκπροσώπους της ΕΔΑ και της ΔΝΛ 

τραγούδησαν και χόρεψαν με την ενεργή 
συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών. Λίγο πριν τη 

συνεστίαση, ο Ηλ. Ηλιού επισκέφθηκε τα 
γραφεία της ΔΝΛ όπου του επιφυλάχτηκε θερμή 

υποδοχή. Αθήνα
Ηλιού Ηλίας~ Μπενάς Τάκης~ Θεοδωράκης Μίκης~ 

Φαραντούρη Μαρία~ Καλογιάννης Αντώνης~ Λοΐζος Μάνος

1967 7/2 8

Ενθουσιώδεις 
συγκεντρώσεις στην 
Αθήνα, Κόρινθο, Β. 

Ελλάδα

Η ΕΔΑ εγγυητής της δημοκρατίας τόνισε ο 
κ. Κιτσίκης σε μεγάλη συγκέντρωση στην 
Κόρινθο. Ο λαός θα επιβάλει ελεύθερες 

εκλογές

Μίλησε για το "απτόητο πνεύμα του λαού" που 
επιβεβαιώνεται στις διάφορες συγκεντρώσεις. ~ 
Επιτυχής συγκέντρωση στο Περιστέρι. Στο 

τέλος της διαβάστηκε υπόμνημα διαμαρτυρίας 
κατοίκων για τις τρομοκρατικές ενέργειες σε 

βάρος της ΔΝΛ.

Αθήνα~ Κόρινθος~ Βόρεια 
Ελλάδα~ Παλαιό Φάληρο~ 

Περιστέρι
Κιτσίκης Νίκος~ Ηλιού Ηλίας~ Νεφελούδης Βασίλης~ 

Κύρκος Λεωνίδας~ Θεοδωράκης Μίκης
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1967 7/2 8 Αυριανές εκδηλώσεις

Αναγγελία. Στις 8.2 ομιλία του Τ. Μπενά στην 
Ελευσίνα. ~ Κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
της ΕΔΑ και της ΔΝΛ, στις 8.2, στη λέσχη της 

ΔΝΛ στο Παλαιό Φάληρο. Παλαιό Φάληρο~ Ελευσίνα Μπενάς Τάκης 

1967 7/2
1 και 

6

Λόγος του κ. Μπριλλάκη 
στην Επιτροπή της 

Βουλής

Αναφορά του Αντ. Μπριλλάκη και βουλευτών 
της ΕΡΕ στη ΔΝΛ και στα "πιεστικά μέτρα" 

εναντίον της. Αθήνα
Μπριλλάκης Αντώνης~ Ράλλης Γεώργιος~ Ηλιόπουλος 

Σταύρος

1967 7/2 3
Η νεολαία και η Εθνική 

Αναγέννηση

Οι νέοι οικοδομούν το μέλλον της χώρας. Η 
ομιλία του κ. Ηλία Ηλιού στη συνεστίαση 

της Δ.Ν. Λαμπράκη
Ο λόγος στη συνεστίαση της ΔΝΛ, στο 

ξενοδοχείο "Ερέτρια" στις 4.2. Αθήνα Ηλιού Ηλίας

1967 8/2 5 Ιωαννίδης Φρίξος
Παράνομη σύλληψη νέων γιατί μοίραζαν τη 

"Γενιά μας"

Στις 5.2, στο χωριό Κεντρικό του Κιλκίς, 
λοχαγός των ΤΟΜ με στρατιώτες επεχείρησε να 
συλλάβει 4 νέους της ΔΝΛ που μοίραζαν τη 

"Γενιά μας". Οι νέοι αρνήθηκαν να τους 
ακολουθήσουν "γιατί το περιοδικό κυκλοφορεί 
νόμιμα". Ειδοποιήθηκε η χωροφυλακή που τους 

συνέλαβε. Κρατήθηκε μόνον ο Φ. 
Παπαμιχαηλίδης. Κεντρικό (Κιλκίς) Παπαμιχαηλίδης Φ.

1967 8/2 6 Ιωαννίδης Φρίξος

Δικάζεται ο δήμαρχος Καβάλας για το "όχι 
στο φασισμό". Και στελέχη της ΕΔΑ και της 

ΔΝΛ

Την ίδια μέρα (15.2) θα δικαστούν μέλη του 
Συμβουλίου της ΔΝΛ Καβάλας με την 

κατηγορία για κυκλοφορία προκηρύξεων με 
θέμα τον πόλεμο του Βιετνάμ. Καβάλα Τσολάκης (;)

1967 8/2
1 και 

4 Αλήθειες Το καράτε

Δημοσίευμα της εφημ. "Ακρόπολις" τονίζει ότι 
"ο βασιλιάς δεν θέτει ως υπόδειγμα της νεολαίας 
το καράτε, αλλά το ήθος του και την ολυμπιακή 
νίκη του στην ιστιοπλοϊα". Απαντά σε σχόλιο 
του Ηλ. Ηλιού στη διάρκεια της ομιλίας στη 
ΔΝΛ. Ο Ηλιού είχε πεί ότι "στο υπόδειγμα του 
καράτε, η νεολαία αντιπαραθέτει τους αγώνες 

της". Αθήνα Ηλιού Ηλίας~ Κωνσταντίνος (βασιλιάς)

1967 8/2
1 και 

4

Μυστική παρακρατική οργάνωση δρα στο 
υπουργείο Παιδείας. Χρησιμοποιεί τους 

φακέλους του Υπουργού.

Ύστερα από επιστολή που έλαβε από την 
Οργάνωση Αόρατων Αγωνιστών, ο Μ. 

Θεοδωράκης  αποκαλύπτει ότι οι παρακρατικοί 
δρούν στο Υπουργείο Παιδείας και 

χρησιμοποιύν τους επιστολικούς φακέλους του 
Υπουργείου. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης~ Ακρίτας Λουκής

1967 9/2 1
Από δράστη φυσικά … 

"άγνωστο"

Τρομοκρατική έκρηξη στη λέσχη της ΔΝΛ 
Αμφιθέας. Οι συγκεντρωμένοι νέοι απτόητοι 
συνέχισαν την εορταστική τους εκδήλωση

Έκρηξη στη ΔΝΛ Αμφιθέας στη διάρκεια 
ομιλίας του βουλευτή της ΕΔΑ, Β. Νεφελούδη, 

στο πλαίσιο εκδήλωσης για την κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίττας και ενώ αστυνομικοί 

ήταν σε απόσταση 50 μέτρων. Άμεση 
καταγγελία του Νεφελούδη στον αστυνομικό 
διευθυντή που ήρθε στον τόπο τη έκρηξης. Η 

εκδήλωση συνεχίστηκε. Αμφιθέα~ Παλαιό Φάληρο
Νεφελούδης Βασίλης~ Κύρκος Λεωνίδας~ Θεοδωράκης 

Μίκης~ Τοτόμης~ Καρανάσος (υπαρχιφύλακας)

1967 9/2 2 Λόγοι- Αντίλογοι
Κοινός παραβάτης της δημοσιογραφικής 

δεοντολογίας

Η έρευνα για τη νεολαία, που έχει εγκαινιάσει ο 
Γ. Λάμψας, στην εφημ. "Ακρόπολις", είναι 

"τελικά οχετός συκοφαντών" κατά της ΔΝΛ, 
των φοιτητών και των νέων. Ακόμη και το 
τραγούδι "Ξαστεριά" το έχει απολύτως 

διαστρεβλώσει. Αθήνα Λάμψας Γ.

1967 9/2 2 Λόγοι- Αντίλογοι Τούβλα και ζωντανά ιδανικά

Σχόλιο για την τοποθετηση της εφημ. 
"Ακρόπολις" απέναντι στη δήλωση του Ηλ. 

Ηλιού "περί τούβλων και καράτε" στη διάρκεια 
συνεστίασης της ΔΝΛ. "Η προοδευτική νεολαία 
δεν εμπνέεται από σπασίματα τούβλων και γι' 
αυτό η εφημερίδα στρέφεται  εναντίον της". Ηλιού Ηλίας

1967 9/2 5 Θάνατος αγωνιστή Σωτήρης Δαγκλής

Στην κηδεία του προέδρου της Ν.Ε. Ιωαννίνων 
της ΕΔΑ, στεφάνι κατέθεσαν και εκπρόσωποι 

της τοπικής ΔΝΛ. Ιωάννινα Δαγκλής Σωτήρης

1967 9/2 6 Συγκεντρώσεις της ΕΔΑ 
Αναγγελία συγκέντρωσης, στις 12.2, της ΕΔΑ 

και της ΔΝΛ Περιστερίου. Περιστέρι
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1967 9/2
1 και 

4

Ο Πιπινέλης ομολογεί ότι 
αποτελούν το κόμμα του 

φασισμού

 Καθεστώς Σαλαζάρ ονειρευόταν η ΕΡΕ. 
Κατάργηση των ελευθεριών, εκλογές με 

"Περικλή". Ο Λαός θα την συντρίψει και για 
να κατοχυρωσει τη νίκη θα φέρει ισχυρή 

ΕΔΑ στη Βουλή. Τόνισε ο κ. 
Παπαδημητρίου σε συγκέντρωση στην 

Ελευσίνα.
Ομιλίες των Γιάννη Παπαδημητρίου και Τ. 

Μπενά στην Ελευσίνα Ελευσίνα
Πιπινέλης Παναγιώτης~ Παπαδημητρίου Γιάννης~ Μπενάς 

Τάκης

1967 10/2 3 Συγκέντρωση Λαμπράκηδων στο Αννόβερο

Συγκέντρωση και ψήφισμα για να μετέχουν οι 
μετανάστες στις εκλογές, για να σταματήσει η 
δίωξη των μεταναστών και η κατακράτηση των 
διαβατηρίων τους, για τη νομιμοποίηση του 
ΚΚΕ, την απελευθέρωση των πολιτικών 
κρατουμένων και τον επαναπατρισμό των 
πολιτικών προσφύγων. Η κυβέρνηση 

Παρασκευόπουλου χαρακτηρίζεται "τέταρτο 
πραξικόπημα". Καταγγέλλονται οι ΕΡΕ και η 

Ε.Κ. Αννόβερο Παρασκευόπουλος Ιωάννης

1967 10/2 5 Αλήθειες Η "τρομοκρατία" των Λαμπράκηδων

Σχόλιο σε δημοσίευμα εφημερίδας της ΕΡΕ. Στο 
χωριό Κεντρικόν του Κιλκίς ο γραμματέας της 
ΔΝΛ, Φ. Παπαμιχαηλίδης προκάλεσε επεισόδιο 
σε βάρος του λοχαγού Θωμά Κωτούλα που 

θέλησε να αγοράσει φύλλο της "Γενιάς μας". Ο 
Λαμπράκης αρνήθηκε την πώληση, άρχισε να 
βρίζει τον λοχαγό και κάλεσε και άλλους 
Λαμπράκηδες για επίθεση. Ειδοποιήθηκε η 
στρατιωτική μονάδα και οι Λαμπράκηδες 
εξαφανίστηκαν. Συνελήφθη  μόνο ο 
Παπαμιχαηλίδης και οδηγήθηκε στον 

εισαγγελέα. Κεντρικό (Κιλκίς) Παπαμιχαηλίδης Φ.~ Κωτούλας Θωμάς

1967 10/2 6

Κατά έγκυρες 
πληροφορίες από τη 

Λευκωσία

Συμφωνία με την Τουρκία για βάση του 
ΝΑΤΟ θα επιδιώξει η κυβέρνηση. Η αλήθεια 

θα πέσει σαν βόμβα, λένε οι Τούρκοι. 
Επαναλαμβάνεται εντός του μηνός ο 

διάλογος.
Ανακοίνωση-καταγγελία της ΔΝΛ για τις 

εξελίξεις στο Κυπριακό (8.2). Λευκωσία~ Κύπρος~ Τουρκία

1967 10/2 6

Η κυβέρνηση πρέπει να επιβληθεί της 
υποθέσεως Αμφιθέας. Διάψευση κακόβουλης 

"πληροφορίας"

Διάψευση από την ΕΔΑ της "πληροφορίας-
δημοσίευσης" ότι ο Νεφελούδης ζήτησε 

συγγνώμη από τον αστυνομικό διευθυντή μετά 
την έκρηξη έξω από τη λέσχη ΔΝΛ Αμφιθέας. 
Αντιθέτως ο Νεφελούδης κατήγγειλε τη δράση 
των αστυνομικών, Τοτόμη και Καρανάσου, 

γνωστών για τις παρακρατικές δραστηριότητές 
τους. Αμφιθέα Νεφελούδης Βασίλης~ Τοτόμης~ Καρανάσος (αστυνομικός)

1967 11/2 4 Αλήθειες Το … "σχέδιο Λένιν"

Σε δημοσίευμα της εφημ. "Ακρόπολις" 
καταγγέλλεται ότι στην Τρίπολη με το 

συνθηματικό "σχέδιο Λένιν" καταρτίζεται 
πρόγραμμα επανάστασης, ότι στη Θεσσαλονίκη 
οπαδοί του Μπ. Ράσσελ συγκροτούν ομάδα 
λαϊκών τιμωρών, ότι κομμουνιστικά στελέχη 
μοιράζουν όπλα κ.α. Ο αρθρογράφος της 

"Αυγής" επισημαίνει ότι συλλήψεις έχουν γίνει 
μόνο επείδή κάποιοι νέοι έχουν γράψει το "Ζ" 

στα γραφεία της οργάνωσης τους. Τρίπολη~ Θεσσαλονίκη

1967 11/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδηλώσεις της ΔΝΛ

Στις 14.2 θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά 
γραφεία της ΔΝΛ εκδήλωση με θέμα την 

πολιτική λογοτεχνία στην Ελλάδα. Θα μιλήσουν 
οι Κ. Κοτζιάς, Α. Φραγκιάς, Β. Βασιλικός, Μ. 
Αξιώτη, Β. Λεοντάρης κ.ά.~ Στς 7.2, η ΔΝΛ 
Καλλιθέας διοργάνωσε εκδήλωση για το 
"πολιτικό τραγούδι" με ομιλητή τον Θ. 

Μπανούση. Παρευρέθηκαν οι Μ. Θεοδωράκης, 
Δ. Σαββόπουλος κ.ά. ~ Στη ΔΝΛ Αγ. Ιερόθεου 
πραγματοποιήθηκε διάλεξη του Χρ. Γανωτή με 
θέμα "Πολιτικά δικαιώματα των νέων στην 
Ελλάδα". ~ Στη ΔΝΛ Λιοσίων για την "Απλή 
αναλογική" μίλησε ο Φ. Κωστομητσόπουλος. ~ 
Ο  Κ. Μανταίος μίλησε γα την "Κοινωνική 

εξέλιξη" στη ΔΝΛ Χολαργού.
Αθήνα~ Λιόσια~ Χολαργός~ 

Καλλιθέα

Κοτζιάς Κώστας~ Φραγκιάς Αντρέας~ Βασιλικός Βασίλης~ 
Αξιώτη Μέλπω~ Λεοντάρης Βύρων~ Μπανούσης Θέμης~ 
Θεοδωράκης Μίκης~ Σαββόπουλος Διονύσης~ Γανωτής 
Χρήστος~ Κωστομητσόπουλος Φ.~ Μανταίος Κώστας
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1967 11/2 6
Διαμαρτυρίες για τη σύλληψη μελών της 

Δ.Ν. Λαμπράκη

Η ΔΝΛ Αγίου Σώστη διαμαρτύρεται για τη 
σύλληψη των μελών της, Όθ. Δεληγιαννίδη, Τ. 
Λαζαρίδη, Σ. Κουτσούνη, στις 7.2, μετά την 

έξοδό τους από τα γραφεία της ΕΔΑ. Άγιος Σώστης (Αθήνα) Δεληγιαννίδης Οθ.~ Λαζαρίδης Τ.~ Κουτσούνη Σούλα

1967 11/2
1 και 

4

Οι συγκεντρώσεις των 
δημοκρατικών κομμάτων 
ενισχύουν το εκλογικό 

κλίμα

Κερδίζει έδαφος το αίτημα επισπεύσεως των 
εκλογών. Η ΕΔΑ κατήγγειλε χθές στη Βουλή 
ότι η ΕΡΕ και Ε.Κ. παρεμποδίζουν και την 
απλή αναλογική. Αύριο συγκεντρώσεις της 

ΕΔΑ : Δράμα, Καλαμάτα, Περιστέρι
Συγκέντρωση της ΕΔΑ και της ΔΝΛ στο 

Περιστέρι. Δράμα~ Καλαμάτα~ Περιστέρι

1967 12/2 1 Αλήθειες Οι κακοποιήσεις

"Δεν περνάει μια μέρα χωρίς καταγγελία της 
τρομοκρατίας των αστυνομικών οργάνων". Στις 

11.2 καταγγέλθηκε στη Βουλή η κακοποίηση 
στελέχους της ΔΝΛ στο αστυνομικό τμήμα Ν. 
Κόσμου από τον διοικητή και αστυφύλακες. 
Σχόλιο για την ανοχή του υπουργού Δημοσίας 

Τάξεως και του πρωθυπουργού. Νέος Κόσμος Παρασκευόπουλος Ιωάννης

1967 12/2 12
Πρόσχημα η εξακρίβωση 

στοιχείων
 Ερώτηση καταγγελία της ΕΔΑ για 

συλλήψεις και κακοποίηση

Επερώτηση βουλευτών ΕΔΑ: Όργανα του 
παραρτήματος Ν. Κόσμου συνέλαβαν με το 
πρόσχημα εξακρίβωσης στοιχείων τους Δ. 
Λαζαρίδη, στέλεχος της ΔΝΛ, Όθωνα 
Δεληγιαννίδη και Χρυσ. Κουτσούνη. Ο 
Λαζαρίδης κρατήθηκε και κακοποιήθηκε. 

Υποβλήθηκε μήνυση. Νέος Κόσμος

Εφραιμίδης Βασίλης~ Θεοδωράκης Μίκης~ Κύρκος 
Λεωνίδας~ Μπριλλάκης Αντώνης~ Λαζαρίδης Δ.~ 

Δεληγιαννίδης Όθων~ Κουτσούνη Σούλα

1967 12/2

5 και 
6 και 

7

11η Σύνοδος της 
Διοικούσης Επιτροπής. 
Εισηγήση - Συζήτηση 

Η Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
στην 11η Σύνοδο της Δ.Ε. της ΕΔΑ

Αναφορές στη ΔΝΛ και στην ομιλία του 
Μπ.Θεοδωρίδη, μέλους του Κεντρικού 
Συμβουλίου της ΔΝΛ, στην 11η Συνοδό.  

[φύλλο ελλειπές]. Θεοδωρίδης Μπάμπης 

1967 14/2 5
Από τις συγκεντρώσεις της ΕΔΑ και της 

ΔΝΛ

Δύο φωτογραφίες από συγκεντρώσεις της ΕΔΑ 
και της ΔΝΛ. Η πρώτη από τη συγκέντρωση 
ΕΔΑ-ΔΝΛ στο Περιστέρι (12.2), η άλλη από 
ομιλία του Μ. Γλέζου στη ΔΝΛ Ανθούπολης 

(11.2). Περιστέρι~ Ανθούπολη Γλέζος Μανώλης 

1967 14/2 7
Σήμερα η συζήτηση της 

ΔΝΛ  "Η πολιτική λογοτεχνία στην Ελλάδα"

Αναγγελία της εκδήλωσης που πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο συζητήσεων της ΔΝΛ για τα μεγάλα 

προβλήματα κοινωνικής, οικονομικής, 
πολιτικής, πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας. 

Πρόγραμμα. Αθήνα

1967 14/2 8
Το Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου 

καταγγέλλει τις διώξεις

Συνήλθε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο 
Περιστερίου για να συζητήσει τη σύλληψη και 
κακοποίηση των 2 μελών ΔΝΛ. Ψήφισμα για 
την τιμωρία των αστυνομικών οργάνων που 

κακοποίησαν τους 2 νέους. Περιστέρι Φιτσιάνος Αντώνης~ Τσιτρούδης Αγ

1967 14/2
1 και 

7

Η Αριστερά προχωρεί 
στην προετοιμασία για 

την εκλογική αναμέτρηση

Συγκροτήθηκαν τα κλιμάκια της ΕΔΑ για 
τους συνδυασμούς. Οι συνεπείς δημοκράτες 
θα ακολουθήσουν την ΕΔΑ, το κόμμα της 
πραγματικής Δημοκρατίας. Ενθουσιώδεις 
συγκεντρώσεις στην Καλαμάτα, Δράμα, 

Γαλάτσι, Περιστέρι και ηγετικά στελέχη της 
ΕΚ ζητούν επίσπευση τ

Ο Μ. Γλέζος σε συνεστίαση της ΔΝΛ 
Ανθούπολης, στις 11.2, μίλησε για το ρόλο της 

νεολαίας στον αγώνα για την Εθνική 
Δημοκρατική Αλλαγή, για τον απελευθερωτικό 

αγώνα της νέας γενιάς κ.ά.
Καλαμάτα~ Δράμα~ Γαλάτσι~ 

Περιστέρι~ Ανθούπολη Γλέζος Μανώλης 

1967 14/2
1 και 

7
Η χθεσινή συζήτηση στο 

"Διάνα" 

Οι ακαδημαϊκές ελευθερίες. Ηλιού: Οι 
δυνάμεις του σκοταδισμού και της 

οπισθοδρομήσεως στρέφονται κατά των 
φοιτητών

Η συγκέντρωση για τις "ακαδημαϊκές ελευθερίες 
και την κατοχύρωση του πανεπιστημιακού 

ασύλου, στις 13.2, πραγατοποιήθηκε παρουσία 
χαφιέδων του "Σπουδαστικού" της Ασφαλείας. 
Ομιλία του Ηλ. Ηλιού και εκπροσώπων και 
ΔΝΛ. Ο εκπρόσωπος της ΔΝΛ τόνισε ότι τα 
προβλήματα της παιδείας δεν λύνονται με 
αναθέματα, με την εγκύκλιο 1010, με 

απαγορεύσεις των φοιτητικών συγκεντρώσεων. 
Επεισόδια από ΕΚΟΦίτες. Αθήνα Ηλιού Ηλίας~ Αργυρόπουλος Χριστόφορος

1967 15/2 1

Ο αποκλεισμός της 
μουσικής του από το 

Ε.Ι.Ρ 
Ο Μ. Θεοδωράκης απαντά στο θόρυβο του 

δεξιού τύπου

Συναυλία διοργάνωσαν (13.2) φοιτητές της 
Νομικής για να σταματήσει ο αποκλεισμός του 
Μ. Θεοδωράκη και της μουσικής του. Ομιλία 

του Μ. Θεοδωράκη. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης
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1967 15/2 6
Ανακρίσεις για την προχθεσινή ομιλία του κ. 

Θεοδωράκη

Εισαγγελέας διενεργεί προκαταρτική εξέταση 
για να διαπιστωθεί αν ο πρόεδρος της ΔΝΛ 

δήλωσε πράγματι όσα έγραψε δεξιά εφημερίδα 
για το ρόλο της βασιλομήτορος στη δολοφονία 

Λαμπράκη. Θεοδωράκης Μίκης~ Φρειδερίκη (βασιλομήτωρ)

1967 15/2
1 και 

5

Η χθεσινή συζήτηση στην 
Επιτροπή Εσωτερικών 

της Βουλής

Εψηφίσθη κατ' αρχήν η απλή αναλογική. Με 
ψήφους 17 υπέρ, 5 κατά και 2 "παρών". Τα 

δύο κόμματα που υποστήριξαν την 
κυβέρνηση παρουσιάστηκαν διασπασμένα. 
ΕΡΕ και ΕΚ κατεψήφισαν τροπολογία της 
ΕΔΑ για ευρύτερη εκλογική περιφέρεια

Αναφορά σε δημοσιεύματα της άκρας Δεξιάς 
που προσπαθούν να δημιουργήσουν ξανά κλίμα 
"κουμμουνιστολογίας" με "μυθιστορήματα περί 
επιθέσεως Λαμπράκηδων" που εμπόδισαν τα 
ΤΕΑ στη Φιλιππιάδα να κάνουν ασκήσεις. Φιλιππιάδα (Πρέβεζα)

1967 16/2
1 και 

4

Διά του κ. Ηλιού που θα 
μιλήσει την Κυριακή σε 

συγκέντρωση στο 
Αιγάλεω 

Επίσπευση των εκλογών θα ζητήσει η ΕΔΑ. 
Σήμερα θα υποβάλει τροπολογίες στο 

εκλογικό για να δοθεί ευρύτερο δημοκρατικό 
περιεχόμενο στο νομοσχέδιο. Ενθουσιασμός 

στην επαρχία

Κλίμα έντασης δημιούργησαν βουλευτές του 
Κόμματος των Προοδευτικών με την κατάθεση 

στη Βουλή πρότασης νόμου με την οποία 
ζητείται η διάλυση της ΔΝΛ. ~ Η εφημ. "Εστία" 
ζητά από την "εθνικόφρονα" Ελλάδα να πάρει 
μέτρα εναντίον των κέντρων, κινηματογράφων 

κλπ όπου παίζεται η μουσική του Μ. 
Θεοδωράκη. Αιγάλεω Θεοδωράκης Μίκης~ Ηλιού Ηλίας

1967 17/2 1
Αυγερινός [Ασημάκης 

Γιαλαμάς] Έμμετρο ξύπνημα Οι αχάριστοι…

΄Εμμετρη σάτυρα για τον Μαρκεζίνη που 
βούλιαξε σε αφάνεια και ζητά στη Βουλή τη 

διάλυση των Λαμπράκηδων. Μαρκεζίνης Σπύρος

1967 17/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδηλώσεις ΔΝΛ

Η ΔΝΛ Βύρωνα διοργανώνει εκδήλωση με θέμα 
"Νεολαία και πολιτική" στις 17.2. ~ Συνεστίαση 
στις 18.2 πραγματοποιεί η ΔΝΛ Κολωνού.  Βύρωνας~ Κολωνός

1967 17/2 6
Ποινική δίωξη κατά του βουλευτή της ΕΔΑ 

κ. Μίκη Θεοδωράκη

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών, 
Χατζίκος, άσκησε δίωξη κατά του Μ. 

Θεοδωράκη, για "προσβολή της τιμής του 
βασιλέως". Στον λόγο του σε φοιτητική 

συγκέντρωση, στο θέατρο "Διάνα" στις 13.2, 
μίλησε εναντίον της βασιλομήτορος 

Φρειδερίκης. Αθήνα
Θεοδωράκης Μίκης~ Χατζίκος Αθανάσιος~ Φρειδερίκη 

(βασιλομήτωρ) 

1967 17/2 6
Προκλητική ενέργεια 
στην περιοχή Άρτας 

Αφίσσες με σφυροδρέπανα με την υπογραφή 
ΔΝΛ τοιχοκόλλησαν σκευωροί. Ερώτηση - 

καταγγελία βουλευτών της ΕΔΑ

Οι βουλευτές της ΕΔΑ, Εφραιμίδης, Κύρκος, 
Μπριλλάκης και Σκοπούλης, κατήγγειλαν ότι 

στο χωριό Αγ. Σπυρίδων Άρτας, στις 3.2, άντρες 
των εκεί ΤΕΑ δεν προσέρχονται σε ασκήσεις 
παρελάσεως με το πρόσχημα "ότι δεν τους 
αφήνουν οι Λαμπράκηδες". Ο διοικητής τους 
ερώτησε "τότε γιατί σας δώσαμε τα όπλα;". Οι 
προκλήσεις στην περιοχή συνεχίστηκαν καθώς 
τη νύχτα τοιχοκολλήθηκαν στο χωριό Χόσεψη 
αφίσσες και συνθήματα εναντίον του βασιλιά και 
του στρατού με σφυροδρέπανα και υπογραφή 
ΔΝΛ. Καταγγελία της Ν.Ε. της ΔΝΛ ΄Αρτας.

Άρτα~ Άγιος Σπυρίδων 
(Άρτα)~ Χόσεψη (Άρτα)

Εφραιμίδης Βασίλης~ Κύρκος Λεωνίδας~ Μπριλλάκης 
Αντώνης~ Σκοπούλης Νίκος 

1967 17/2
1 και 

4
Δηλώσεις του Μ. 
Θεοδωράκη  Το "Δόγμα" Νιάνια και η φωνή του έθνους

Δηλώσεις του Μ. Θεοδωράκη για τον 
υφυπουργό Προεδρίας Κυβερνήσεως, Δ. Νιάνια, 

περί αποκλεισμού του με το πρόσχημα του 
πολιτικού προσηλυτισμού. Θεοδωράκης Μίκης~ Νιάνιας Δημήτριος

1967 17/2
1 και 

5
Η ΕΔΑ με ερώτησή της 
στη Βουλή καταγγέλλει:

 Το Ε.Ι.Ρ. μεροληπτικό και μισαλλόδοξο. Η 
κυβέρνηση το χρησιμοποιεί υπέρ των δύο 
κομμάτων που τη στηρίζουν και επιτρέπει 

την εμπρηστική πολιτικολογία στο 
ραδιοσταθμό της χούντας. Το θέμα των 

ελεύθερων εκλογών υπόθεση του 
δημοκρατικού λαού.

Επερώτηση της ΕΔΑ για το Ελληνικό Ίδρυμα 
Ραδιοφωνίας και τη μη μετάδοση κειμένων της 

ΕΔΑ. Αναφέρεται σε κείμενα που δεν 
μεταδόθηκαν, όπως ο λόγος του Ηλιού στη 
συνεστίαση της ΔΝΛ (14.2), αλλά και στην 

εμπρηστική πολιτικολογία του ΕΙΡ εναντίον της 
Αριστεράς και στη συστηματική διαστρέβλωση 

θέσεων της ΕΔΑ και της ΔΝΛ. Αθήνα Ηλιού Ηλίας

1967 18/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Αθώωση

Το τριμελές Πλημ/κείο αθώωσε τον Χρ. Λίτσα 
από την Αργυρούπολη Τυρνάβου από την 
κατηγορία ότι μοίραζε, χωρίς άδεια, το 

περιοδικό "Η Γενιά μας".
Αργυρούπολη Τυρνάβου 

(Λάρισα) Λίτσας Χρ.

1967 18/2
1 και 

4 Μερκούρης Στ[αμάτης]
Απάντηση στον Γ. 

Παπανδρέου 
Η πραγματική πρωτοπορία. Άρθρο του κ. Στ. 

Μερκούρη

Αναφορά στην προετοιμασία, από την 
κυβέρνηση Παπανδρέου, νόμου για την 
αντισυνταγματική διάλυση της ΔΝΛ κ.ά. Παπανδρέου Γεώργιος
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1967 18/2
1 και 

4

Ενιαίος αγώνας για ελεύθερες εκλογές. 
Αύριο ομιλίες των κ.κ. Ηλιού, Ηλιόπουλου 
στο Αιγάλεω και Ν. Ιωνία και τη Δευτέρα 
του Γλέζου στη Θεσσαλονίκη. Βουλευτές 
της Ε.Κ. συμμαχούν με την ΕΡΕ και 

απορρίπτονται τροπολογίες της ΕΔΑ για 
δημοκρατικότερη διάρθρωση 

Ο Μ. Γλέζος θα μιλήσει στις 20.2 στη 
Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση που διοργανώνει η 

τοπική ΔΝΛ.
Αιγάλεω~ Νέα Ιωνία~ 

Θεσσαλονίκη Ηλιού Ηλίας~ Ηλιόπουλος Σταύρος~ Γλέζος Μανώλης

1967 18/2
1 και 

4

Απαράδεκτο το "δόγμα" 
του για τον Μ. 
Θεοδωράκη

 Να φύγει ο Νιάνιας. Ερώτηση της ΕΔΑ, 
ανακοίνωση της ΔΝΛ. Εμπαθείς δηλώσεις 

του κ. υφυπουργού

Ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου της 
ΔΝΛ αναφέρεται στην απαγόρευση της 
μουσικής του Μ. Θεοδωράκη από το ΕΙΡ, 

καταγγέλλει τη στάση του Δ. Νιάνια και καλεί τη 
νεολαία σε πάλη για τη δημοκρατία, τον 

πολιτισμό, την ελευθερία, τα δικαιώματα λαού. 
Ζητά νά έρθουν "πιο κοντά στο λαό τα 

τραγούδια της Ρωμιοσύνης". Θεοδωράκης Μίκης~ Νιάνιας Δημήτριος

1967 19/2 6

Θα συζητηθούν τα κύρια 
προβλήματα που 

αντιμετωπίζει σήμερα το 
έθνος μας

 Μια νέα εξόρμηση της Δ.Ν. Λαμπράκη: Η 
εθνική, πνευματική και πολιτιστική 

αναγέννηση. Εκδηλώσεις στην κεντρική και 
συνοικιακές λέσχες, σε θέατρα και σε άλλους 

δημόσιους χώρους με συμμετοχή 
εκπροσώπων του πνευματικού και πολιτικού 

κόσμου 

Πρόγραμμα ομιλιών και διαλέξεων με θέματα 
πολιτικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά στο 

πλαίσιο της δίμηνης εξόρμησης της ΔΝΛ για την 
"Εθνική Αναγέννηση". Αθήνα

1967 19/2 6
Στην Κεντρική Λέσχη της 

ΔΝΛ Συζήτηση για την πολιτική λογοτεχνία

Ανταπόκριση από την εκδήλωση. Πήραν μέρος 
οι Κ. Κοτζιάς, Στρ. Τσίρκας, Β. Βασιλικός, Δ. 
Σωτηρίου, Μ. Κουμανταρέας, Έλ. Ιωαννίδη, Μ. 
Δεσποτίδης κ.ά. Ακολούθησε συζήτηση. ~ Ο Μ. 

Θεοδωράκης σε λόγο του καθορίζει τους 
σκοπούς και το περιεχόμενο της δίμηνης 
εξόρμησης της ΔΝΛ για την "πνευματική-

πολιτιστική αναγέννηση". Αθήνα

Κοτζιάς Κώστας~ Τσίρκας Στρατής~ Βασιλικός Βασίλης~ 
Σωτηρίου Διδώ~ Κουμανταρέας Μέντης~ Ιωαννίδη Έλλη~ 

Δεσποτίδης Μίμης~ Θεοδωράκης Μίκης

1967 19/2 6 Υστερόγραφο…

Άρθρο για το Μυλοχώρι και τη λέσχη του και 
αναφορά σε δημοσίευμα του Σ. 

Κωνσταντόπουλου στην εφημ. "Ελεύθερος 
Κόσμος" (2.8.1966) που μιλάει για απογοήτευση 
όταν ακούει ότι η διάλυση των Λαμπράκηδων 

είναι πανάκεια για όλα τα δεινά κ.ά. Μυλοχώρι (Κιλκίς) Κωνσταντόπουλος Σάββας

1967 19/2
1 και 

10

Προετοιμάζονται εκλογές 
κατευθυνόμενης βίας και 

νοθείας

Η κυβέρνηση τυφλό όργανο των κύκλων της 
ανωμαλίας. Η δραστηριότητα των ΤΕΑ και 
οργάνων ασφαλείας, τα πιστοποιητικά 
φρονημάτων, το μισαλλόδοξο ΕΙΡ και ο 

Νιάνιας

Η ΔΝΛ Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί, στις 20.2, 
συνεστίαση με ομιλία του Μ. Γλέζου για το 

"ρόλο της νεολαίας στην εθνική και 
δημοκρατική αναγέννηση της Ελλάδας". ~ 
Αναφορά στη συνέντευξη του αρχηγού των 
Προοδευτικών, Μαρκεζίνη, που γίνεται 
σκληρότερος ύστερα από την πρόσφατη 

πρόταση για κατάθεση νόμου σχετικού με τη 
διάλυση της ΔΝΛ. Θεσσαλονίκη Γλέζος Μανώλης~ Μαρκεζίνης Σπύρος~ Νιάνιας Δημήτριος

1967 19/2
1 και 

9 Να φύγει ο Νιάνιας 

Το Ε.Ι.Ρ. όργανο των "Σοβιετολόγων" κατά 
της Αριστεράς. Μ. Θεοδωράκης :" Παραδίδω 
τους θλιβερούς γραικήλους στη χλεύη του 

αδούλωτου λαού."

Απάντηση του Μ. Θεοδωράκη στις δηλώσεις 
Νιάνια. Η ΕΔΑ καλεί την κυβέρνηση να 

τοποθετηθεί στο θέμα αποκλεισμού μουσικής 
του και σχόλιο από το Γραφείο Τύπου της ΕΔΑ 

για τον "σοβιετολόγο υφυπουργό που 
αποκαλύπτει το πραγματικό πρόσωπο της 
κυβέρνησης στην προσπάθειά του να 

δικαιολογήσει τον αποκλεισμό μουσικής του 
προέδρου της ΔΝΛ". Νιάνιας Δημήτριος~ Θεοδωράκης Μίκης

1967 21/2 5 Συνεστίαση Θεσσαλών ΕΔΑιτών

Στη συνεστίαση που πραγματοποιήθηκε στις 
18.2 στην Αθήνα πήραν μέρος πολλοί 

Λαμπράκηδες. Θεσσαλία~ Αθήνα

1967 21/2 7 Ιωαννίδης Φρίξος
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Δημοκρατική νίκη

Κλιμάκιο της ΕΦΕΕ στιγματίζει τους 
τραμπουκισμούς ΕΚΟΦιτών και μελών της 
ΕΡΕΝ που σημειώθηκαν στη διάρκεια της 

Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Φοιτητών 
Φιλοσοφικής Σχολής. Φώναζαν "έξω οι 

Λαμπράκηδες" κ.ά. Αθήνα
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1 και 

7

Στην ΕΡΕ εδρεύει ο 
φασισμός και ο λαός θα 

την συντρίψει 

Μόνο νίκη της ΕΔΑ είναι εγγύηση 
δημοκρατίας. Μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις 
της Αριστεράς στην Αθήνα και στις επαρχίες. 

Οι λόγοι των κ.κ. Ηλιού, Γλέζου, 
Ηλιόπουλου, Κιτσίκη

Ανταπόκριση από τη συνεστίαση της ΔΝΛ 
Θεσσαλονίκης στο "Διεθνές" στις 20.2. Ο Μ. 
Γλέζος αναφέρθηκε στη Δεξιά και στο ρόλο της 

σαν κόμμα συντήρησης, υποτέλειας κ.ά. 
Παρευρέθηκαν 600 άτομα, στελέχη της ΕΔΑ, 

της ΔΝΛ κ.ά. Αθήνα~ Θεσσαλονίκη
Γλέζος Μανώλης~ Ηλιού Ηλίας~ Ηλιόπουλος Σταύρος~ 

Κιτσίκης Νίκος

1967 22/2 1 Παρασκευόπουλος Π[ότης] Τα πέντε συνθήματα της Ε.Κ.

Σχόλιο για τα "5 καταστατικά συνθήματα της 
Ε.Κ." που εξήγγειλε ο Γ. Παπανδρέου προς τη 
νεολαία . Ένα από αυτά είναι η πάλη εναντίον 
της Δεξιάς και της Αριστεράς. Ο αρθρογράφος 
αναφέρει ότι "οι νέοι της ΕΔΗΝ διαμορφώθηκαν 

ως πολιτική οργάνωση στους κοινούς 
δημοκρατικούς αγώνες με τους Λαμπράκηδες, 
τη νεολαία ΕΔΑ, μαζί αγωνίστηκαν για το 1-1-4 

και το 15%" . Θα το διαπίστωνε αυτό ο Γ. 
Παπανδρέου αν ρωτούσε καποιο μέλος της 

ΕΔΗΝ για τον "Λαμπράκη", τον Πέτρουλα, το 
σύμβολο της "Ιουλιανής Νεολαίας".

Παρασκευόπουλος Πότης~ Πέτρουλας 
Σωτήρης~Παπανδρέου Γιώργος

1967 22/2 3

Η ομιλία του Μανώλη 
Γλέζου στη Θεσσαλονίκη 
για το ρόλο της Νεολαίας 

στην Εθνική και 
Δημοκρατική 
Αναγέννηση 

Το μέλλον της Ελλάδος βρίσκεται με την 
ΕΔΑ, με τη Δημοκρατία… και μακρυά από 

την ΕΡΕ

Το κείμενο της ομιλίας του Μ. Γλέζου στη 
συνεστίαση της ΔΝΛ Θεσσαλονίκης στις 20.2. 

[Α΄μέρος] Θεσσαλονίκη Γλέζος Μανώλης

1967 22/2 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Οι εκδηλώσεις της ΔΝ Λαμπράκη

"Νεολαία και πολιτική" ομιλία του Κ. Φιλίνη 
στην Κεντρική Λέσχη της ΔΝΛ. ~ ΔΝΛ 

Καισαριανής (22.2.) ομιλία με θέμα: "Ελληνική 
Νεολαία: Χάος και αγωνία για το μέλλον" Αθήνα~ Καισαριανή Φιλίνης Κώστας

1967 22/2 6
Διαμαρτυρία για τρομοκρατική δράση στην 

Αχαϊα

Διαμαρτυρία στο νομάρχη Αχαΐας 
αντιπροσωπείας της ΕΔΑ. Καταγγέλλεται μεταξύ 
άλλων και η παρακολούθηση από αστυνομικούς 

των γραφείων της ΔΝΛ Πατρών. Πάτρα

1967 23/2 5
Ομιλία στη συνεστίαση 
της ΔΝΛ Θεσσαλονίκης 

Ο Μανώλης Γλέζος για το ρόλο της 
Νεολαίας στη δημοκρατική αντίσταση και 

την πρόοδο

Το κείμενο της ομιλίας του Μ. Γλέζου στη 
συνεστίαση της ΔΝΛ Θεσσαλονίκης στις 20.2. 

[Β΄ μέρος] Θεσσαλονίκη Γλέζος Μανώλης

1967 23/2
1 και 

4 Στο κέντρο Τριπόλεως

Στρατιώτες εκακοποίησαν τον γραμματέα 
της Ν.Ε. της ΕΔΑ Αρκαδίας. Και ο παθών … 

συνελήφθη!

Οι βουλευτές της ΕΔΑ, Δούκας, Κύρκος, 
Εφραιμίδης, Μπριλλάκης και Σακελλάρης, 
καταγγέλλουν πολυάριθμα κρούσματα 

τρομοκρατίας. Μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι, 
άγνωστοι τρομοκρατούν τηλεφωνικά την Α. 
Ζώη στην Αμφιθέα, απειλώντας την με 

ανατίναξη του σπιτιού της αν δεν λύσει τη 
μίσθωση του χώρου που χρησιμοποιεί η Λέσχη 

της ΔΝΛ Αμφιθέας-Παλαιού Φαλήρου.
Αρκαδία~ Αμφιθέα~ Παλαιό 

Φάληρο

Δούκας Πασχάλης~ Κύρκος Λεωνίδας~ Εφραιμίδης 
Βασίλης~ Μπριλλάκης Αντώνης~ Σακελλάρης Βαγγέλης~ 

Ζώη Αθηνά

1967 24/2 1 Συνέρχεται αύριο 

Η Ε΄ Σύνοδος του Κεντρικού Συμβουλίου 
της ΔΝ Λαμπράκη. Προετοιμασία της 
εκλογικής μάχης για τη νίκη της ΕΔΑ

Πραγματοποιείται στις 25.2 στα κεντρικά 
γραφεία η Ε΄ Σύνοδος του Κεντρικού 

Συμβουλίου της ΔΝΛ με θέμα την κινητοποίηση 
της νεολαίας για ελεύθερες εκλογές και την 
εκλογική νίκη της ΕΔΑ. Θα πάρουν μέρος τα 
μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου, γραμματείς 

Νομαρχιακών Επιτροπών κ.ά. στελέχη της ΔΝΛ. Αθήνα

1967 24/2 6
Ερώτηση - καταγγελία 
της ΕΔΑ στη Βουλή 

Είδε χθές σχέδιο για δημιουργία κλίματος 
αντιθέσεων και μίσους μεταξύ στρατιωτών 
και πολιτών. Μπλόκο στα γραφεία της ΕΔΑ 

Καλλιθέας

Με επερώτησή τους, βουλευτές της ΕΔΑ 
καταγγέλλουν την αναβίωση στρατοπέδου 

"τύπου Μακρονήσου" στην Καλαμάτα. 
Καταγγέλλονται επίσης στρατιώτες που 
προκάλεσαν επεισόδιο σε βάρος γνωστού 

μέλους ΔΝΛ αλλά και που κακοποίησαν πολίτες 
στη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα. Καλλιθέα~ Καλαμάτα

Θεοδωράκης Μίκης~ Κύρκος Λεωνίδας~ Εφραιμίδης 
Βασίλης~ Μπριλλάκης Αντώνης
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4
Καταγγελία - ερώτηση 

της ΕΔΑ 

Η Τρίπολη εμφανίζει την εικόνα 
στρατοκρατούμενης πόλεως. Επεισόδιο 
στρατιωτών με πολίτες. Σύσκεψη στη 

δημαρχία με συμμετοχή και του στρατηγού 
Λουμάκη.

Οι βουλευτές της ΕΔΑ καταγγέλλουν την 
έκρυθμη κατάσταση στην Τρίπολη, την 

στρατοκρατία και την επίθεση στον γραμματέα 
της ΕΔΑ. Στις 23.2 δέκα δόκιμοι αξιωματικοί με 
πολιτικά απείλησαν πολίτες στην πλατεία της 
Τρίπολης και μετά ξυλοκόπησαν 3,4 νέους με 

την υπόνοια ότι ήταν Λαμπράκηδες. Τρίπολη 
Θεοδωράκης Μίκης~ Κύρκος Λεωνίδας~ Εφραιμίδης 

Βασίλης~ Μπριλλάκης Αντώνης~ Λουμάκης (στρατηγός)

1967 25/2
1 και 

4

Κατέρρευσε η σκευωρία 
του ΑΣΠΙΔΑ - κτύπημα 
για το περιεχόμενο των 
βασιλικών επιστολών

 Οι αποκαλύψεις Τσολάκα προκαλούν 
πανικό στη Δεξιά.Ζητήθηκε η άρση της 
ασυλίας των κ.κ. Α. Παπανδρέου και Π. 
Βαρδινογιάννη. Η ΕΡΕ εντείνει την 

εκστρατεία της για να υπονομεύσει την 
πορεία προς τις εκλογές. Ο πρόεδρος της 
ΕΔΑ θα καταγγείλει σήμερα στη σύνο

Στην Ε΄ Σύνοδο του Κέντρικού Συμβουλίου της 
ΔΝΛ θα μιλήσει ο πρόεδρος της ΕΔΑ, Γ 

Πασαλίδης. Θα παραστεί επίσης αντιπροσωπεία 
της Ε.Ε. της ΕΔΑ αποτελούμενη από τους Μ. 
Γλέζο, Στ. Ηλιόπουλο, Αντ. Μπριλλάκη.

Παπανδρέου Αντρέας~ Βαρδινογιάννης Παύλος~ Πασαλίδης 
Γιάννης~ Γλέζος Μανώλης~ Ηλιόπουλος Σταύρος~ 

Μπριλλάκης Αντώνης

1967 25/2
1 και 

5 Αλήθειες Ο κ. Μ. Θεοδωράκης και η "Ελευθερία"

Σχόλιο σε δημοσίευμα της εφημ. "Ελευθερία" 
που αποκαλεί τον Μ. Θεοδωράκη "ανόητον 

αηδόνα" αλλά και στην επισήμανση ότι η ίδια η 
εφημερίδα διαθέτει "μεγαλύτερους αγωνιστικούς 

τίτλους απ' όσους μπορεί να διαθέτουν ο κ. 
Θεοδωράκης και όλοι οι Λαμπράκηδές του 

μαζεμένοι". Θεοδωράκης Μίκης

1967 26/2 6
Η εκπολιτιστική 

εξόρμηση της ΔΝΛ
 Η Νεολαία και η πολιτική. 11 δημόσιες 

συζητήσεις αυτή την εβδομάδα

11 συζητήσεις οργανώθηκαν στις συνοικίες και 
στην Κεντρική Λέσχη της ΔΝΛ την τελευταία 
εβδομάδα. Τις παρακολούθησαν περισσότεροι 
από 500 νέοι. Αποσπάσματα της ομιλίας του Κ. 
Φιλίνη για τη "Νεολαία και πολιτική" στην 

κεντρική λέσχη της Αθήνας. Αναφορά και στις 
άλλες εκδηλώσεις στις συνοικίες. Αθήνα Φιλίνης Κώστας

1967 26/2 10
Σήμερα το πρωί και το 

απόγευμα 
Συγκεντρώσεις της ΕΔΑ στο Ρέθυμνο και 

Αταλάντη

Στις 28.2, ο Λ. Κύρκος θα μιλήσει για την 
Ελληνική εξωτερική πολιτική στη κεντρική 

λέσχη της ΔΝΛ. Ρέθυμνο~ Αταλάντη Κύρκος Λεωνίδας

1967 26/2
1 και 

9
Ο Πρόεδρος της ΕΔΑ Ι. 
Πασαλίδης καταγγέλλει: 

Η φασιστική Δεξιά ωθεί ανοικτά σε 
ανωμαλία. Η ΕΔΑ καλεί τα κόμματα να 

απομονώσουν τους παράγοντες της εκτροπής 
και το όλο θέμα να συζητηθεί στη Βουλή. Ο 
Δημοκρατικός κόσμος επαγρυπνεί και θα 

επιβάλει ελεύθερες εκλογές
Η ομιλία του στην Ε΄ Σύνοδο του Κ.Σ. της ΔΝΛ  

στις 25.2. Πασαλίδης Γιάννης

1967 28/2 5 Η Σύνοδος του ΚΣ της ΔΝ Λαμπράκη

Έξη φωτογραφίες από τη σύνοδο. Στη μία 
απεικονίζαι το κοινό και στις άλλες ηγετικά 

στελέχη της ΕΔΑ και της ΔΝΛ. 
Πασαλίδης Γιάννης~ Ηλιόπουλος Σταύρος~ Γλέζος 

Μανώλης~ Μπενάς Τάκης

1967 28/2 7
Η΄ Ε΄ Σύνοδος του Κ.Σ. 
της Δ. Ν. Λαμπράκη

Η νέα γενιά στην πρώτη γραμμή των αγώνων 
για τη νίκη της Δημοκρατίας. Η 

κινητοποίηση της νεολαίας για ελεύθερες 
εκλογές και τη νίκη της ΕΔΑ

Πραγματοποιήθηκε στις 25-26.2, η Ε΄ Σύνοδος 
της ΔΝΛ. Ομιλίες των Ι. Πασαλίδη, Στ. 

Ηλιόπουλου, Μ. Γλέζου εκ μέρους της ΕΔΑ. 
Κεντρική εισήγηση των Τ. Μπενά και Μπ. 
Θεοδωρίδη για το εκλογικό πρόγραμμα της 
ΔΝΛ. Αποσπάσματα της εισήγησης. Μίλησαν 
επίσης 35 μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου και 
στελέχη της ΔΝΛ. Έκδοση ψηφίσματος για την 
Κυπριακή νεολαία και το Βιετνάμ. Χαιρετισμός 
του Τ. Γεωργίου, μέλους του Κ.Σ. που είναι 

εξόριστος. Χαιρετισμός εργατών από τη Δυτική 
Γερμανία.

Πασαλίδης Γιάννης~ Ηλιόπουλος Σταύρος~ Γλέζος 
Μανώλης~ Μπενάς Τάκης~ Θεοδωρίδης Μπάμπης~ 

Γεωργίου Τάκης

1967 28/2 8
Ερώτηση - καταγγελία 

βουλευτών

 Από σχεδίου έξαρση αστυνομικής 
δραστηριότητας σε βάρος της ΕΔΑ. 
Τονίζονται οι κυβερνητικές ευθύνες.

Βουλευτές της ΕΔΑ καταγγέλλουν σχέδιο 
έξαρσης της αστυνομικής δραστηρίοτητας. 
Όργανα του Δ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας 
συνέλαβαν έξω από τα κεντρικά γραφεία της 

ΔΝΛ, τους Ν. Καούνη, Στ. Σκόρδο, Ι. Μιάρη, Γ. 
Αργύρη. Τους πήγαν στο τμήμα και, αφού τους 

έκαναν έρευνα, τους ζήτησαν να γίνουν 
πράκτορες της Ασφάλειας, τους έβρισαν και 
τους ξυλοκόπησαν. Αφέθηκαν μετά από 24 

ώρες.

Κιτσίκης Νίκος~ Κύρκος Λεωνίδας~ Μριλλάκης Αντώνης~ 
Νεφελούδης Βασίλης~ Παπαδημητρίου Γιάννης~ Καούνης 

Ν.~ Σκόρδος Στ.~ Μιάρης Γιάννης~ Αργύρης Γ.
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1967 28/2 7 Αθηναϊκή Ζωή Συνέβη στο Χαϊδάρι

Διοικητής τμήματος ασφαλείας απαγόρευσε σε 
στέλεχος ΔΝΛ να φορέσει στολή αρχιφύλακα 
για τις ανάγκες ης θεατρικής παράστασης 

"Φωνάζει ο κλέφτης" που προετοιμάστηκε με 
πρωτοβουλία του τοπικού δήμου. Χαϊδάρι Ψαθάς Δημήτρης

1967 28/2
1 και 

7 Κατά των απολύσεων

 Το χωριό (Λειβάδι) υπερασπίζεται τους 
δασκάλους. Η ΑΔΕΔΥ καταγγέλλει ως 
παράνομες τις απολύσεις από τα Σ. 

Νομιμοφροσύνης

Απόλυση 2 δασκάλων από το χωριό Λειβάδι 
Ελασσόνας με βάση τον ν. 516 "περί 

νομιμοφροσύνης". Η τοπική ΔΝΛ ζητά την 
επαναφορά των 2 δασκάλων καθώς και την 
κατάργηση των έκτακτων μέτρων και των 
πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων. Λειβάδι Ελασσόνας (Λάρισα) Χατζημιχάλης Δημήτριος~ Κομπολής Δημήτριος

1967 28/2
1 και 

7 Αλήθειες Ο… ταχύς υπουργός

Σχόλιο για την άρση της βουλευτικής ασυλίας 
και την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε ο 

υπουργός Δικαιοσύνης, Μανιάτης, να ασκήσει 
ποινική δίωξη κατά του βουλευτή και προέδρου 
της ΔΝΛ μετά την επίθεση του τελευταίου στον 

βασιλιά και τη βασιλομήτορα.
Μανιάτης Ιωάννης~ Θεοδωράκης Μίκης~ Κωνσταντίνος 

(βασιλιάς)~ Φρειδερίκη (βασιλομήτωρ)

1967 28/2
1 και 

7
Η τρομοκρατική 

επιχείρηση απέτυχε 

Η Τρίπολη ενωμένη επιβάλλει ομαλότητα. Ο 
Στρατηγός Λουμάκης εδήλωσε ότι 

προφυλάκισε ένα υπολοχαγό και ένα δόκιμο

Επίσκεψη στελεχών της ΕΔΑ στην Τρίπολη. Στις 
25.2 η πόλη τέθηκε σε επιφυλακή "γιατί οι αρχές 
είχαν τη … σοβαρή πληροφορία ότι ισχυρές 
δυνάμεις των Λαμπράκηδων από την Αθήνα 

επρόκειτο να την καταλάβουν". "Φαίνεται ότι η 
πληροφορία για επίσκεψη στελεχών της ΕΔΑ 

μεταφράστηκε ως εισβολή". Τρίπολη
Λουμάκης (στρατηγός)~ Μερκούρης Σταμάτης~ 

Σοφιανόπουλος Δημήτρης

1967 1/3 1 Διαμαρτυρία της ΕΔΑ για το Ε.Ι.Ρ.

Δαμαρτυρία για τη μεροληπτικότητα του 
κρατικού ραδιοφώνου που αφιέρωσε ελάχιστο 
χρόνο στον λόγο του προέδρου της ΕΔΑ στη 
Σύνοδο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΔΝΛ 
στις 25.2. Η ΕΔΑ προβάλλει την απαίτηση για 

"πλήρη ενημέρωση". Αθήνα Πασαλίδης Γιάννης

1967 1/3 5 Αλήθειες Σύγκριση

Στις 28.2, σε συγκέντρωση της ΕΡΕΝ, η 
αστυνομία επέτρεψε την κατάληψη του χώρου 
έξω από θέατρο, την πορεία και τα πλακάτ. Ο 
αρθρογράφος σχολιάζει ότι μια αντίστοιχη 
κίνηση της ΕΔΑ ή της ΔΝΛ θα θεωρείτο 

διασάλευση της δημόσιας τάξης και κατάλυση 
των αρχών και αναφέρεται στη βία που 

χρησιμοποίησε η αστυνομία στη διάρκεια της 
ομιλίας του Πασαλίδη στη Σύνοδο της ΔΝΛ. Αθήνα Πασαλίδης Γιάννης~ Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1967 1/3 5 Αλήθειες Οι αθλιότητες κατά της "Αυγής"

Κάτω από τα γραφεία της "Αυγής" στις 28.2, 
ομάδα "εθνικοφρόνων" φώναζε "έξω οι 
Βούλγαροι", "κάτω οι Λαμπράκηδες". Αθήνα

1967 1/3
1 και 

5

Μετά την άμεση 
αντίδραση του 

δημοκρατικού κόσμου 
στα σχέδια της 
ανωμαλίας 

Σύγχυση στις τάξεις της Δεξιάς. Ο κ. 
Κανελλόπουλος πριν μιλήσει στη 

συγκέντρωση της ΕΡΕΝ συναντήθηκε με το 
βασιλιά

Ο Λ. Κύρκος θα παρευρεθεί στα εγκαίνια των 
γραφείων της ΕΔΑ και της ΔΝΛ στο Ηράκλειο 

Αττικής. Νέο Ηράκλειο (Αττική) Κανελλόπουλος Παναγιώτης~ Κύρκος Λεωνίδας

1967 1/3
1 και 

5

Οι νέοι όλου του κόσμου στο πλευρό της 
ΔΝΛ. Συνάντηση του Μ. Θεοδωράκη με τον 

πρόεδρο της ΠΟΔΝ

Συνάντηση στη Βουδαπέστη (27.2). Εκδόθηκε 
ανακοινωθέν για την ενότητα του κινήματος της 
νεολαίας, όπου εκφράζεται η αλληλεγγύη στο 
Βιετνάμ αλλά και η ανησυχία για τις ελληνικές 
πολιτικές εξελίξεις. Η ΠΟΔΝ εξέδωσε επίσης 
διαμαρτυρία για την απαγόρευση της μουσικής 
του Μ. Θεοδωράκη, για τις επιθέσεις εναντίον 
της ΔΝΛ και για την Ε΄ Μαραθώνια Πορεία. Βουδαπέστη Θεοδωράκης Μίκης~ Λε Γκαλ Φρανσίς

1967 2/3 1

Δόκιμοι αξιωματικοί ερράπισαν πολίτες στη 
Λαμία. Το πόρισμα Παπαδάτου δέχεται τα 
γεγονότα της Τριπόλεως αλλά απαλλάσει 

τους στρατιωτικούς!

Στη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Λαμία 
δημιουργήθηκαν επεισόδια μεταξύ πολιτών και 

αξιωματικών που φώναζαν στους πολίτες 
"είσαστε Λαμπράκηδες" και χαστούκισαν το Θ. 

Βρεττάκο. Λαμία~ Τρίπολη Παπαδάτος (διοκητής ΑΣΔΕΝ)~ Βρεττάκος Θ.

1967 2/3 5 Αθηναϊκή Ζωή Το πολιτικό τραγούδι

Διάλεξη του Μ. Λοϊζου για το πολιτικό τραγούδι 
διοργανώνει για τις 5.3 η ΔΝΛ Ηλιουπόλεως 

στην τοπική Λέσχη. Ηλιούπολη Λοϊζος Μάνος
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1967 2/3
1 και 

4

Εντυπωσιακή η πρώτη 
δημόσια συνεδρίαση για 

τον ΑΣΠΙΔΑ

Στρατοδίκης κονιορτοποιεί την κατάθεση 
Γεννηματά. Και απευθύνει βαρύτατες 
κατηγορίες κατά του τέως Α/ΓΕΣ

Αναφορά τους Λαμπράκηδες και στον 
κομμουνιστικό  κίνδυνο έκανε στην κατάθεσή 

του ο αρχηγός του ΓΕΣ, Γεννηματάς. Γεννηματάς Ιωάννης (αρχηγός ΓΕΣ)

1967 3/3 6
Με το γνωστό πόρισμα 

Παπαδάτου

Να κατατεθεί στη Βουλή ο φάκελος για τα 
τελευταία γεγονότα της Τριπόλεως. Ερώτηση 

- Αίτηση βουλευτών της ΕΔΑ

Επερώτηση στη Βουλή για τον φάκελο της 
διοικητικής εξέτασης σχετικά με τα γεγονότα 

στην Τρίπολη και τις επιθέσεις στρατιωτικών σε 
βάρος πολιτών. Αναφορά και στο επεισόδιο στη 
Λαμία, όπου δόκιμοι αξιωματικοί χτύπησαν 
πολίτες φωνάζοντας "είσαστε Λαμπράκηδες". Λαμία~ Τρίπολη Παπαδάτος (διοικητής ΑΣΔΕΝ)

1967 3/3

1 και 
4 και 

5

Ο Γαρουφαλιάς με την 
κατάθεσή του στον 

ΑΣΠΙΔΑ επιβεβαιώνει: 

Χούντα - ΝΑΤΟ κατηύθυναν την Ιουλιανή 
συνομωσία. Ο κ. Γ. Παπανδρέου τις 

πληροφορίες για τη δραστηριότητα των 
συνωμοτών τις μετέδιδε στον ίδιο τον 
τοποτηρητή τους Γαρουφαλιά. Ο 

"λαλίστατος" τέως υπουργός Αμύνης δεν 
κατέθεσε τίποτα συγκεκριμένο για τον 

ΑΣΠΙΔΑ

Αναφορά σε απόρρητα έγγραφα της ΚΥΠ περί 
Λαμπράκηδων που τελικά έφταναν στις δεξιές 

εφημερίδες.
Γαρουφαλιάς Πέτρος~ Παπανδρέου Γεώργιος~ 

Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1967 3/3
1 και 

5
Ο λαός θα επιβάλει 
ελεύθερες εκλογές

 Αύριο συγκέντρωση της ΕΔΑ στην 
Κατερίνη. Ομιλητής ο Γλέζος

Στα εγκαίνια των γραφείων της ΕΔΑ και της 
ΔΝΛ στο Ν. Ηράκλειο (5.3) θα μιλήσει ο Ν. 

Κιτσίκης. 
Κατερίνη~ Νέο Ηράκλειο 

(Αττική) Γλέζος Μανώλης~ Κιτσίκης Νίκος

1967 4/3 6
Σήμερα και αύριο στην 
Αθήνα και επαρχίες

 Καταγγελία του καθεστώτος της 
τρομοκρατίας σε συγκεντρώσεις της ΕΔΑ. 
Κινητοποιήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα

Αναγγελία εγκαινίων γραφείων της ΕΔΑ και της 
ΔΝΛ στο Ν. Ηράκλειο (5.3). Ομιλία Ν. Κιτσίκη.

Αθήνα~ Νέο Ηράκλειο 
(Αττική) Κιτσίκης Νίκος

1967 4/3
1 και 

5

Για να κοιμηθεί το 
αγωνιστικό φρόνημα της 
νεολαίας και του λαού

 Η κυβέρνηση αιματοκύλησε τους φοιτητές. 
ΕΔΑ: Να φύγει η μεταβατική, όργανο των 
δυνάμεων της ανωμαλίας. Η ΔΝΛ καλεί τα 
αδούλωτα φοιτητικά νιάτα να συνεχίσουν 
τους αγώνες τους για καλύτερες συνθήκες 

σπουδών

Καταγγελία της ΔΝΛ για τη βάρβαρη επίθεση 
αστυνομικών στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το 

κείμενο της ΔΝΛ Αθήνα~ Θεσσαλονίκη

1967 5/3 10 Χορός της ΔΝΛ στην Καβάλα
Η ΔΝΛ διοργανώνει για τις 8.3 χορό στην 

Καλαμίτσα. Καλαμίτσα (Καβάλα)

1967 5/3 10
Για το Τμήμα Πολιτικών 

Επιστημών

Προσλαμβάνει έκταση η διένεξη 
Πανεπιστημίου και Ανωτάτων Σχολών. 
Διαβήματα στον κ. Παρασκευόπουλο - Ο 

πρύτανης υβρίζει τους φοιτητές 
Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο των αντιδράσεων των φοτητών των 
ανωτάτων σχολών για τη δημιουργία Τμήματος 

Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμια 
Αθηνών, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Θεσ/κης, Χρήστου, αναφέρεται σε 
συγκεντρώσεις της "χιτλερικής νεολαίας". 

Διαμαρτυρία της ΔΝΛ. Θεσσαλονίκη Παρασκευόπουλος Ιωάννης~ Χρήστου Παναγιώτης

1967 7/3 3

Με σημείωμά της προς 
τον Πρωθυπουργό η Ε.Ε. 
της ΕΔΑ καταγγέλλει 

Συνδυασμένη δραστηριότητα Σωμάτων 
Ασφαλείας - ΤΕΑ - Στρατιωτικών. Τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν για τη διενέργεια 

ελεύθερων εκλογών

Καταγγελία της ΕΔΑ για τις έκνομες ενέργειες 
και πίνακας παράνομων συλλήψεων και 
κρατήσεων. Παρατίθενται στοιχεία για την 

αστυνόμευση των γραφείων και τις συλλήψεις 
που ακολουθούν συνήθως στην έξοδο πολιτών 

από τα γραφεία της ΕΔΑ ή της ΔΝΛ με 
πρόσχημα την "εξακρίβωση στοιχείων". 
Αναφέρονται συγκεκριμένα περιστατικά. 

Κανελλόπουλος Παναγιώτης~ Πασαλίδης Γιάννης~ 
Ηλιόπουλος Σταύρος~ Γλέζος Μανώλης 

1967 7/3 7 Διάλεξη

Διάλεξη του Π. Μερλόπουλου με θέμα "Η 
Ελληνική μεταπολεμική μετανάστευση" 

διοργανώνεται (7.3) στα κεντρικά της ΔΝΛ. Μερλόπουλος Παναγιώτης 

1967 7/3
1 και 

7

Για να υποταγεί ο λαός 
στη "λελογισμένη βία" 
που προπαρασκευάζει η 

μεταβατική 

Η χούντα εκβιάζει, απειλεί. Υπερήφανη 
απάντηση οι συγκεντρώσεις της ΕΔΑ και του 

ΠΑΥΔΗΣ

Στην ομιλία του στα εγκαίνια γραφείων της ΕΔΑ 
και της ΔΝΛ στο Ν. Ηράκλειο (5.3) ο βουλευτής 
Κιτσίκης στιγμάτισε την αστυνομική βία. ~ Σε 

ομιλία του στις γυναίκες της ΕΡΕ, ο Π. 
Κανελλόπουλος  απάντησε στους "σκληρούς" 

που τον επικρίνουν και δήλωσε ότι "δεν 
αποτελεί πανάκεια η διάλυση των 

Λαμπράκηδων". Κιτσίκης Νίκος~ Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1967 8/3 5 Ιωαννίδης Φρίξος
Άρχισε η δίκη των φοιτητών ση 

Θεσσαλονίκη

Άρχισε στις 7.3 η δίκη των 7 φοιτητών που 
συνελήφθησαν στα γεγονότα της 3.3 όταν, μετά 

από συγκέντρωση στο χώρο του Χημείου, 
χωροφύλακες επετέθησαν κατά των φοιτητών. Ο 
υποδιοικητής Γενικής Ασφαλείας, ταγματάρχης 

Σταματόπουλος, στην κατάθεσή του 
χρησιμοποίησε τις λέξεις :"Κινέζοι, 

Λαμπράκηδες, Κεντρώοι" προκαλώντας τη 
διαμαρτυρία των συνηγόρων. Θεσσαλονίκη Σταματόπουλος (υποδιοικητής Ασφαλείας) 



Έτος Ημερομην. σελ. Συντάκτης Ρουμπρίκες Υπέρτιτλος Τίτλος Περίληψη Τόποι Πρόσωπα

1967 8/3 6
Μετά τη γενική 

κατακραυγή εναντίον της 

Θα υποχωρήσει η σύγκλητος και θα ανοίξει 
πάλι το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ανακοίνωση 

του Κ.Σ. της Δ.Ν. Λαμπράκη

Επικρίνεται η απόφαση της Συγκλήτου να 
κλείσει επ' αόριστο το Πανεπιστήμιο σε ένδειξη 

διαμαρτυρίας για τη μη δημοσίευση στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της υπουργικής 
απόφασης για την αναδιοργάνωση της Νομικής 
Σχολής. Σε ανακοίνωσή της, η ΔΝΛ τοονίζει ότι 

"το κλείσιμο του Παν/μίου οξύνει την κρίση 
στην παιδεία" κ.ά. Αθήνα

1967 8/3
1 και 

4

Βουλευτής με ερώτησή 
του στη Βουλή 
καταγγέλλει:

 "Με διαταγή του ίδιου του Λουμάκη έγιναν 
τα επεισόδια στην Τρίπολη" Σε συγκέντρωση 
αξιωματικών είπε: Αυτοί που αποφάσισαν να 

γίνουν εκλογές τον Μάϊο θα το 
μετανοιώσουν

Σε ερώτηση του βουλευτή της ΕΚ, Ηλ. 
Κατριβάνου, στη Βουλή καταγγέλλεται ότι τα 
επεισόδια στην Τρίπολη έγιναν με διαταγή του 
στρατηγού Λουμάκη. Είχε προηγηθεί ομιλία του 

σε αξιωματικούς για ομαδική τρομοκρατία 
(ύστερα από λόγο που εξεφώνησε σε 

αξιωματικούς). Ξυλοκοπήθηκαν πολλοί νεαροί 
πολίτες με τον ισχυρισμό ότι είναι Λαμπράκηδες 

και τους προκάλεσαν Τρίπολη Λουμάκης (στρατηγός)~ Κατριβάνος Ηλίας

1967 9/3 4
Η γιορτή της "Διεθνούς Ημέρας της 

Γυναίκας"

Τη συγκέντρωση που διοργάνωσε η ΕΔΑ στο 
Περιστέρι χαιρέτισε και η γραμματέας της 

τοπικής ΔΝΛ. Περιστέρι Πουλοπούλου Βέτα

1967 9/3
1 και 

4

Ο κ. Μπριλλάκης 
κατήγγειλε στη Βουλή ότι 
δρουν δυνάμεις εκτός 

κοινοβουλίου 

Θα ματαιωθούν τα σχέδια της Χούντας. Η 
κυβέρνηση δεν παρέχει εχέγγυα ότι θα κάνει 

ελεύθυρες εκλογές. Τα κόμματα να 
αντιδράσουν με έργα και όχι με λόγια. Η 

συγκέντρωση της ΕΔΑ στον Υμηττό. Άρχισε 
η συζήτηση επί του εκλογικού

Σε ομιλία του στον Υμηττό, ο Β. Νεφελούδης 
αναφέρθηκε στην "έκρηξη πλαστικών βομβών 
κάτω από τη μύτη της αστυνομίας". Η έκρηξη 
στη λέσχη της  ΔΝΛ Αμφιθέας και η άλλη, στην 
οδό Σταδίου, "αποσκοπούν στην όξυνση της 
έντασης και στην κάμψη του δημοκρατικού 

φρονήματος". Υμηττός~ Αμφιθέα~ Αθήνα Μπριλλάκης Αντώνης~ Νεφελούδης Βασίλης

1967 10/3 1 Οι δράστες ασύλληπτοι 

"Σκεπάζεται" το θέμα των εκρήξεων. Ο 
Τζανετής ομιλεί περί κροτίδων και δεν λέει 
τίποτα για την ποικίλη δραστηριότητα των 

φιλοδικτατορικών

Δύο εκρήξεις στο κέντρο της Αθήνας στις 7.3. 
Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη έκρηξη έγινε πριν 

από ένα μήνα έξω από τη λέσχη της ΔΝΛ 
Αμφιθέας όπου μιλούσε ο βουλευτής της ΕΔΑ, 

Β. Νεφελούδης. Αθήνα~ Αμφιθέα Τζανετής Σοφοκλής~ Νεφελούδης Βασίλης 

1967 11/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδηλώσεις

Στο χορό της ΔΝΛ- ΕΔΑ Βάθης-Αχαρνών-
Σεπολίων στις 12.3 θα παραστεί ο Ν. Κιτσίκης. Αθήνα~ Σεπόλια Κιτσίκης Νίκος

1967 11/3 5
Με τη Γενιά της 
Δημοκρατίας Εκδηλώσεις

Επιτυχής χρορός της ΔΝΛ Καβάλας, στις 8.3, 
στην Καλαμίτσα. Καλαμίτσα (Καβάλα)

1967 11/3 6

Δίκη και καταδίκη μέλους της Δ.Ν. 
Λαμπράκη. Είχε μηνύσει τον μηνυτή του για 

κακοποίηση

Διεξάγεται στο Β' Πλημ/κείο Αθηνών η δίκη του 
Βλ. Καραμάνου, μέλους τη ΔΝΛ,  ύστερα από  
μήνυση του αστυνομικού διοικητή Τζιτζιφιών 
για σωματικές βλάβες. Στην πραγματικότητα, ο 

Καραμάνος συνελήφθη για εξακρίβωση 
στοιχείων και κακοποιήθηκε και νοσηλεύθηκε 
σε νοσοκομείο. Ο μάρτυρας υπεράσπισης, Λ. 

Κύρκος, αναφέρθηκε στη συστηματική 
κακοποίηση Λαμπράκηδων στο παράρτημα 

Ασφάλειας Τζιτζιφιών. Τζιτζιφιές Καραμάνος Βλάσης~ Κύρκος Λεωνίδας

1967 11/3 6
Βουλευτής με ερώτηση 

καταγγέλλει

 Άσκηση με πραγματικά πυρά κοντά στο 
χώρο πολιτικής συγκεντρώσεως. 

Τρομοκρατική στρατιωτική επίδειξη

Καταγγέλλεται  άσκηση με πραγματικά πυρά στο 
χωριό Χωρύγι Κιλκίς χωρίς να έχουν ειδοποιηθεί 
οι κάτοικοι. Οι στρατιώτες τραγουδούσαν "τι 
ζητούν οι Βούλγαροι εις την Μακεδονία" ενώ η 
άσκηση έγινε την ώρα που είχε εξαγγελθεί 

συγκέντρωση της ΔΝΛ. Απέβλεπε στην άσκηση 
τρομοκρατίας και στη ματαίωση της 

συγκέντρωσης. Χωρύγι (Κιλκίς)
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1967 12/3 7

Συνεχίζεται η 
εκπολιτιστική εξόρμηση 

της ΔΝΛ
 Νεολαία και μετανάστευση. Ένδεκα 
εκδηλώσεις αυτή την εβδομάδα

Για την ελληνική μεταπολεμική μετανάστευση 
μίλησε, στις 7.3, ο οικονομολόγος 

Μερλόπουλος. Αποσπάσματα της ομιλίας. Την 
προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν 11 

εκδηλώσεις της ΔΝΛ στην Αθήνα. Στην 
Πετρούπολη, ο ηθοποιός, Θ. Βλάχος μίλησε με 
θέμα το "Πολιτικό θέατρο στην Ελλάδα". ~ Στην 
Καισαριανή, ο δικηγόρος Καλούδης ανέπτυξε το 
θέμα "Ελληνική Νεολαία, χάος και αγωνία για 

το μέλλον". ~ Στην Καλογρέζα, ο 
Κουτσομητόπουλος μίλησε για τη "λαϊκή 
κυριαρχία". ~ Στα Κάτω Πετράλωνα, ο Χρ. 

Λεοντής μίλησε για "Το πολιτικό τραγούδι". ~ 
Στα Σφαγεία, ο Δ. Σαββόπουλος μίλησε για " Το 

έντεχνο τραγούδι και το ελληνικό πολιτικό 
τραγούδι". ~ Στο Μπραχάμι το θέμα της 

εκδήλωσης ήταν "Νεολαία και πολιτική". ~ Στην 
Καλλιθέα, ο Κ. Λυκούρης μίλησε για την 
"Ιστορία εργατικού κινήματος". ~ Στην 

Ηλιούπολη, ο Θ. Μπανούσης ανέπτυξε "Το 
ελληνικό πολιτικό τραγούδι". ~ Στην 

Ηλιούπολη, η Μ. Καλλέργη ανέπτυξε το θέμα 
"Οι Αμερικανοί στην Ελλάδα".

Αθήνα~ Πετρούπολη~  
Καισαριανή~ Καλογρέζα~ 

Κάτω Πετράλωνα~ Σφαγεία~ 
Άγιος Δημήτριος [Μπραχάμι]~ 

Καλλιθέα~ Ηλιούπολη

Μερλόπουλος Παναγιώτης~ Βλάχος Θ.~ Καλούδης (;)~ 
Κουτσομητόπουλος (;)~ Λεοντής Χρήστος~ Σαββόπουλος 

Διονύσης~ Λυκούρης Κώστας~ Μπανούσης Θέμης~ 
Καλλέργη Μαρία

1967 12/3 10
Εκδηλώσεις της ΕΔΑ. Συγκεντρώσεις - 

συνεστιάσεις

Χορός, στις 12.3, της ΕΔΑ και ΔΝΛ Βάθης-
Αχαρνών-Σεπολίων. ~ Συνεστίαση την ίδια 

ημέρα (12.3) της ΔΝΛ Καισαριανής. Αθήνα~ Σεπόλια~ Καισαριανή

1967 15/3 6
Τρομοκρατικές ενέργειες 

στη Μακεδονία
 Αυθαίρετη σύλληψη στελέχους της Δ.Ν. 

Λαμπράκη

Στις 14.3 νέοι της ΔΝΛ Ηλιούπολης 
Θεσσαλονίκης οργάνωσαν εκδρομή στη 
Νάουσα. Στη διάρκειά της, χωροφύλακες 

συνέλαβαν τον γραμματέα της οργάνωσης, Αθ. 
Παπαδόπουλο, επειδή άλλαξε το δρομολόγιο 
του πούλμαν. Διαβήματα της Ν.Ε. της ΔΝΛ. ~ 

Στο χωριό Κάτω Ιωνικό Νέστου, στην 
"επιτηρούμενη ζώνη", στρατιώτης-θεολόγος 
εξόρκισε, σε κήρυγμά του, τους πιστούς για τη 
συμμετοχή τους σε δημοκρατικές οργανώσεις 

και ιδίως στους Λαμπράκηδες.

Νάουσα~ Ηλιούπολη 
Θεσσαλονίκης~ Ιωνικό 

Νέστου (Ροδόπη) Παπαδόπουλος Αθ.

1967 15/3
1 και 

6
Οι αστυνομικές αρχές 

διαψεύδουν τον Τζανετή 

Ουδείς συνελήφθη για τις "βόμβες". Μόνο 
κάτι παιδιά για κροτίδες ενώ στην Αμφιθέα 

σημειώθηκε νέα έκρηξη

 Νέα έκρηξη στην Αμφιθέα. Η νέα έκρηξη δεν 
είναι άσχετη με το γεγονός ότι πριν από ένα 

μήνα περίπου είχε εκραγεί βόμβα σε συνεστίαση 
της τοπικής ΔΝΛ που η αστυνομία χαρακτήρισε 

κροτίδα. Αμφιθέα Τζανετής Σοφοκλής

1967 17/3 6
Συγκέντρωση της ΕΔΑ στη Νεάπολη 

Θεσσαλονίκης
Αναγγελία συγκέντρωσης  της ΕΔΑ για τις 19.3 

στα γραφεία της ΔΝΛ Νεάπολης. Νεάπολη (Θεσσαλονίκη)

1967 17/3
1 και 

6
Λόγος του κ. 
Ηλιόπουλου

 Η κυβέρνηση παραβιάζει τους όρους 
διεξαγωγής ελεύθερων εκλογών. Η συζήτηση 

στη Βουλή για το εκλογικό

Αναφορά στην άνιση μεταχείριση που οι αρχές 
και η ραδιοφωνία επιφυλλάσσουν στις 

συγκεντρώσεις των κομμάτων. Ως επιχείρημα 
κατατίθεται το ότι δεν επιτράπηκε ούτε σε ένα 
νέο να χειροκροτήσει τον πρόεδρο της ΕΔΑ 
εκτός του χώρου που γινόταν η συγκέντρωση 

της ΔΝΛ. Αθήνα Ηλιόπουλος Σταύρος~ Πασαλίδης Γιάννης

1967 19/3 5

Συνεχίζεται η εξόρμηση 
της ΔΝΛ για την 

αναγέννηση της πατρίδας
Για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης. Οι 

εκδηλώσεις αυτής της εβδομάδας

"Η υποδομή της εθνικής μας ανάπτυξης και η 
παιδεία" είναι το θέμα της 4ης διάλεξης στα 
κεντρικά της ΔΝΛ στο πλαίσιο της εξόρμησης 
για την "Εθνική Αναγέννηση". Ομιλητής θα είναι 

ο Φ. Αποστολόπουλος. Αποσπάσματα της 
ομιλίας. ~ Άλλες εκδηλώσεις της ΔΝΛ: Στην 
Καισαριανή, ο δικηγόρος Κάζος θα μιλήσει για 

την "απλή αναλογική", στα Σφαγεία, ο Κ. 
Λυκούρης για την "ελληνική αγροτική τάξη 
σήμερα", στο Μοσχάτο ο Μ. Δημητρίου-

Νικηφόρος για την "Εθνική Αντίσταση"και στην 
Αμφιθέα, η Μ. Καλλέργη με θέμα "Οι 

Αμερικανοί στην Ελλάδα".
Αθήνα~ Καισαριανή~ 

Σφαγεία~ Μοσχάτο~ Αμφιθέα
Αποστολόπουλος Φώτης~ Κάζος (;)~ Λυκούρης Κώστας~ 
Δημητρίου Μήτσος (Νικηφόρος) ~ Καλλέργη Μαρία
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1967 19/3

1 και 
9 και 

10

Ακολουθείται η γραμμή 
της χούντας και των 
σκληρών της ΕΡΕ

Τα ανάκτορα αρνούνται αμνήστευση του 
ΑΣΠΙΔΑ; Αποκαλύφθηκε σχετική 

παράγραφος στο βασιλικό διάγγελμα της 
25ης Μαρτίου. Οριστικές αποφάσεις εντός 
των ημερών. Γκρόζος: Η πρόταση Πασαλίδη 
ανταποκρίνεται στα ύψιστα συμφέροντα της 

χώρας

Ο Πιπινέλης υπεραμύνεται του σχεδίου 
διάλυσης. Επανειλημμένα υποστήριξε την 

ανάγκη διάλυσης της ΔΝΛ και την εφαρμογή 
του νόμου 509 που θα "δαμάσει τη θύελλα".

Γκρόζος Απόστολος~ Πασαλίδης Γιάννης~ Πιπινέλης 
Παναγιώτης~ Κωνσταντίνος (βασιλιάς)

1967 21/3 7 Στην Καλογρέζα 
Μνημόσυνο εκτελεσθέντων αγωνιστών της 

Αντίστασης

Μνημόσυνο των εκτελεσθέντων στην 
Καλογρέζα (19.3) με πρωτοβουλία του δήμου Ν. 

Ιωνίας. Στέφανο κατέθεσε και η ΔΝΛ 
Καλογρέζας. Καλογρέζα~ Νέα Ιωνία

1967 21/3 8
Επιδομές "αγνώστων" κατά γραφείων της 

ΕΔΑ και της ΔΝΛ
Στις 19.3 "άγνωστοι" έσπασαν τα τζάμια της 

λέσχης της ΔΝΛ Κιλκίς. Κιλκίς

1967 21/3 8

Κανένα μέτρο για ανακάλυψη δραστών και 
υποκινητών των τρομοκρατικών εκρήξεων. 
Έγκυος θύμα της έκρηξης στην Αμφιθέα

Βουλευτές της ΕΔΑ κατέθεσαν επερώτηση για 
την έκρηξη (8.2) έξω από τη ΔΝΛ Αμφιθέας. 
Αναλυτική παρουσίαση του ιστορικού της 
έκρηξης και της επαναλαμβανόμενης 

τρομοκρατίας στην περιοχή. Αμφιθέα

Ηλιού Ηλίας~ Κιτσίκης Νίκος~ Μερκούρης Σταμάτης~ 
Εφραιμίδης Βασίλης~ Ηλιόπουλος Σταύρος~ Θεοδωράκης 
Μίκης~ Νεφελούδης Βασίλης~ Κύρκος Λεωνίδας~ Στρατής 

Δημήτρης~ Μακρή Δέσποινα

1967 21/3
3 και 

4

Συγκεντρώσεις της ΕΔΑ 
στο Περιστέρι, στο 
Χαλάνδρι και στη 

Λειβαδιά Τι σημαίνει ψήφος στην ΕΔΑ

Σε ομιλία του στο Χαλάνδρι, ο Β. Νεφελούδης 
ζητά, μεταξύ άλλων, τη διενέργεια δικαστικής 
ανάκρισης για τις δύο βόμβες που ρίχτηκαν έξω 

από τη ΔΝΛ Αμφιθέας. 
Περιστέρι~ Χαλάνδρι~ 
Λειβαδιά~ Αμφιθέα Νεφελούδης Βασίλης

1967 22/3 1
Η Μαραθώνια Πορεία. Σύσκεψη στον 

Πειραιά

Στις 22.3, η ΔΝΛ Κερατσινίου διοργανώνει 
καλλιτεχνική εκδήλωση στο πλαίσιο της 

προπαρασκευής της Ε' Μαραθώνιας Πορείας. Πειραιάς~ Κερατσίνι

1967 23/3 2
Το μαύρο μέτωπο 
εναντίον της Τέχνης 

Επίθεση της σκληροπυρηνικής Δεξιάς 
εναντίον … αγάλματος του Αγ. Μακρή. 

Βουλευτής με ερώτηση του ζητά επέμβαση 
της αστυνομίας για να μη στηθεί το άγαλμα! 
Απαίτηση του πνευματικού κόσμου: Να 

παρευρεθεί ο καλλιτέχνης στα 
αποκαλυπτήρια

Επερώτηση του βουλευτή Ν. Τσαλδάρη, που 
δημοσιεύτηκε στις 22.3 στην εφημ. "Ακρόπολις" 
αναφέρερεται στο "κακόγουστο" γλυπτό που 
έχει δωρίσει ο Μ. Μακρής στο Δήμο Δάφνης. 
Στην επερώτηση τονίζεται ότι η πλατεία που θα 
στηθεί το άγαλμα πρόκειται να γίνει τόπος 

λαϊκού προσκυνήματος των Λαμπράκηδων κ.ά. 
αριστερών προερχομένων απ' όλη την Ελλάδα. Δάφνη

Τσαλδάρης Νάνας [Αθανάσιος]~ Μακρής Μέμος 
[Αγαμέμνων]

1967 24/3 3

Τάκης Γεωργίου: Ένας Έλληνας … 
αλλοδαπός! Ελεύθερες εκλογές με 
εξόριστους δεν μπορεί να γίνουν Κύθηρα Γεωργίου Τάκης

1967 24/3 5 Αθηναϊκή Ζωή Σήμερα…
Χορός της ΔΝΛ Ηλιούπολης με πλούσιο 

καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Ηλιούπολη

1967 25/3 7 Για τον κ. Τζανετή

Ο Π. Γεωργίου από την Καλλιράχη Θάσου, 
στέλεχος της ΔΝΛ, είναι εξόριστος στα Κύθηρα 

με το πρόσχημα ότι είναι πρόσωπο 
"ακαθορίστου υπηκοότητος". Φωτογραφία του 

πιστοποιητικού ότι είναι γραμμένος στα 
δημοτολόγιο που υπογράφεται από τον πρόεδρο 
της Κοινότητας Καλλιράχης. Επιστολή της 
συζύγου του Γεωργίου, Β. Βυσόκαλη- 

Γεωργίου. Καλλιράκη (Θάσος)~ Κύθηρα Τζανετής Σοφοκλής~ Γεωργίου Τάκης~ Βυσόκαλη Βάσω

1967 25/3 8
Με την ευκαιρία της 25ης 

Μαρτίου

 Μήνυμα πατριωτικής τιμής της Δ.Ν. 
Λαμπράκη προς τη νεολαία, ΤΕΔΚΑ, 

ΠΑΥΔΗΣ, ΕΕΚΑ, ΑΣΟΠΕΦ

Μήνυμα χαιρετιστήριο του Κεντρικού 
Συμβουλίου της ΔΝΛ για την εθνική 
ανεξαρτησία, δημοκρατία 1821 κ.ά. Αθήνα

1967 25/3
1 και 

6

Για άλλη μια φορά οι 
κύκλοι της ανωμαλίας θα 

απογοητευθούν

 Νέα αντεθνική εκστρατεία αναταραχής. Η 
φασιστική Δεξιά προσπαθεί τώρα να 

"απλώσει" τον ΑΣΠΙΔΑ και να 
εκμεταλλευθεί την υπόθεση Ρενάλντι

Αναφορά στο "γνωστό τροπάριο περί 
τρομοκρατίας των Λαμπράκηδων" και της 

ΕΔΗΝ. Αθήνα

1967 25/3
1 και 

6 Σταύρου Γερ[άσιμος]

Όταν ζωντανεύουν τ' 
αγάλματα λόγω της 
Εθνικής Επετείου

 Ξημερώνοντας η 25η Μαρτίου. Συζήτηση 
των παλαιών καπεταναίων επί των 

τελευταίων νέων

Ευθυμογράφημα. Διάλογος Κολοκοτρώνη και 
Καραϊσκάκη. Ο Κολοκοτρώνης λέει "πάμε να 
φωνάξουμε: ζήτω η 25η Μαρτίου" και ο 

Καραϊσκάκης απαντά: "το νου σου γέρο μη σε 
δούνε οι χωροφυλάκοι. Δεν το χουν για πολύ να 

σε περάσουν για Λαμπράκη'.

1967 26/3
1 και 

9
Τσουπαρόπουλος 
Αθ[ανάσιος] Όχι μπανανία

Στην ύπαιθρο 100.000 ένοπλοι οπαδοί της 
Δεξιάς καλύπτονται με το μανδύα των ΤΕΑ, 
αλλά η Δεξιά φωνάζει ότι την ύπαιθρο την 

τρομοκρατούν οι Λαμπράκηδες.



Έτος Ημερομην. σελ. Συντάκτης Ρουμπρίκες Υπέρτιτλος Τίτλος Περίληψη Τόποι Πρόσωπα

1967 26/3
1 και 

9

Οι κύκλοι της ανωμαλίας 
με την ανοχή της 

κυβέρνησης θέλησαν να 
μετατρέψουν την Εθνική 
Επέτειο σε εκδήλωση 
φασιστικού τύπου 

Δημοκρατία ήταν η λαϊκή απάντηση στους 
εγκαθέτους. Οι Δήμαρχοι απεχώρησαν 
διαμαρτυρόμενοι για τις ασχήμιες. Το 
πλήθος αποδοκιμάζει τις οργανωμένες 

ομάδες των τραμπούκων στη Μητρόπολη και 
στο Σύνταγμα

Επεισόδια στη Μητρόπολη και το Σύνταγμα 
άρχισαν με την διέλευση του Π. Κανελλόπουλου 

που τον ζητωκραύγαζαν εγκάθετοι. Στους 
δημοκρατικούς πολίτες που φώναζαν 

"Δημοκρατία" οι εγκάθετοι απαντούν "κάτω οι 
Λαμπράκηδες, κάτω οι κομμούνες". Οι 

αστυνομικοί, μεροληπτώντας, κτυπούσαν τους 
δημοκράτες και "δεν έβλεπαν" τους νεολαίους 

της ΕΡΕ. Αθήνα Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1967 28/3 3
Βουλευτής της ΕΔΑ καταγγέλλει 

τρομοκρατικές εκδηλώσεις 

Καταγγελία του βουλευτή Λάρισας της ΕΔΑ, 
Σακελλάρη για τον διοικητή του τμήματος 
χωροφυλακής Αγιάς. Στις 11.3 οδήγησε στο 

τμήμα τον Δημ. Γκαραβέλη, στέλεχος της ΔΝΛ, 
και του ζήτησε να αποκηρύξει τις πεποιθήσεις 
του και ν' αποχωρήσει από τη ΔΝΛ. Στις 15.3 

τον ξανακάλεσε και τον παρότρυνε να 
υπογράψει δήλωση αποκήρυξης της ΔΝΛ με την 
απειλή ότι αν διαταχθούν συλλήψεις θα τον 

συλλάβει πρώτο. Αγιά (Λάρισα) Σακελλάρης Βαγγέλης~ Γκαραβέλης Δημήτριος.

1967 28/3 5

Οι συγκεντρώσεις της 
ΕΔΑ στην Ιεράπετρα 

Κρήτης, στη Ν. Σμύρνη, 
στην Ιστιαία και στο 

Μενίδι
 Ο λαός θα εξουδετερώσει τις δυνάμεις της 

εκτροπής

Οι ομιλίες των Β. Νεφελούδη και Μ. 
Θεοδωράκη, προέδρου της ΔΝΛ, στη Ν. Σμύρνη 

έγιναν παρουσία ισχυρών αστυνομικών 
δυνάμεων.

Ιεράπετρα~ Νέα Σμύρνη~ 
Ιστιαία~ Μενίδι Νεφελούδης Βασίλης~ Θεοδωράκης Μίκης

1967 28/3
1 και 

6
Η χούντα τρέμει τις 

εκλογές και αντεπιτίθεται 

Αντικατεστάθησαν ο Τσόλακας και ο 
αρχηγός της χωροφυλακής. Η ψήφιση της 

αναλογικής προχωρεί

Αναφορά στην αποθράσυνση της Δεξιάς και 
πρωϊνής ανακτορικής εφημερίδας που προβάλει 
την αξίωση να μην αφοπλιστούν τα ΤΕΑ αλλά 

να διαλυθεί η ΔΝΛ.
Τσόλακας (αντιστράτηγος, αρχηγός ΓΕΕΘΑ)~ 
Παναγιωτακόπουλος (αρχηγός Χωροφυλακής) 

1967 29/3 5 Ιωαννίδης Φρίξος
Πραγματοποιήθηκε χθες 

σύσκεψη 

Αμέριστη εκδηλώνεται η συμπαράσταση 
προς τους διωκόμενους φοιτητές. Μαύρες 

σημαίες και συνθήματα κατά του Πρυτάνεως 
στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης

Σύσκεψη της ΕΦΕΕ για το διωγμό του 
φοιτητικού κινήματος από τον πρύτανη του 

πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον υπουργό 
Βορείου Ελλάδος. Εκ μέρους της ΔΝΛ 

Θεσσαλονίκης μίλησε ο Ε. Χαλβατζής που 
δήλωσε τη συμπαράσταση των Λαμπράκηδων 
στο διωκόμενο φοιτητικό κίνημα. Συγκρότηση 

επιτροπής συμπαράστασης. Θεσσαλονίκη Χρήστου Παναγιώτης~ Χαλβατζής Λαοκράτης

1967 30/3 5 Αθηναϊκή Ζωή Στα Δερβενάκια…

Η ΕΔΑ και η ΔΝΛ Πλάκας διοργάνωσαν στις 
26.3 εκδρομή στα Δερβενάκια στο πλαίσιο 

εκδηλώσεων για την 25η Μαρτίου. Δερβενάκια (Κορινθία)

1967 31/3 5 Αθηναϊκή Ζωή Μη χειρότερα…

Η εφημ. της ΕΡΕΝ, "Βήμα της Αλήθειας", 
αναφέρει "ότι σε μια συγκέντρωση "τσογλανιών" 
φοιτητών-Λαμπράκηδων προς τιμήν του Μίκυ-
Μάους Θεοδωράκη μια τσούλα-λαμπράκισσα 
(γιατί έτσι είναι όλες: Λαοκρατία και κάτω η 

παρθενία) ετσίριζε σαν στρίγγλα…". Σχόλιο του 
αρθρογράφου για το επίπεδο του εντύπου και το 

ήθος των συντακτών. Αθήνα Θεοδωράκης Μίκης

1967 31/3
1 και 

5 Ιωαννίδης Φρίξος

"Όχι στο φασισμό" βροντοφώναξαν χθες οι 
φοιτητές Θεσσαλονίκης. Παραπέμπονται 

άλλοι 21 στο πειθαρχικό

Ανταπόκριση από την παμφοιτητική 
συγκέντρωση στο Χημείο στη Θεσσαλονίκη. Το 
Συμβούλιο Πόλης της ΔΝΛ Θεσσαλονίκης με 

ανακοίνωσή του χαιρετίζει τους φοιτητές για την 
απαράμιλλη αποφασιστικότητα στην επίθεση 

εναντίον των ελευθεριών τους. Θεσσαλονίκη

1967 1/4 2
Κηδεύτηκαν χθες ο Ν. Κατηφόρης και ο Χρ. 

Καρούζος
Την κηδεία του Ν. Κατηφόρη παρακολούθησε 

και αντιπροσωπεία της ΔΝΛ. Λευκάδα~ Αθήνα Κατηφόρης Νίκος~ Καρούζος Χρήστος

1967 1/4 3 Εορτασμός επετείου από τη ΔΝΛ Αγρινίου

Στις 26.3 ο εορτασμός 25ης Μαρτίου από τη 
ΔΝΛ στο Αγρίνιο πραγματοποιήθηκε υπό 
ασφυκτικό κλοιό και αστυνομοκρατία. Ο 

ομιλητής, Δ. Δημητρίου-Νικηφόρος, ανέλυσε 
τον αγώνα του 1821 και κάλεσε το λαό να 

συνεχίσει τον αγώνα. Αγρίνιο Δημητρίου Μήτσος (Νικηφόρος)
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1967 1/4 5 Αθηναϊκή Ζωή Και … τα χειρότερα

Συνέχεια στα δημοσιεύματα της εφημ."Βήμα της 
Αλήθειας", της ΕΡΕΝ. "Επειδή το κρατικό 
ραδιόφωνο έκοψε από τις εκπομπές του τα 

γελοία κομμουνιστικά μπουζουκοτράγουδα του 
Μίκυ-Μάους Θεοδωράκη, συγκεντρώθηκαν οι 
ερυθρόδερμοι κατσαπλιάδες των Λαμπράκηδων 
για να διαμαρτυρηθούν και να ακούσουν από 
πρώτο χέρι τις διπλοπενιές της ... "αναγούλας". 
Αναφορά στα κότερα, βίλλες και τις κούρσες 

του Μ. Θεοδωράκη, που "άνοιξε το 
βρωμόστομά του για να βρίσει τη Φρειδερίκη ότι 
σκότωσε με τρίκυκλο τον Λαμπράκη και ότι θα 
τον σκοτώσει και τον ίδιο με τρίκυκλο". "Έχει 
μεγάλη ιδέα ο Μίκυ Μάους των Λαμπράκηδων. 
Κανείς Έλληνας δεν θα μαγαρίσει το χέρι του ή 

το τρίκυκλό του για ζωοκτονία".
Θεοδωράκης Μίκης~ Φρειδερίκη (βασιλομήτωρ)~ 

Λαμπράκης Γρηγόρης

1967 4/4 4 Επιστολές στην "Αυγή" Το άγαλμα του Μακρή

Επιστολή του δημάρχου Δάφνης, Χρ. 
Μιχαλόπουλου, απαντά σε άρθρο της εφημ. 

"Ακρόπολις" (της 22.3) με τίτλο "Τόπος λαϊκού 
προσκυνήματος Λαμπράκηδων και του ΚΚΕ, ο 

δήμος Δάφνης" στο οποίο αναγράφονται 
"ανυπόστατες πληροφορίες". Δάφνη Μιχαλόπουλος Χρήστος~ Μακρής Μέμος

1967 4/4 8
Από έρευνα ξένης 
αντιπροσωπείας 

Διαπιστώθηκε η παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Αίτια η εκτροπή, 

τα έκτακτα μέτρα

Αντιπροσωπεία της "Διεθνούς Επιτροπής υπέρ 
της αμνηστίας και του σεβασμού των 

ανθρωπίνων διακαιωμάτων στην Ελλάδα" 
διαπιστώνει την παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Κύρια αιτία η συνταγματική 

εκτροπή του Ιουλίου 1965, τα έκτακτα μέτρα 
κ.ά. Η αντιπροσωπεία είχε συναντήσεις και με τη 

ΔΝΛ

1967 4/4
1 και 

7

Οι δημοκράτες αγωνίζονται ενωμένοι. 
Διαδηλώσεις στην Αθήνα και στη 

Θεσσαλονίκη. Διαμαρτυρίες απ' όλη την 
Ελλάδα.

Συγκεντρώσεις σε τοπικά γραφεία της ΕΔΑ και 
της ΔΝΛ Θεσσαλονίκης κατά της νέας εκτροπής 
[κυβέρνηση Κανελλόπουλου]. Ανακοίνωση της 
ΔΝΛ επισημαίνει ότι οι σκοτεινές δυνάμεις 

κορυφώνουν την ανωμαλία και στιγματίζει την 
ανάθεση της εντολής στην υπόλογη ΕΡΕ. Αθήνα~ Θεσσαλονίκη

1967 4/4
3 και 

4

Συγκεντρώσεις της ΕΔΑ 
στη Θεσσαλονίκη και στη 

Ν. Ιωνία 

Να βγει η χώρα από τον φαύλο κύκλο της 
εκτροπής. Οι ομιλίες των κ.κ. Αντ. 

Μπριλλάκη και Λ. Κύρκου

Συγκέντρωση στην Νέα Ιωνία. Στο χαιρετισμό 
του, ο Κ. Κυριαζής, γραμματέας της ΔΝΛ Ν. 
Ιωνίας, υποσχέθηκε ότι οι Λαμπράκηδες θα 
εξακολουθήσουν να βρίσκονται στην πρώτη 

γραμμή του αγώνα. Θεσσαλονίκη~ Νέα Ιωνία Μπριλλάκης Αντώνης~ Κύρκος Λεωνίδας~ Κυριαζής Κ.

1967 5/4 1 Συγκεντρώσεις της ΕΔΑ

Στις 6.4, στα Χανιά, θα μιλήσει ο  πρόεδρος της 
ΔΝΛ. ~ Στις 8.4, στην Αγ. Μαρίνα 

Ηλιουπόλεως, θα μιλήσει ο Τ. Μπενάς, 
γραμματέας της ΔΝΛ. ~Στις 9.4, στον Πύργο, θα 

μιλήσει ο πρόεδρος της ΔΝΛ. Χανιά~ Ηλιούπολη~ Πύργος Θεοδωράκης Μίκης~ Μπενάς Τάκης

1967 5/4 4 Λέσχη της ΔΝΛ Ν. Ηρακλείου
Πρόσκληση συμμετοχής στην τοπική λέσχη μετά 

τα πρόσφατα εγκαίνιά της. Νέο Ηράκλειο

1967 5/4 5
Ο λαός ζητεί να φύγει η κυβέρνηση της ΕΡΕ. 

Ψηφίσματα δήμων, οργανώσεων

Η ΔΝΛ Δυτ. Γερμανίας με τηλεγράφημά της 
καταδικάζει την κυβάρνηση της ΕΡΕ, ζητά 

υπηρεσιακή κυβέρνηση κοινής εμπιστοσύνης και 
ελεύθερες εκλογές. Τηλεγράφημα διαμαρτυρίας 

και από τη ΔΝΛ Καρδίτσας. Δυτική Γερμανία~ Καρδίτσα

1967 5/4 6 Η περιοδεία του κ. Μπενά στη Δ. Γερμανία

Μετά τη λήξη εργασιών της Α' Παγγερμανικής 
συσκέψεως της ΔΝΛ, ο Τ. Μπενάς, γραμματέας 
της ΔΝΛ έκανε επιτυχή περιοδεία στη Δυτ. 
Γερμανία. Μιλησε σε συγκεντρώσεις στο 
Αννόβερο, Ντύσελντορφ και Μόναχο. Στις 
ομιλίες του αναφέρθηκε στην ανάγκη για 
ελεύθερες εκλογές, για δημοκρατία, για την 

ενίσχυση της ΕΔΑ καθώς και στα προβλήματα 
των μεταναστών.

Δυτική Γερμανία~ Αννόβερο~ 
Ντύσελντορφ~ Μόναχο Μπενάς Τάκης

1967 6/4 5 Φωτογραφική έκθεση με θέμα την ειρήνη

Η ΔΝΛ Ν. Ηρακλείου διοργανώνει έκθεση 
φωτογραφίας με θέμα "Πόλεμος και Ειρήνη" 

στη λέσχη της στις 7.4. Νέο Ηράκλειο
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1967 6/4 6

Με σπασμωδικές ενέργειες προσπαθεί 
ματαίως η κυβέρνηση να εμποδίσει την 

αντίσταση του λαού

Σύλληψη, στις 5,4, στις  Σέρρες των Τ. 
Κακαρλή, Σ. Χ. Χατζηιωάννου, Φ. 

Αναστασιάδη, Σ.Ι. Χατζηιωάννου, Στ. 
Βασιλείου, Κ. Ταπάσκου επειδή μοίραζαν 

προκηρύξεις της ΔΝΛ. Όλοι είναι ηλικίας από 
13 εως 19 ετών. Σέρρες

Κακαρλής Τ.~ Χαζτηιωάννου Σ. Χ.~ Αναστασιάδης Φ.~ 
Χατζηιωάννου Σ. Ι.~ Βασιλείου Στ.~ Καπάσκος Κ.

1967 6/4 6
Για δημοκρατικές 

ελευθερίες

Σήμερα στη Θεσσαλονίκη παμφοιτητική 
συγκέντρωση με πρωτοβουλία της ΕΦΕΕ. 

Και το βράδυ στα Ιωάννινα

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργαμώνεται από 
τους φοιτητικούς συλλόγους στα Γιάννενα. 

Συμμετοχή της ΔΝΛ. Θεσσαλονίκη~ Ιωάννινα

1967 6/4
1 και 

4

Ο Λαός και τα κόμματα αξιώνουν: Να φύγει 
η κυβέρνηση της βίας. Μεγάλες 

συγκεντρώσεις της ΕΔΑ στην Πάτρα και τα 
Λιόσια, ψηφίσματα των δήμων Αθηναίων, 
Λαρίσης, Ν. Ιωνίας, Καισαριανής, Βύρωνος

Τη συγκέντρωση στα Λιόσια χαιρέτισε ο 
γραμματέας της τοπικής ΔΝΛ, Μαλλιαρός. 

Πάτρα~ Λιόσια~ Αθήνα~ 
Λάρισα~ Νέα Ιωνία~ 
Καισαριανή~ Βύρωνας Μαλλιαρός (;)

1967 7/4 6

Ογκώδεις και γεμάτες αγωνιστικό παλμό 
συγκεντρώσεις της ΕΔΑ στα Χανιά και στη 
Θεσσαλονίκη. Κατά του πραξικοπήματος, 

για τίμιες εκλογές

Στις 6.4 σε συγκέντρωση στα Χανιά, ο Μ. 
Θεοδωράκης μίλησε για την "κλιμάκωση του 
πραξικοπήματος Ιουλίου [109] μετά την 

ορκωμοσία της 5ης βασιλικής κυβέρνησης". 
Κατήγγειλε την κομματική αστυνομία, την 

αντισυγκέντρωση και την αμερικανική επέμβαση 
και κάλεσε σε επαγρύπνηση. Χανιά~ Θεσσαλονίκη Θεοδωράκης Μίκης

1967 7/4 6 Συγκεντρώσεις της ΕΔΑ

Προγραμματίζεται για τις 8.4 συγκέντρωση της 
ΕΔΑ στην Αγία Μαρίνα Ηλιουπόλεως. Θα 
μιλήσει ο γραμματέας της ΔΝΛ, Τ. Μπενά. 

~Εκδήλωση στον Πύργο της Ηλείας (8.4) με 
ομιλητή τον πρόεδρο της ΔΝΛ, Μ. Θεοδωράκη. Ηλιούπολη~ Πύργος Μπενάς Τάκης~ Θεοδωράκης Μίκης

1967 7/4
1 και 

4

Η ΕΡΕ επανέφερε τη 
"μέθοδο των 

αντισυγκεντρώσεων"

Τα κόμματα στιγματίζουν την αναβίωση του 
κράτους των Γκοζταμπάσηδων. Ο λαός θα 
εξουδετερώσει τους οργανωμένους ταραξίες

Αιματηρά γεγονότα και άγριες επιθέσεις των 
αστυνομικών στη συγκέντρωση των φοιτητών 
στη Θεσσαλονίκη. Το Κεντρικό Συμβούλιο της 

ΔΝΛ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα 
γεγονότα, το αστυνομικό κράτος της ΕΡΕ, τον 

καραμανλισμό που αναβιώνει, τις 
αντισυγκεντρώσεις, την ΕΚΟΦ και τις επιθέσεις 
της, τη νεολαία που αντιμετωπίζει προκλήσεις. 
Διαμαρτυρία κατέθεσε και η ΔΝΛ Θεσ/κης. Θεσσαλονίκη

1967 8/4 5

Να φύγει η κυβέρνηση 
που αιματοκύλησε τους 

φοιτητές 

Ο λαός δεν θα επιτρέψει επαναφορά του 
κράτους των Γκοτζμπάσηδων. Τηλεγράφημα 

του ΠΑΥΔΗΣ, διακήρυξη της ΔΝΛ, 
ψηφίσματα οργανώσεων

Διαμαρτυρίες για τις επιθέσεις κατά των 
φοιτητών στη Θεσσαλονίκη. Με διακήρυξή της 
προς τους φοιτητές, η ΔΝΛ καταγγέλλει την 

επίθεση τραμπούκων της ΕΡΕΝ - ΕΚΟΦ και την 
παραβίαση του πανεπιστημιακού ασύλου από 
την αστυνομία. ~ Μήνυμα συμπαράστασης 
έστειλε η σπουδαστική οργάνωση της ΔΝΛ. Θεσσαλονίκη

1967 8/4
1 και 

4

Τρομοκρατημένη από τη 
λαϊκή αντίδραση στο νέο 

πραξικόπημα

 Η κυβέρνηση της βίας αυτοαποκαλύπτεται. 
Προαναγγέλλει πλήρη μονοπώληση του ΕΙΡ 

και απειλεί νέα φασιστικά μέτρα. Η 
υιοθέτηση των προτάσεων της ΕΔΑ θα θέσει 
φραγμό στα σχέδια της ΕΡΕ. Συνάντηση 

Κανελλόπουλου και Τάλμποτ - νόμος για την 
αναλογική;

Ο Π. Κανελλόπουλος προσπαθεί να 
δικαιολογήσει την εγκληματική μέθοδο των 
αντισυγκεντρώσεων. Γνωστή εφημερίδα της 
ΕΡΕ ζητά να προχωρήσει η κυβέρνηση στη 

διάλυση της ΔΝΛ. Αθήνα Κανελλόπουλος Παναγιώτης~ Τάλμποτ Φίλιπς

1967 8/4
1 και 

4 Οργασμός προετοιμασιών για την Πορεία

Στα πλαίσια προπαρασκευής της  Ε' 
Μαραθώνιας Πορείας η ΔΝΛ Ν. Λιοσίων 
πραγματοποιεί (8.4) εκδρομή στα Μετέωρα. Μετέωρα~Νέα Λιόσια

1967 9/4 1 Αλήθειες Ο απτόητος λαός

Σχόλιο για το "φρόνημα του λαού που φάνηκε 
ακμαίο στην πρώτη εβδομάδα της κυβέρνησης 
βίας και αντισυγκεντρώσεων". "Το κύριο βάρος 
της αντίστασης το φέρουν οι Εδαϊτες και οι 

Λαμπράκηδες".

1967 11/4 1 Συγκεντρώσεις της ΕΔΑ
Αναγγελία συγκέντρωσης για τις 13.4 στον 

Πειραιά, στα γραφεία της ΔΝΛ. Πειραιάς 

1967 11/4 7
Να φύγει η κυβέρνηση. Διαμαρτυρίες - 

Ψηφίσματα
Η ΔΝΛ Στουτγάρδης καταγγέλλει το 

αιματοκύλισμα των φοιτητών. Στουτγάρδη

1967 11/4 8
"Άγνωστοι" διέρρηξαν στο Αγρίνιο τη λέσχη 

της ΔΝΛ

Αντιπροσωπεία της Ν.Ε. της ΕΔΑ 
Αιτωλοακαρνανίας και της ΔΝΛ Αγρινίου 

προέβη σε διάβημα διαμαρτυρίας. Αγρίνιο
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1967 11/4
1 και 

6
Κατέρρευσε το 
κατηγορητήριο

Αθωώθηκαν οι διαδηλωτές της Παρασκευής. 
Αφοπλισμός "σκληρού" οπαδού της Δεξιάς - 

Διάρρηξη Λεσχης στο Αγρίνιο

Η ΔΝΛ και η ΕΔΑ Αιτωλοακαρνανίας 
κατήγγειλαν ότι στις 8/4 έγινε διάρρηξη στη 

λέσχη της ΔΝΛ Αγρινίου. "Άγνωστοι" έσπασαν 
τζάμια, αφαίρεσαν και κατέστρεψαν την 

επιγραφή στη λέσχη. Οι δράστες παραμένουν 
ασύλληπτοι. Το περιστατικό συμπίπτει με την 
άφιξη του υπουργού. Εργασίας στην πόλη αλλά 
και με τη διακήρυξη του Π. Κανελλόπουλου 

"υπέρ αυτοδικίας". Αγρίνιο Κανελλόπουλος Παναγιώτης

1967 11/4
1 και 

6

Η Επιτροπή Ειρήνης 
αξιώνει να αναθεωρηθεί 
η κυβερνητική απόφαση Εντείνονται οι ετοιμασίες για την Πορεία

Στο πλαίσιο προετοιμασίας της μαραθώνειας 
πορείας πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά 

συγκέντρωση (9.4) μελών του Συνδέσμου "Μπ. 
Ράσσελ" Πειραιώς και της Επιτροπής Ειρήνης 
Νίκαιας. Παρευρέθη ο γραμματέας της ΔΝΛ 

Πειραιά, Γ. Καπουράνης. Πειραιάς~ Νίκαια Καπουράνης Γιώργος

1967 11/4
3 και 

4

Μεγάλες συγκεντρώσεις 
της ΕΔΑ στο Βόλο, στην 
Τρίπολη, στις Σέρρες, 
στο Αργοστόλι, στη 

Νάξο, στον Πύργο, στην 
Πετρούπολη και στο 

Γαλάτσι

 Παλλαϊκή η αντίδραση κατά του νέου 
πραξικοπήματος. Να απομακρυνθεί αμέσως 
η κυβέρνηση της ΕΡΕ. Να γίνουν ελεύθερες 

εκλογές

Ομιλία του Μ. Θεοδωράκη στον Πύργο. ~ 
Ομιλία του Β. Εφραιμίδη στις Σέρρες και 

χαιρετισμός του γραμματέα της τοπικής ΔΝΛ, 
Θ. Νικάκη, που τόνισε ότι "οι Λαμπράκηδες 

είναι έτοιμοι για οποιαδήποτε θυσία για την νίκη 
του λαού και της δημοκρατίας".

Βόλος~ Τρίπολη~ Σέρρες~ 
Αργοστόλι~ Νάξος~ Πύργος~ 

Πετρούπολη~ Γαλάτσι Θεοδωράκης Μίκης~ Εφραιμίδης Βασίλης~ Νικάκης Θ.

1967 12/4 7

Χιλιάδες λαού στις συγκεντρώσεις της ΕΔΑ 
στο Ηράκλειο - Αγρίνιο. Οι λόγοι των κ.κ. Λ. 

Κύρκου και Μ. Θεοδωράκη
Ανταπόκριση από την ομιλία του Μ. 
Θεοδωράκη στο Αγρίνιο στις 10.4. Ηράκλειο~ Αγρίνιο Θεοδωράκης Μίκης~Κύρκος Λεωνίδας

1967 12/4
1 και 

6

Ύστατες αυλικές προσπάθειες για τη 
σωτηρία της ΕΡΕ. Συνεχίζονται οι ακροάσεις 
στα ανάκτορα. Η ΕΔΑ προτείνει υπηρεσιακή 

ή άλλη εκλογική κυβέρνηση κοινής 
αποδοχής των κομμάτων

Αποσπάσματα από την ομιλία του Μ. 
Θεοδωράκη στο Αγρίνιο (10.4). Αγρίνιο Θεοδωράκης Μίκης

1967 13/4 8

Αγρια επίθεση αστυνομικών κατά εργατών 
στον Πειραιά. Νέες διαδηλώσεις χθες στη 

Θεσσαλονίκη

Μετά τις διαδηλώσεις, χωροφύλακες με πολιτική 
περιβολή συνέλαβαν τη νύχτα στο δρόμο τον Γ. 

Κατσαρό, μέλος του Συμβουλίου Πόλης 
Θεσ/κης της ΔΝΛ κ.ά. πολίτες που δεν είναι 

μέλη της ΔΝΛ. Πειραιάς~ Θεσσαλονίκη Κατσαρός Γ.

1967 14/4 5 Επιστολές στην "Αυγή" Τα … σονέτα και ο κ. Κανελλόπουλος

Με επιστολή του, ο Περ. Χάρβας, καταγγέλλει 
στην "Αυγή" ότι συνελήφθη από αστυνομικούς 
με πολιτικά, αφού πήρε μέρος στα εγκαίνια της 
φωτογραφικής έκθεσης της ΔΝΛ Ηρακλείου 
Αττικής με θέμα "Πόλεμος και Ειρήνη" όπου 
τραγούδησε αντιπολεμικά τραγούδια.  "Η ΔΝΛ 

θυμίζει το μπλόκο της Κοκκινιάς". 
Νέο Ηράκλειο~ Κοκκινιά 

[Νίκαια] Κανελλόπουλος Παναγιώτης~ Χάρβας Περικλής

1967 14/4 8 Ιωαννίδης Φρίξος
Τιμωρήθηκαν γιατί δέχθηκαν βοήθεια της 

ΔΝΛ προς το Δήμο

Ο νομάρχης Θεσσαλονίκης επέβαλε δίμηνη 
αργία στην πρόεδρο κοινότητας Τριανδρίας, Μ. 

Θεοδωρίδου, στον αντιπρόεδρο και σε 
κοινοτικούς συμβούλους διότι δέχθηκαν την 
πρόταση της ΔΝΛ για τη διάνοιξη δρόμου και 
διότι παραχώρησαν σκαπτικά εργαλεία για τον 

εξωραϊσμό πάρκου και δασιλίου. Τριανδρία (Θεσσαλονίκη) Θεοδωρίδου Μαρία

1967 14/4 8

Με τη συμμετοχή του 
στη συγκέντρωση της 

ΕΔΑ

 Ο Λαός του Πειραιά έδωσε χθες την 
περήφανη απάντησή του στην εκστρατεία 
τρομοκρατίας. Η εργατική τάξη και η 

νεολαία στην πρωτοπορία

Συγκέντρωση της ΕΔΑ Πειραιά στα γραφεία της 
ΔΝΛ, στις 13.4. Μίλησαν οι Ι. Φραγκούλης, Β. 

Νεφελούδης και χαιρετισμό απηύθυνε ο 
γραμματέας της ΔΝΛ Πειραιά, Γ. Καπουράνης.~ 
Τη συγκέντρωση της ΔΝΛ στους Καρουσάδες 
Κέρκυρας (13.8) χαιρέτισε ο Στ. Στεπέρης εκ 

μέρους της Ν.Ε. Κέρκυρας ΕΔΑ και της τοπικής 
ΔΝΛ. Ομιλητής ήταν ο Β. Κωτούλας, μέλος του 

Κεντρικού Συμβουλίου της ΔΝΛ.
Πειραιάς~ Καρουσάδες 

(Κέρκυρα)
Φραγκούλης Γιάννης~ Νεφελούδης Βασίλης~ Καπουράνης 

Γιώργος~ Στεπέρης Στ.~ Κωτούλας Βασίλης
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1967 14/4
1 και 

8

Ο δημοκρατικός κόσμος 
θεωρεί απαράδεκτο να 
γίνουν εκλογές με 
κυβέρνηση της ΕΡΕ

 Έντονες παρασκηνιακές κινήσεις για άλλο 
σχήμα. Ο κ. Κανελλόπουλος επιμένει 
ωστόσο ότι σήμερα διαλύεται η Βουλή. 
Συνεργασία Τάλμποτ - Γ. Παπανδρέου. 

Συζητείται εκλογική κυβέρνηση Μητρέλια 
οικουμενικής αποδοχής

Σε συγκέντρωση της ΔΝΛ Πειραιά, στις 13.4, ο 
βουλευτής της ΕΔΑ, Β. Νεφελούδης, τονίζει ότι 

η πλειοψηφία της ΕΡΕ δεν μπορεί να 
διενεργήσει εκλογές, ούτε να χειριστεί μεγάλα 

και κρίσιμα θέματα. Πειραιάς

Κανελλόπουλος Παναγιώτης~ Τάλμποτ Φίλιπς~ 
Παπανδρέου Γεώργιος~ Μητρέλιας (;)~ Νεφελούδης 

Βασίλης

1967 15/4 8
Τρομοκρατική παρακολούθηση πολιτών από 

αστυνομικούς

Σε επερώτηση στη Βουλή πριν τη διάλυσή της 
για τις επικείμενες εκλογές της 28ης Μαΐου, 
βουλευτές της ΕΔΑ κατήγγειλαν ότι στη 

διάρκεια κινηματογραφικής προβολής, στις 13.4, 
στη λέσχη της ΔΝΛ Π.Φαλήρου, παρουσία του 
Β. Νεφελούδη, η λέσχη είχε περικυκλωθει από 
αστυνομικές δυνάμεις. Επικεφαλής ήταν οι 

"γνωστοί τρομοκράτες" Καρανάσος και 
Τοτόμης. Το αυτοκίνητο του Λ. Γρίζου 

παρακολουθήθηκε μέχρι το σπίτι του, όπου οι 
αστυνομικοί άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα 

και να τον απειλούν με σύλληψη. Παλαιό Φάληρο
Νεφελούδης Βασίλης~ Καρανάσος (υπαρχιφύλακας)~ 

Τοτόμης (αστυφύλακας)~ Γρίζος Λ.

1967 15/4 8
Αποδοκιμάζουν την τρομοκρατική δράση 

κατά της ΔΝΛ

Τα καπνεργατικά σωματεία του Αγρινίου με 
τηλεγράφημά τους προς την κυβέρνηση 

καταδικάζουν την αφαίρεση πινακίδας και την 
καταστροφή τζαμιών στα γραφεία της τοπικής 

ΔΝΛ που σημειώθηκε στις 8.4. Αγρίνιο

1967 15/4
1 και 

6
Αρχίζει σήμερα στο 

Παρίσι 

Διεθνής Διάσκεψη για τις συνταγματικές 
ελευθερίες στην Ελλάδα. Αγανάκτηση στην 

παγκόσμια κοινή γνώμη για την 
αστυνομοκρατία στη χώρα μας

Σύμφωνα με την εφημ. "Μοντ", ο Λ.Κύρκος 
συμμετείχε σε συγκέντρωση που διοργάνωσε η 
Ένωση Ελλήνων Σπουδαστών Παρισιού. Στη 
συγκέντρωση μίλησε και ο Θ. Πάγκαλος εκ 

μέρους της Νεολαίας της ΕΔΑ. Παρίσι Κύρκος Λεωνίδας~ Πάγκαλος Θόδωρος

1967 16/4 5

Μια ενέργεια που 
αποκαλύπτει άγνωστες 
πλευρές μιας ζοφερής 
πραγματικότητας

 Με τους Έλληνες εργάτες της Δυτικής 
Γερμανίας. Οι μετανάστες και η δημοκρατία 

στην Ελλάδα

Ανταπόκριση με πληροφορίες για τα προξενεία 
που "γίνονται όργανα φασιστικής Δεξιάς", για 
την επιρροή της Αριστεράς στους μετανάστες 
για τις λέσχες φίλων της ΕΔΑ και για το ότι οι 
νέοι "θεωρούν τιμή και περηφάνια" να είναι 

Λαμπράκηδες. Δυτική Γερμανία

1967 18/4 7

Από συνδικαλιστές, 
συνεταιριστές, 

κοινωνικούς παράγοντες  Μια φωνή: Να φύγει η κυβέρνηση της ΕΡΕ Διαμαρτυρία της ΔΝΛ Μεσσηνίας. Μεσσηνία

1967 19/4 5
Με το σύνθημα : "Νίκη 

στην ΕΔΑ"

Οι μετανάστες στη Γερμανία στην 
προεκλογική μάχη. Μεγάλη συγκέντρωση 

στο Μόναχο

Στις 9.4 πραγματοποιήθηκε μεγάλη 
συγκέντρωση που οργάνωσε η Λέσχη Φίλων της 
ΕΔΑ και της ΔΝ Λαμπράκη στο Μόναχο. Ο 

γραμματέας της ΔΝΛ αναφέρθηκε και στο θέμα 
της ψήφου των μεταναστών. Δυτική Γερμανία~ Μόναχο Μπενάς Τάκης

1967 19/4
1 και 

6

Η θεσσαλική 
εργατούπολη σε 
συναγερμό 

Σύσσωμος ο Βόλος θα δώσει την Κυριακή το 
"παρών" στο προσκλητήριο της ΕΔΑ. Την 
Παρασκευή συγκέντρωση στο Μπραχάμι και 
τη Δευτέρα της ΔΝΛ. Πανικός στις τάξεις 
της Δεξιάς. Οι "Τάϊμς της Ν.Υόρκης" 

διαπιστώνουν ότι μια στρατιωτική δικτατορία 
δεν είναι αποδεκτή

Ανακοίνωση για συγκέντρωση της ΔΝΛ στην 
Αθήνα στο θέατρο "Κεντρικόν" στις 24.4 με 

ομιλητή τον Λ. Κύρκο.
Βόλος~ Άγιος Δημήτριος 

[Μπραχάμι]~ Αθήνα Κύρκος Λεωνίδας

1967 21/4 7 Εδώ Πειραιάς Πολεμάμε και τραγουδάμε

Με αυτό το σύνθημα ξεκίνησε την εκλογική 
μάχη η ΔΝΛ Πειραιά. Αναφορά στη 

συγκέντρωση, στις 2.4, στην ομιλία του 
γραμματέα της ΔΝΛ, Τ. Μπενά και στο 

καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Πειραιάς Μπενάς Τάκης

1967 21/4 8
Μεγάλη συγκέντρωση της ΕΔΑ για τη 

Νεολαία

Αναγγελία συγκέντρωσης, στις 24.4, στο θέατρο 
"Κεντρικόν" που διοργανώνει η ΔΝΛ με αφορμή 

το εκλογικό πρόγραμμα της ΕΔΑ για την 
Ελληνική Νεολαία και τον ρόλο της Νεολαίας 
στην εκλογική μάχη για τη νίκη της ΕΔΑ. 

Ομιλητής θα είναι ο Λ. Κύρκος. Κύρκος Λεωνίδας
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1 και 

6
Για τα γεγονότα της 20ης 

Αυγούστου 1965

Αληθείς οι καταθέσεις των δημοσιογράφων. 
Λέγουν οι μάρτυρες κ.κ. Πολυχρονίδης, 

Κανελλάκης, Οικονόμου. Ο κ. 
Αρχοντουλάκης προσεκόμισε επιστολή 

περιέργου προελεύσεως

Δίκη των Ι. Βούλτεψη και Δ. Σοπρανίδη οι 
οποίοι κατηγορούνται για τα όσα κατέθεσαν στη 

δίκη των συνδικαλιστών της Ομοσπονδίας 
Τύπου σχετικά με τα γεγονότα στις 20.8.1965. Ο 

αρχηγός της αστυνομίας, Αρχοντουλάκης, 
παρουσίασε επιστολή που αναφέρει ότι οι 

κατηγορούμενοι εξαπάτησαν την κοινή γνώμη 
γιατί "αι πυραί ηναύθησαν" από τον τέως 
προϊστάμενο Υπηρεσίας Πληροφοριών της 

Γενικής Ασφαλείας, Κωστάρα, σε συνεργασία με 
Λαμπράκηδες και εξτρεμιστικά στοιχεία της 

Ε.Κ.

Πολυχρονίδης (;)~ Κανελλάκης (;)~ Οικονόμου (;)~ 
Βούλτεψης Γιάννης~ Σοπρανίδης Δ.~ Αρχοντουλάκης 

(αρχηγός αστυνομίας)~ Κωστάρας (ΚΥΠ)

1967 21/4
1 και 

6
Η κυβέρνηση μετέβαλε σε πεδίο μάχης το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Συμπλοκές στο χώρο του Πανεπιστημίου στις 
11.4. Συλλήψεις και διαμαρτυρία του 

Συμβουλίου Πόλεως Θεσσαλονίκης της ΔΝΛ. Θεσσαλονίκη
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	[25.	Από διαδήλωση φοιτητών και σπουδαστών με αίτημα το 15% για την παιδεία [τέλη 1962 - αρχές 1963]. ΑΣΚΙ, Συλλογή Μίμη Μανωλάκου.]
	[26. Έντυπο	τρικ του «Συνδέσμου Δημοκρατικών Νέων Ελλάδος», 28.10.1962. ΑΣΚΙ, Αρχείο Ντούνιας Κουσίδου - Σταύρου Σταυρόπουλου.]
	[27.	Σφραγίδα της «Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδος» (ΕΦΕΕ).]
	[28. Έντυπο	τρικ της «ΔΑΣ-114», 10/1962. ΑΣΚΙ, Αρχείο Ντούνιας Κουσίδου -Σταύρου Σταυρόπουλου.]
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