Ραδιοφωνικός Σταθμός «Ελεύθερη Ελλάδα» - «Φωνή της Αλήθειας»
Αρχείο της περιόδου 1947 – 1968
Μέγεθος αρχείου 409 κουτιά – ελεύθερη πρόσβαση
Κωδικός αναγνώρισης GR-ASKI- 0002
Ο παράνομος ραδιοφωνικός σταθμός «Ελεύθερη Ελλάδα» άρχισε τις μεταδόσεις του
τον Ιούλιο 1947 ως σταθμός του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, στην αρχή από το
Βελιγράδι και μετά τον Μάρτιο του 1948, από το Βουκουρέστι. Διέκοψε τη
λειτουργία του μετά την 6η Ολομέλεια του ΚΚΕ, το 1956, για να ξαναρχίσει, πάλι
από το Βουκουρέστι, την 1η Μαρτίου 1958, με την ονομασία «Φωνή της Αλήθειας».
Από μία ημίωρη εκπομπή την ημέρα, το 1948, έφτασε στις πέντε καθημερινές, το
1962. Μετά τη διάσπαση του ΚΚΕ και την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του
(1968), ο σταθμός μεταφέρθηκε στην Ανατολική Γερμανία απ’ όπου εξακολούθησε
να εκπέμπει μέχρι το 1974. Στα ΑΣΚΙ φυλάσσεται το πλήρες, σχεδόν, αρχείο των
εκπομπών ως το 1968: αποτελεί μια μοναδική σειρά τεκμηρίων καθώς επιτρέπει να
παρακολουθηθούν, ημέρα την ημέρα και για μια κρίσιμη περίοδο, οι διακυμάνσεις
της πολιτικής του ΚΚΕ και οι αντιλήψεις του για το σύνολο των θεμάτων που
απασχολούν την ελληνική κοινωνία.

Κατάλογος αρχείου
Ι. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ»
Α. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Κουτί 1

1947-1949
Φ1 28 Ιουλίου 1947 – 15 Δεκεμβρίου 1947
Φ2 2 Ιανουαρίου 1948 – 30 Δεκεμβρίου 1948
Φ3 2 Ιανουαρίου 1949 – 28 Αυγούστου 1949
Φύλλα: 368: δακτ.

Κ 2

1950

Κ 3

4 Ιανουαρίου 1950 – 31 Δεκεμβρίου 1950
Φύλλα: 290: δακτ.
1951
2 Ιανουαρίου 1951 – 29 Αυγούστου 1951
Φύλλα: 405: δακτ.

Κ 4

1953
5 Ιανουαρίου 1953 – 31 Μαρτίου 1953
Φύλλα: 1536: δακτ.

Κ 5

1953
1 Απριλίου 1953 – 30 Απριλίου 1953
Φύλλα: 1213: δακτ.

Κ 6

1953
1 Αυγούστου 1953 – 31 Αυγούστου 1953
Φύλλα: 1344: δακτ.

Κ 7

1954
1 Νοεμβρίου 1954 – 29 Νοεμβρίου 1954
Φύλλα: 1483: δακτ.

Κ 8

1955
Φ1 8 Ιανουαρίου 1955 – 31 Ιανουαρίου 1955
Φ2 1 Φεβρουαρίου 1955 – 28 Φεβρουαρίου 1955
Φ3 1 Μαρτίου 1955 – 31 Μαρτίου 1955
Φ4 1 Απριλίου 1955 – 30 Απριλίου 1955
Φύλλα: 1475: δακτ.

Κ 9

1955
Φ1 1 Μαΐου 1955 – 31 Μαΐου 1955
Φ2 1 Ιουνίου 1955 – 28 Ιουνίου 1955
Φ3 3 Ιουλίου 1955 – 31 Ιουλίου 1955
Φ4 1 Αυγούστου 1955 – 31 Αυγούστου 1955
Φ5 4 Σεπτεμβρίου 1955 – 21 Νοεμβρίου 1955
Φύλλα: 1825: δακτ.
Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
«Το Φροντιστήριο του Αγωνιστή»
Ημέρα και ώρα μετάδοσης:
Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο 22:30

Κ 10

1950: Ιούλιος - Δεκέμβριος
Φ1 4 Ιουλίου 1950 – 29 Ιουλίου 1950
Α(ριθμός) Δ(ελτίων) 1-12
Φ2 1 Αυγούστου 1950 – 31 Αυγούστου 1950
ΑΔ 13-26
Φ3 2 Σεπτεμβρίου 1950 – 30 Σεπτεμβρίου 1950
ΑΔ 27-39
Φ4 3 Οκτωβρίου 1950 – 31 Οκτωβρίου 1950
ΑΔ 40-52
Φ5 2 Νοεμβρίου 1950 – 30 Νοεμβρίου 1950
ΑΔ 53-65
Φ6 2 Δεκεμβρίου 1950 – 30 Δεκεμβρίου 1950
ΑΔ 66-78
Φύλλα: 1467: δακτ., χφ.

Κ 11

1950 Ιούλιος – 1951 Ιούλιος
«Κείμενα συνεργατών της εκπομπής»
Φ1 4 Ιουλίου 1950 – 10 Αυγούστου 1950
«Νίκος Ακριτίδης»
Φ2 4 Ιουλίου 1950 – 16 Ιανουαρίου 1951
«Ν. Ζαχαριάδης»
Φ3 11 Ιουλίου 1950 – 2 Ιανουαρίου 1951
«Διάφορα κομμάτια κατά συγγραφέα παλιά (Η.Ρ., Αλ., Ζ.Ζ.,
Στάθης Γεωργίου, Μαυρομμάτης)»
Φ4 10 Αυγούστου 1950 – 30 Δεκεμβρίου 1950
«Μήτσος Βλαντάς»
Φ5 9 Σεπτεμβρίου 1950 – 6 Μαρτίου 1951
«Βασίλης Μπαρτζιώτας»
Φ6 5 Οκτωβρίου 1950
«Γεώργιος Βοντίσιος (Γούσιας)»
Φ7 21 Απριλίου 1951- 31 Ιουλίου 1951
«Κείμενα των Ν.Ζ., Β.Μ., Μ.Β. και κομμάτια που δόθηκαν κατά
μήνες προηγούμενους»
Φύλλα: 1213: δακτ.

Κ 12

1951: Ιανουάριος - Απρίλιος
Φ1 2 Ιανουαρίου 1951 – 30 Ιανουαρίου 1951
ΑΔ 1-13
Φ2 1 Φεβρουαρίου 1951 – 27 Φεβρουαρίου 1951
ΑΔ 14-25
Φ3 1 Μαρτίου 1951 – 31 Μαρτίου 1951
ΑΔ 26-39
Φ4 3 Απριλίου 1951 – 26 Απριλίου 1951
ΑΔ 40-50
Φύλλα: 1460: δακτ., χφ.

Κ 13

1951: Μάϊος - Αύγουστος
Φ1 1 Μαΐου 1951 – 31 Μαΐου 1951
ΑΔ 52 –65
Φ2 2 Ιουνίου 1951 – 30 Ιουνίου 1951
ΑΔ 66-78
Φ3 3 Ιουλίου 1951 – 31 Ιουλίου 1951
«Χρόνος Β΄»
ΑΔ 1-13
Φ4 2 Αυγούστου 1951 – 31 Αυγούστου 1951
ΑΔ 14-28
Φύλλα: 2062: δακτ., χφ.

Κ 14

1951: Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος
Φ1 1 Σεπτεμβρίου 1951 – 29 Σεπτεμβρίου 1951
ΑΔ 29 – 42
Φ2 2 Οκτωβρίου 1951 – 30 Οκτωβρίου 1951
ΑΔ 43 –55
Φ3 1 Νοεμβρίου 1951 – 29 Νοεμβρίου 1951
ΑΔ 56 –68

Φ4 1 Δεκεμβρίου 1951 – 29 Δεκεμβρίου 1951
ΑΔ 69 –81
Φύλλα: 1209: δακτ.
Κ 15

1952 Ιανουάριος –1953 Ιούνιος
Φ1 1 Ιανουαρίου 1952 – 28 Φεβρουαρίου 1952
ΑΔ 1-26
Φ2 1 Μαρτίου 1952 – 27 Μαΐου 1952
ΑΔ 27-64
Φ3 2 Απριλίου 1953 – 30 Ιουνίου 1953
«Χρόνος Γ΄»
ΑΔ 40-78
Φ4 χ.χ
Φύλλα: 903: δακτ., χφ.
Εκπομπή για τη νεολαία

Κ 16

1950 –1955: «Ανακοινώσεις και σχόλια της ΕΠΟΝ»
Φ1 1950 - 1955
1. 21 Ιανουαρίου 1950 –15 Δεκεμβρίου 1950
2. 1 Ιανουαρίου 1951 – 6 Αυγούστου 1951
3. 29 Ιανουαρίου 1952 – 3 Νοεμβρίου 1952
4. 7 Ιανουαρίου 1953 – 23 Νοεμβρίου 1953
5. 17 Φεβρουαρίου 1954 – 30 Δεκεμβρίου 1954
6. 23 Φεβρουαρίου 1955 – 16 Ιουνίου 1955
Φ2 26 Ιανουαρίου 1954 – 19 Ιανουαρίου 1955
Φύλλα: 600: δακτ., χφ., έντυπα

Κ 17

1953 –1954
Φ1 21 Σεπτεμβρίου 1953 – 27 Δεκεμβρίου 1954
Φ2 1 Ιανουαρίου 1955 – 3 Δεκεμβρίου 1955
Φύλλα: 787: δακτ.
Εκπομπή για τις γυναίκες

Κ 18

1950 –1955
Φ1 2 Ιανουαρίου 1950 – 8 Μαρτίου 1955
«ΠΔΕΓ» (Πανελλήνια Δημοκρατική Ένωση Γυναικών)
Φ2 18 Δεκεμβρίου 1952 – 30 Δεκεμβρίου 1954
Φ3 13 Ιανουαρίου 1955 – 3 Φεβρουαρίου 1955
Φύλλα: 594: δακτ., χφ. έντυπα
Εκπομπή για την Ειρήνη

Κ 19

1955
Φ1 20 Ιανουαρίου 1955 – 1Αυγούστου 1955
Φ2 11 Αυγούστου 1955 – 25 Δεκεμβρίου 1955

Φύλλα: 429: δακτ.
Εκπομπή για τους αγρότες
«Η φωνή του αγρότη»
Κ 20

1950 –1953
Φ1 20 Ιανουαρίου 1950 – 21 Αυγούστου 1952
«Άρθρα συνεργατών του ΑΚΕ (Αγροτικό Κόμμα Ελλάδος)»
Φ2 2 Ιανουαρίου 1952 – 9 Δεκεμβρίου 1952
Φ3 2 Ιανουαρίου 1953 – 28 Απριλίου 1953
Φ4 1 Μαΐου 1953 – 28 Δεκεμβρίου 1953
Φύλλα: 1157: δακτ.

Κ 21

1954
Φ1 4 Ιανουαρίου 1954 – 31 Αυγούστου 1954
Φ2 3 Σεπτεμβρίου 1954 – 28 Δεκεμβρίου 1954
Φύλλα: 812: δακτ.

Κ 22

1955
Φ1 4 Ιανουαρίου 1955 – 30 Ιουνίου 1955
Φ2 25 Ιανουαρίου 1955 – 29 Ιουνίου 1955
Φ3 22 Μαρτίου 1955 – 26 Ιουλίου 1955
Φ4 1 Ιουλίου 1955 – 28 Δεκεμβρίου 1955
Φύλλα: 1260: δακτ.
Συνδικαλιστικό σχόλιο

Κ 23

1955
Φ1 26 Ιανουαρίου 1955 – 31 Ιουλίου 1955
Φ2 4 Ιουλίου 1955 – 30 Σεπτεμβρίου 1955
Φύλλα: 536: δακτ.
Οικονομική ανασκόπηση

Κ 24

1955
Φ1 8 Ιανουαρίου 1955 – 29 Αυγούστου 1955
Φ2 1 Σεπτεμβρίου 1955 – 31 Δεκεμβρίου 1955
Φύλλα: 485: δακτ.
Εκπομπή για τους ναυτεργάτες
Ημέρα και ώρα μετάδοσης: Κυριακή 15:00

Κ 25

1955
Φ123 Ιανουαρίου 1955 – 24 Δεκεμβρίου 1955
Φύλλα: 126: δακτ.
«Ιδεολογικό – πολιτιστικό πρόγραμμα»
Ημέρα και ώρα μετάδοσης: Κυριακή 9:30

Κ 26

1951 –1954
Φ1 16 Δεκεμβρίου 1951 – 26 Σεπτεμβρίου 1954
Φ2 13 Ιουνίου 1954 – 2 Ιανουαρίου 1955
Φ3 9 Ιανουαρίου 1955 – 31 Ιουλίου 1955
Φύλλα: 1866: δακτ.
Γ. ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Κ 27

1947-1949: Το ηθικό και η πειθαρχία των κυβερνητικών δυνάμεων
Φ1 27.7.1947 - 18.9.1949
«Διαταγές – αναφορές που δείχνουν την αποσύνθεση του
μοναρχοφασιστικού στρατού».
Το ηθικό και η πειθαρχία του Εθνικού Στρατού όπως
εμφανίζονται μέσα από απόρρητες διαταγές, επίσημα έγγραφα
και αλληλογραφία των στρατιωτών που περιήλθαν στην κατοχή
του Δημοκρατικού Στρατού από κυριευθέντα αρχεία λόχων και
ταγμάτων: μεταδόσεις επιστολών αξιωματικών και φαντάρων˙
ειδήσεις και σχόλια σχετικά με τα αποτελέσματα της εαρινής
και χειμερινής εκστρατείας του Εθνικού στρατού το 1947 και
την υποδοχή του Δημοκρατικού Στρατού από τον λαό˙ αναφορά
στις πολιτικές εξελίξεις στην Αθήνα, τις αλλαγές στην ηγεσία
του Γενικού Επιτελείου, τη συνεργασία κυβέρνησηςΑμερικανών, την πορεία των επιχειρήσεων των κυβερνητικών
δυνάμεων, τη δράση του Δ.Σ. σε όλη τη χώρα˙ αναφορά στους
5.000
κρατούμενους
δημοκρατικούς
φαντάρους
και
αξιωματικούς στη Μακρόνησο˙ θανατικές καταδίκες
Μακρονησιωτών φαντάρων˙ προσχώρηση Μακρονησιωτών
φαντάρων στο Δ.Σ.˙ αναφορά στο ενδεχόμενο δημιουργίας
στρατιωτικού σώματος από φυγάδες Αλβανούς, Σέρβους και
Βουλγάρους˙ διορισμός του Α.Παπάγου ως αρχιστρατήγου˙
αναφορά στις απώλειες του κυβερνητικού στρατού στον
Γράμμο (Ιούλιος 1948)˙ μεταδόσεις απόρρητων διαταγών,
αναφορών και ανακοινωθέντων του Εθνικού Στρατού σχετικά
με τη στελέχωση και τις απώλειες των ταγμάτων, τη
μαχητικότητα και το ηθικό των στρατιωτών˙ σχόλια για το
ηθικό της εθνοφρουράς και των Μάϋδων˙ πληροφορίες για
αποστολή φαντάρων του Εθνικού Στρατού στη Μακρόνησο˙
ειδήσεις για την πορεία των επιχειρήσεων των κυβερνητικών
δυνάμεων στον Γράμμο και στο Βίτσι˙ αλλαγές στην ηγεσία του
Γενικού Επιτελείου˙ σχόλια του κυβερνητικού τύπου για τις
στρατιωτικές εξελίξεις˙ η μάχη στο Βίτσι˙ καταδικαστικές
αποφάσεις στρατοδικείων για λιποταξία από τον Εθνικό Στρατό
και αντίσταση κατά των αρχών.

Φ2 8.10.1948 - 15.4.1949
Ειδήσεις, πληροφορίες και σχόλια σχετικά με το πνεύμα
ηττοπάθειας, κόπωσης και απογοήτευσης στις τάξεις του
Εθνικού Στρατού˙ επισήμανση κρουσμάτων απειθαρχίας και
λιποταξίας˙ οι οικονομικές επιπτώσεις στις οικογένειες των
επιστρατευμένων˙ ο έρανος της φανέλας του στρατιώτη˙
παράδοση τμημάτων του Εθνικού Στρατού: σχετικά σχόλια του
αθηναϊκού τύπου˙ χαμηλό ηθικό των φαντάρων˙ αγανάκτηση
επιστρατευμένων από την παράταση του πολέμου˙ προσχώρηση
Μακρονησιωτών στον Δημοκρατικό Στρατό˙ κρούσματα
απειθαρχίας και μαχητικής αδιαφορίας των Μάϋδων˙ απόρρητες
διαταγές σχετικά με ληπτέα μέτρα αναπτέρωσης του ηθικού
στρατιωτών και αξιωματικών του Εθνικού Στρατού˙ άρνηση
στρατευμένων αγροτών να εξοπλιστούν˙ αυτοτραυματισμοί
στρατιωτών˙ ανησυχία των Αμερικανών για την αποτυχία το
1948 στον Γράμμο˙ αμερικανική προπαγάνδα κατά του ΔΣ
μέσω του κινηματογράφου˙ αποτυχίες και απώλειες του ΕΣ το
1948 στον Γράμμο, Βίτσι, Καρδίτσα, Νάουσα, Καρπενήσι˙
φημολογία για διάλυση των ΜΑΔ και συγκρότηση των ΜΕΑ˙
συνθήματα της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης και του
Δημοκρατικού Στρατού για ειρήνη, συμφιλίωση, συναδέλφωση:
διανομή έντυπου υλικού στις πόλεις˙ δηλώσεις Αμερικανών για
τη στρατιωτική κατάσταση στην Ελλάδα˙ εκκαθαριστική
επιχείρηση
των
κυβερνητικών
στρατευμάτων
στην
Πελοπόννησο˙ έντυπα τρυκ του Δημοκρατικού Στρατού για την
κατάσταση της 3ης Ορεινής Ταξιαρχίας του Εθνικού Στρατού˙
ειδήσεις από την πολιτική κατάσταση στην Αθήνα: δηλώσεις
της κυβέρνησης και των Αμερικανών σχετικά με την εξέλιξη
των στρατιωτικών επιχειρήσεων˙ αποσπάσματα απόρρητων
κυβερνητικών διαταγών˙ σχόλια και ειδήσεις από τη ζωή των
στρατιωτών στον Εθνικό Στρατό˙ πορτραίτα αξιωματικών˙
απώλειες των κυβερνητικών δυνάμεων στη μάχη της Φλώρινας˙
αμερικανική ειδησεογραφία σχετικά με την εξέλιξη της
εμφύλιας αναμέτρησης στην Ελλάδα, τις δεξιές οργανώσεις
στην Πελοπόννησο και την οργάνωση Χ˙ σχόλια για τις
συνθήκες θανάτου του Αμερικανού αεροπόρου Έντνερ στο
Καρπενήσι˙ κυβερνητική προπαγάνδα σχετικά με τη δράση και
το ακμαίο φρόνημα του Εθνικού Στρατού˙ απόρρητες αναφορές
περί του χαμηλού ηθικού και των απωλειών στις τάξεις των
κυβρνητικών δυνάμεων˙ επιχείρηση στα Κερδύλλια: απώλειες,
μετακινήσεις και αντικαταστάσεις στελεχών του Εθνικού
στρατού˙ αναφορά σε σχόλια του ελληνικού και βρετανικού
ραδιοφώνου σχετικά με την πορεία των πολεμικών
επιχειρήσεων.
Φύλλα: 544: δακτ.
Κ 28

1947-1949: Νεκροί του αγώνα – Λαός και Δημοκρατικός
Στρατός
– Η δράση των ομάδων των πολιτικών επιτρόπων
πόλεων-υπαίθρου – Ψηφίσματα και γράμματα μαχητών

και μονάδων του Δ.Σ. – Στρατιωτικές πληροφορίες –
Πολιτιστικά
Φ1 6.8.1947 – 21.10.1949
«Τιμημένοι νεκροί»:
Μνήμη εκατόν επτά (107) νεκρών του αγώνα, μαχητών και
στελεχών του Δημοκρατικού Στρατού, στελεχών του ΚΚΕ και
του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδας (ΑΚΕ), πολιτικών
επιτρόπων.
Φ2 1947 - 1949
1. 12.8.1947 - 3.10.1949
«Λαός και Δημοκρατικός Στρατός»:
Ενίσχυση του Δ.Σ. σε τρόφιμα και ρουχισμό από τον
αγροτικό πληθυσμό των περιοχών ελέγχου του ΔΣ:
κατάλογοι της προσφοράς εφοδίων ανά χωριό και περιοχή˙
συμπαράσταση του ΔΣ στον λαό: ανοικοδόμηση σχολείων
και κατασκευή γεφυριών με τη βοήθεια του ΔΣ˙
εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των κυβερνητικών δυνάμεων
στα ορεινά χωριά και εκτόπιση πληθυσμών˙ οργάνωση της
Λαϊκής αυτοάμυνας και συμπαράσταση στον ΔΣ˙ το «δέμα
του αντάρτη» έναντι του εράνου για τη «φανέλα του
στρατιώτη»˙ διεξαγωγή εκλογών (28 Σεπτ. 1947) και
ανάδειξη λαϊκών συμβουλίων στα χωριά των ελεύθερων
περιοχών˙ χαιρετιστήρια μηνύματα αποδοχής των
νομοθετικών πράξεων και αποφάσεων του Γενικού
Αρχηγείου του ΔΣ εκ μέρους του λαού της Ελεύθερης
Ελλάδας˙ πληροφορίες του πρακτορείου Ελεύθερη Ελλάδα
σχετικά με τη δράση της Βαλκανικής Επιτροπής στη Β.
Ελλάδα: ενστάσεις για τη δράση της Επιτροπής
θεωρούμενης ως κατασκοπευτικής και συνωμοτικής˙ η
προπαγάνδα
του
«μοναρχοφασισμού»
και
του
αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού κατά του Δημοκρατικού
Στρατού εν όψει της νέας εαρινής εκστρατείας (Φεβρ.
1948)˙ κατάταξη στις γραμμές του ΔΣ νέων μαχητών από
πόλεις και χωριά της Ηπείρου, Ρούμελης, Θεσσαλίας,
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης˙ αποκλεισμός και
«ξεσπίτωμα» κατοίκων ορεινών χωριών από τις
κυβερνητικές δυνάμεις: επαναφορά των κατοίκων στα χωριά
από τον Δημοκρατικό Στρατό˙ η τουρκική μειονότητα της
Θράκης και ο ΔΣ˙ συγκρότηση της Εθνικής Δημοκρατικής
Ένωσης Τούρκων Ελλάδας (Μιλίκ Δημοκράτ Μπιρλίκ)˙ η
επιχείρηση «εκκαθάρισης των μετόπισθεν» του Εθνικού
Στρατού˙ η συνδρομή των ελεύθερων χωριών στον ΔΣ κατά
την εκστρατεία του ΕΣ στον Γράμμο˙ χαιρετιστήρια
τηλεγραφήματα και ψηφίσματα λαϊκών συμβουλίων προς
τον στρατηγό Μάρκο και του μαχητές του Γράμμου˙ «η
μάχη της σοδειάς» στην Ήπειρο και Δ. Μακεδονία για τη
βοήθεια των μαχητών του Γράμμου˙ η συμμετοχή των
Σλαβομακεδόνων στις πολεμικές επιχειρήσεις˙ τα λαϊκά
συμβούλια και δικαστήρια της περιοχής των Αγράφων˙ το

λαϊκό νοσοκομείο της Φλώρινας˙ οι λέσχες του αγρότη˙ η
δράση των συνεταιρισμών στις ελεύθερες περιοχές˙
συγκρότηση από το Αρχηγείο Έβρου ταγμάτων παραγωγής
για τη μάχη της σοδειάς˙ αλληλεγγύη λαού-ΔΣ στη μάχη της
σοδειάς σε όλες τις περιοχές της ελεύθερης Ελλάδας:
συμμετοχή ανδρών, γυναικών με επικεφαλής τα λαϊκά
συμβούλια˙ η δράση της λαϊκής εξουσίας Έβρου˙
συμπαράσταση των Σλαβομακεδόνων του Βίτσι στον ΔΣ˙
συναδέλφωση αιχμαλώτων στρατιωτών με τον ΔΣ και τον
λαό˙ απαρίθμηση αυτοδιοικούμενων χωριών της ορεινής
Ρούμελης˙ το λαϊκό Διδασκαλείο του ελεύθερου Μωριά:
άνοιγμα 34 σχολείων στον ελεύθερο Μωριά˙ εικόνες από τη
μάχη της Νάουσας˙ το δράμα των «ανταρτόπληκτων» στο
Καρπενήσι˙ ψήφισμα του λαού του Καρπενησιού για την
κατάρριψη από τον ΔΣ στρατιωτικού αεροπλάνου στο οποίο
επέβαινε ο Αμερικανός συνταγματάρχης Έντνερ˙ η ζωή
στην ελεύθερη Ελλάδα: περιοδείες καλλιτεχνικών
συγκροτημάτων˙ μετάδοση αποσπασμάτων επιστολών των
μαχητών του ΔΣ προς τις οικογένειές τους˙ έπαινος της 11ης
Μεραρχίας προς τον λαό των επαρχιών ΦλώριναςΚαστοριάς˙ χαιρετιστήρια μηνύματα μαχητών και στελεχών
του ΔΣ προς την Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση
(ΠΔΚ)˙
χαιρετιστήρια
μηνύματα
και
ψηφίσματα
συμπαράστασης κατοίκων χωριών του Βίτσι προς τους
υπερασπιστές του Βίτσι˙ χαιρετιστήρια μηνύματα προς την
ΠΔΚ και την ηγεσία του ΔΣ.
2. 19.12.1947 – 23.9.1949
«Το τρίτο μέτωπο – Η δράση των ομάδων των Πολιτικών
Επιτρόπων πόλεων-υπαίθρου» (ΠΕ):
Το ζήτημα των εφέδρων αξιωματικών: υπογραφή από την
κυβέρνηση Σοφούλη διαταγμάτων σχετικών με την
επιστράτευση εφέδρων αξιωματικών για τη στελέχωση της
Εθνοφρουράς και τον εκτοπισμό εφέδρων στη Μακρόνησο
(Δεκ. 1947)˙ οι επίλεκτοι λόχοι του ΔΣ και η δράση τους:
απονομή ηθικών αμοιβών και επαίνων στα τμήματα˙ η
δράση των ομάδων των Πολιτκών Επιτρόπων πόλεωνυπαίθρου
Θεσσαλονίκης–Κιλκίς,
Καλαμά–Ιωαννίνων,
Λαγγαδά, Βεύης, Αμυνταίου, Βοΐου–Κοζάνης–Γρεβενών,
Καρατσόβας˙ προκήρυξη από το Γενικό Αρχηγείο τρίμηνης
άμιλλας (1η Απρ. – 30 Ιουνίου 1949) των μαχητών των ΠΕ
πόλεων-υπαίθρου: το τρίτο μέτωπο στα μετόπισθεν του
εχθρού˙ η δράση των ομάδων των ΠΕ στην Α. Μακεδονία
και τη Θράκη˙ επτάωρη μάχη στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης˙ στρατολόγηση νέων μαχητών για τον
Δημοκρατικό Στρατό˙ οι απώλειες του εχθρού, στρατιωτών
και Μάϋδων, από τη δράση των μαχητών των ΠΕ˙
ορκωμοσία της Β’ σειράς της Σχολής Πολιτικών Επιτρόπων
(10.4.1949)˙ η άμιλλα του 3ου μετώπου: απολογισμός της
δράσης και των επιτυχιών των μαχητών των ΠΕ στην
Ήπειρο, Μακεδονία, Θεσσαλία˙ συγκρούσεις, ναρκοθέτηση,

σαμποτάζ, στρατολογίες˙ οι μαχητές των ΠΕ στο πλευρό
των υπερασπιστών του Βίτσι˙ η δράση των ομάδων των ΠΕ
στα μετόπισθεν του εχθρού˙ ανακοινώσεις του πρακτορείου
Ελεύθερη Ελλάδα για τη δράση του ΔΣ ενάντια στον ΚΣ στις
περιοχές Θεσσαλίας, Ρούμελης, Ηπείρου, Μακεδονίας,
Θράκης.
Φ3 27.7.1948 – 20.8.1949
«Ψηφίσματα και γράμματα μαχητών και μονάδων του
Δημοκρατικού Στρατού»:
Χαιρετιστήρια μηνύματα μαχητών και μονάδων του ΔΣ προς
τους υπερασπιστές του Γράμμου˙ ψήφισμα στελεχών της
Σχολής Αξιωματικών του Γενικού Αρχηγείου του ΔΣ˙
ψηφίσματα αποδοχής των αποφάσεων της 5ης Ολομέλειας της
ΚΕ του ΚΚΕ μονάδων του ΔΣ˙ ψηφίσματα απευθυνόμενα στην
ΚΕ του ΚΚΕ για την απονομή των κομματικών δελτίων˙
χαιρετιστήρια μηνύματα και ψηφίσματα μαχητών και μονάδων
του ΔΣ, στελεχών του ΚΚΕ και τοπικού πληθυσμού
απευθυνόμενα στο Γ.Αρχηγείο, το ΠΓ της ΚΕ, τον «αρχηγό»
Ν. Ζαχαριάδη και τους υπερασπιστές του Γράμμου και του
Βίτσι.
Φ4 29.12.1948 – 24-10-1949
«Στρατιωτικές πληροφορίες»:
Ανάγκη επιστροφής των προσφύγων «ανταρτόπληκτων» στα
χωριά τους˙ διενέργεια σαμποτάζ από μαχητές του Πολιτικού
Επιτρόπου Θεσσαλονίκης σε στρατιωτικούς στόχους της
πόλης˙ μεταδόσεις ανακοινωθέντων του Εθνικού Στρατού περί
σφοδρής επίθεσης του Δημοκρατικού Στρατού στο Βίτσι
(14.5.1949)˙ η δράση των μαχητών του 3ου μετώπου στην
Αθήνα˙ μετάδοση ανακοινωθέντος του Γενικού Επιτελείου
Στρατού για την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού στον
Γράμμο και την υποχώρησή του εντός του αλβανικού και
βουλγαρικού εδάφους: αναφορά των απωλειών του ΔΣ στις
μάχες του Βίτσι και του Γράμμου˙ προπαγανδιστικές ενέργειες
του Εθνικού Στρατού: αποστολή επιστολών σε μαχητές και
στελέχη του Δημοκρατικού Στρατού.
Φ5 29.11.1948 – 10.1.1949
«Πολιτιστικά»:
Μεταδόσεις προγραμμάτων του Ρ.Σ. Ελεύθερη Ελλάδα (λαϊκών
τραγουδιών, δελτίων ειδήσεων, επαναστατικών εμβατηρίων)
μέσω τηλεβόα με αποδέκτες τους φαντάρους των
κυβερνητικών δυνάμεων˙ περιοδείες της καλλιτεχνικής ομάδας
του Γ.Αρχηγείου στα τμήματα και μονάδες του Δημοκρατικού
Στρατού: καλλιτεχνικό συγκρότημα Αντ. Γιαννίδη.
Φ6 Διάφορα (χ.χ.):
Η πειθαρχία στον Δημοκρατικό Στρατό˙ το έργο της
επιμελητείας του ΔΣ˙ η δράση του τάγματος σαμποτέρ˙ οι
ελεύθεροι σκοπευτές της 2ης Μεραρχίας μέσα στη Λειβαδιά˙
πορτραίτα των λαϊκών αγωνιστών: Δημήτρη Καψιμάλη,
Δημήτρη Πάσιου, Χρήστου Αθανασίου, Απόστολου Βλάχου.
Φύλλα: 774: δακτ.
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1947-1949: ΕΑΜ: αποφάσεις, ανακοινώσεις – ΚΚΕ: αποφάσεις,
ανακοινώσεις, χαιρετιστήρια μηνύματα, ομιλίες, χρονικά,
επετειακά.
Φ1 1947-1949: «ΚΚΕ – Χρονικά – ΕΑΜ»
1. 9.6.1947 / 21.10.1947
«Λαϊκή Εξουσία» - ΕΑΜ
Αποφάσεις, ανακοινώσεις και προκηρύξεις της ΚΕ του
ΕΑΜ˙ υπόμνημα της ΚΕ του Πολιτικού Συνασπισμού των
Κομμάτων του ΕΑΜ προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του
ΟΗΕ˙ διαμαρτυρία της ΚΕ του ΕΑΜ προς τον υπουργό
Ρέντη για το κλείσιμο της εφ. Ελεύθερη Ελλάδα και άλλων
εαμικών εφημερίδων.
2. 10.12.1948 – 4.7.1949
«Χρονικά»:
30χρονα του ΚΚΕ˙ απονομή κομματικών δελτίων σε
μαχητές μονάδων του Δημοκρατικού Στρατού και στους
μαθητές της Σχολής Αξιωματικών Γενικού Αρχηγείου
(Σ.Α.Γ.Α)
3. 11.12.1949 – 30.12.1949
«Οι Έλληνες αγωνιστές για τα 70χρονα του Στάλιν».
Απόφαση της ΚΕ του ΚΚΕ για τον εορτασμό των 70
χρόνων του Ι.Β.Στάλιν (11.12.1949)˙ χαιρετιστήρια
ψηφίσματα και τηλεγραφήματα των τραυματιών μαχητών
του ΔΣ, της Πανελλήνιας Δημοκρατικής Ένωσης Γυναικών
(ΠΔΕΓ), του ΚΣ της ΕΠΟΝ, της ΚΕ του Αγροτικού
Κόμματος
Ελλάδας
(ΑΚΕ),
της
Πανελλήνιας
Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών
(ΠΑΣΕΓΕΣ)˙ μετάδοση αποσπασμάτων από τη βιογραφία
του Ι.Β.Στάλιν που κυκλοφόρησε από «Νέα Ελλάδα»˙
αποστολή δώρων από τις γυναίκες της Ελλάδας˙ ποίημα
του Απ. Σπήλιου για τον Ι.Β.Στάλιν˙ χαιρετιστήρια
ψηφίσματα, μηνύματα και τηλεγραφήματα των Ελλήνων
πολιτικών προσφύγων στις χώρες του σοσιαλισμού:
χαιρετιστήρια τηλεγραφήματα από τις κοινότητες Νάγκυ
Μάγκους και Χίιβις της Λ.Δ.Ουγγαρίας˙ από τους Έλληνες
και Σλαβομακεδόνες πρόσφυγες των κοινοτήτων
Πετροβίτσε, Τσέρβενι, Ντουλ, Ζάλεσι, Τράβνας,
Βιλιμοβίτσε,
Γεσενίκ,
Βάλστεϊν,
Κρίζοβα
της
Τσεχοσλοβακίας˙
χαιρετιστήρια
ψηφίσματα
των
παρτιζάνων της Αν.Μακεδονίας, της εκλεγμένης διοίκησης
της ΓΣΕΕ, της ομάδας του Ραδιοφωνικού Σταθμού
Ελεύθερη Ελλάδα˙ κυκλοφορία στην Αθήνα τρυκ και
προκηρύξεων προς τιμήν του Ι.Β.Στάλιν.
Φ2 1947 – 1949
1. 12.7.1948 – 20.12.1949
«Ανακοινώσεις, αποφάσεις, προκηρύξεις, διαψεύσεις» της
ΚΕ του ΚΚΕ:
Προκήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη μάχη του Γράμμου
(13.7.1948)˙ προκήρυξη για την Πρωτομαγιά του 1949 –

Αποφάσεις και ψηφίσματα αφοσίωσης στο ΚΚΕ και
συμπαράστασης στους μαχητές του Γράμμου εκ μέρους
μαχητών, στελεχών και μονάδων του Δημοκρατικού
Στρατού, κομματικών πυρήνων και του λαού της Δ.Θράκης
– Ανακοινώσεις της ΚΕ του ΚΚΕ σχετικά με: τη μάχη του
Γράμμου˙ τη σύγκληση της 4ης Ολομέλειας της ΚΕ
(28.7.1948)˙ τον ρόλο του Τίτο˙ τη Μακεδονία˙ τη
συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς για την υλοποίηση
της απόφασης της Πολιτικής Επιτροπής της Γενικής
Συνέλευσης του ΟΗΕ (19.11.1948)˙ την τρομοκρατία, τις
διώξεις και τις θανατικές εκτελέσεις σε ολόκληρη την
Ελλάδα˙ τη δολοφονία του Μ.Παπαρήγα˙ τη σύγκληση της
6ης Ολομέλειας της ΚΕ (4.11.1949) – Αποφάσεις του ΠΓ
της ΚΕ του ΚΚΕ: απόφαση της 4ης Ολομέλειας της ΚΕ
(29.7.1948)˙ απόφαση για τη μάχη στη Β.Πίνδο˙ απόφαση
για την κομματική οργάνωση της Αθήνας˙ χαιρετισμός των
αποφάσεων της 5ης Ολομέλειας της ΚΕ˙ απόφαση της 6ης
Ολομέλειας της ΚΕ (Νοέμβρ. 1949)˙ απόφαση για τον
εορτασμό των 70 χρόνων του Ι.Β.Στάλιν (13.12.1949) –
Διάψευση της ΚΕ του ΚΚΕ των προερχομένων από Αθήνα
και Λονδίνο ειδήσεων σχετικά με το Μακεδονικό ζήτημα
(8.3.1949) – Συλληπητήριο τηλεγράφημα της ΚΕ προς το
Πανενωσιακό Κομμουνιστικό Κόμμα (Μπολσεβίκων) για
τον θάνατο του Ζντάνωφ (1.9.1948)˙ τηλεγράφημα του
Ν.Ζαχαριάδη προς τους υποστράτηγους του ΔΣ Γιώτη και
Διαμαντή˙ χαιρετιστήριο τηλεγράφημα της ΚΕ προς τον
Ι.Β.Στάλιν για την επέτειο των 70 χρόνων από τη γέννησή
του˙ χαιρετιστήριο μήνυμα του ΚΚ Αγγλίας προς το ΚΚΕ
για τα 30 χρόνια από την ίδρυσή του – Ομιλία Π.
Κόκκαλη,
υπουργού
Παιδείας
της
Προσωρινής
Δημοκρατικής Κυβέρνησης, στη Διάσκεψη της Βαρσοβίας
σχετικά με το θέμα της στέγασης και της εκπαίδευσης των
εκπατρισμένων παιδιών (Οκτώβριος 1949).
2. 28.10.1947 – 16.12.1949
«Ν.Ζαχαριάδης: Λόγοι, άρθρα, δηλώσεις»:
Μετάδοση του «ανοικτού γράμματος του Ζαχαριάδη της
31/10/1940»˙ μεταδόσεις άρθρων του Ν.Ζαχαριάδη με τίτλο:
«Ο αγώνας του Ελληνικού λαού για τη λευτεριά και την
ανεξαρτησία του» (14.12.1947)˙ «Ο λαός προχωρεί»
(14.9.1948)˙ «Που βρισκόμαστε και τί πρέπει να κάνουμε»
(2.10.1948)˙ «Μία απειλή ενάντια στην Ελλάδα»
(26.3.1949)˙ «Γιατί δεν θέλουν ειρήνη στην Αθήνα»
(5.5.1949)˙ «Γιατί φοβούνται την ειρήνη» (27.5.1949)˙ «Στο
Βίτσι ο εχθρός δεν θα περάσει» (6.6.1949)˙ «Σε μια
αποφασιστική υπερένταση» (9.6.1949)˙ «Οι γαλλικές
προτάσεις και η ελληνική πραγματικότητα» (17.6.1949)˙
«Αντάρτες, φαντάροι και κουραμπιέδες» (22.6.1949)˙
«Εσωτερική εξέλιξη – Δολοπλοκίες στο διεθνές πεδίο»
(10.7.1949)˙ «Και φέτος ο Γράμμος θα γίνει ο τάφος τους»
(21.7.1949) – Συγχαρητήριο τηλεγράφημα Ν.Ζαχαριάδη

προς τους υποστράτηγους Γιώτη και Διαμαντή (21.1.1949)˙
επιστολή στρατηγού του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού
της Κίνας στον Ν.Ζαχαριάδη (13.10.1949) – 30χρονα του
ΚΚΕ (Νοέμβριος 1948): ιστορικό της ίδρυσης του κόμματος
και αποτίμηση των αγώνων του και του εμφυλίου πολέμου Μετάδοση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Ν.Ζαχαριάδη
«Καινούρια κατάσταση- καινούρια καθήκοντα»: οι
διαπιστώσεις, η γραμμή και οι αποφάσεις της 6ης
Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ (7-8.12.1949).
Φ3 1948 – 1949:
1. 14.7.1948 – 15.12.1949
«Χαιρετιστήρια μηνύματα - Αλληλογραφία»:
Χαιρετιστήρια μηνύματα, ψηφίσματα και αποφάσεις
μονάδων, μαχητών και στελεχών του Δημοκρατικού
Στρατού απευθυνόμενα «στην ΚΕ του ΚΚΕ, τον στρατηγό
Μάρκο και τον σ. Νίκο Ζαχαριάδη» για τη μάχη του
Γράμμου˙ χαιρετισμός των αποφάσεων της 5ης Ολομέλειας
της ΚΕ του ΚΚΕ από τμήματα του ΔΣ και λαϊκές
οργανώσεις˙ επιστολή του στρατηγού Μάρκου Βαφειάδη
προς την ΚΕ του ΚΚΕ (16.6.1949)˙ χαιρετιστήρια
τηλεγραφήματα
και
ψηφίσματα
Ελλήνων
και
Σλαβομακεδόνων
εκπατρισμένων
αγωνιστών
εγκατεστημένων σε κοινότητες της Ρουμανίας και
Τσεχοσλοβακίας (Σινάϊα, Τράβνα, Βαλστέϊν, ΖάλεσιΓέσενικ, Χόρνι Χολτσοβίτσε, Τσέρβενι Ντίεμπ, Βιλεμοβίτσε
– Γέσενικ, Πετροβίτσε Γέσενικ, Κρίζοβα), απευθυνόμενα
στην ΚΕ του ΚΚΕ και τον «τιμημένο αρχηγό Ν.Ζαχαριάδη»
με την ευκαιρία της πρώτης γενικής συνέλευσης των
κοινοτήτων: χαιρετισμός των αποφάσεων της 6ης
Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ (10.11.1949 – 1.12.1949)
2. 25.3.1949 – 2.12.1949 [28.2.1946]
«Χρονικά – Επετειακά – Άρθρα και Ομιλίες»
«Κάλτσεφ και Ραβάλι»: σχόλια για τη δίκη τους (28.2.1946)
˙ ΚΚΕ και Δημοκρατικός Στρατός˙ άρθρο του
Αλ.Ψηλορείτη με τίτλο «Οι κομμουνιστές στη μάχη της
Κρήτης»˙ σχολιασμός της συνέλευσης των κομμουνιστών
μιας διμοιρίας του ΔΣ˙ σχόλια και ομιλίες για την 31η
επέτειο της ίδρυσης του ΚΚΕ: χρονικό της πορείας και των
αγώνων του ˙ απόφαση της συντακτικής επιτροπής του περ.
Κομμουνιστική Επιθεώρηση με την ευκαιρία της
συμπλήρωσης 25 χρόνων κυκλοφορίας.
3. 18.7.1949 – 31.8 1949
«Κομματικές οργανώσεις στη Σκλάβα Ελλάδα»:
Συλλήψεις στην Αθήνα˙ διάψευση ειδήσεων του αθηναϊκού
τύπου σχετικά με τη δράση αντάρτικων ομάδων στην
Κρήτη˙ διάψευση ειδήσεων περί διάλυσης της Κομματικής
Οργάνωσης της Αθήνας.
Φύλλα: 661: δακτ.
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1947-1949: Το Ελληνικό ζήτημα στον ΟΗΕ
Φ1 9.6.1947 – 18.11.1948
«Το ελληνικό ζήτημα στον ΟΕΕ – Τι πρέπει να ξέρουν τα
Ενωμένα Έθνη για την Ελλάδα»
Φ2 12.2.1948 – 5.8.1949
«Η διεθνής αλληλεγγύη στον αγώνα του ελληνικού λαού»
Φ3 29.5.1948 – 28.10.1949
«Βαλκανική Επιτροπή – Το ελληνικό ζήτημα στον ΟΕΕ»:
σχόλια για τη δράση της ειδικής Βαλκανικής Επιτροπής του
ΟΗΕ. αναφορά στην 3η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωμένων Εθνών (στην αγγλική γλώσσα)
Φ4 7.5.1949 – 15.10. 1949
«Καμπάνια του ΡΣΕΕ για την 4η Γενική Συνέλευση του ΟΕΕ . τι
πρέπει να ξέρουν τα Ενωμένα Έθνη για την Ελλάδα . συζήτηση
του Ελληνικού ζητήματος στον ΟΕΕ»: υπομνήματα, διαβήματα
Φ5 24.2.1950 – 22.9.1953
«Το ελληνικό ζήτημα στον ΟΕΕ»
Φύλλα: 1277: δακτ.
ΚΟΜΜΑΤΑ
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1950 – 1955:

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ): ανακοινώσεις,
αποφάσεις, διακηρύξεις του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ˙
κοινές δηλώσεις ΚΚΕ και ΑΚΕ (Αγροτικό Κόμμα
Ελλάδας)
14.2.1950 – 27.5.1955
Ανακοινώσεις σχετικά: με τις ενέργειες και διαδόσεις του
Γενικού Επιτελείου Στρατού κατά του ΚΚΕ και του ΕΑΜ˙ τις
εκλογές της 5ης Μαρτίου 1950: κάλεσμα του λαού για
συγκρότηση ενιαίου δημοκρατικού μετώπου με αίτημα την
κατάργηση των εκτάκτων μέτρων, της Μακρονήσου, τη
χορήγηση γενικής αμνηστίας και τη διασφάλιση ελεύθερων
εκλογών˙ την πολεμική επέμβαση των ΗΠΑ στη Λ.Δ.Κορέας
και την υποδαύλιση κλίματος πολεμικού αναβρασμού στα
Βαλκάνια˙ τη θέση του «μοναρχοφασιστικού καθεστώτος»
απέναντι στο ζήτημα της Κορέας˙ την κυβερνητική κρίση στην
Αθήνα˙ τη σύλληψη στο Βέλγιο του μέλους του ΠΓ του ΚΚΕ
Λ.Στρίγκου και του συνδικαλιστικού στελέχους Β.Ασπρίδη˙ τη
νέα κυβερνητική κρίση και την πτώση των ΒενιζέλουΠαπανδρέου-Τσαλδάρη
(3.11.1950)˙
το
νέο
κύμα
τρομοκρατίας και τη σύλληψη του Ν.Μπελογιάννη και άλλων
αγωνιστών (30.12.1950)˙ την κοινή ανακοίνωση ΕλλάδαςΗΠΑ στις 17.12.1951˙ τον χαρακτήρα των δημοτικών εκλογών
της 15ης Απριλίου 1951˙ τη νέα κυβερνητική κρίση στην
Αθήνα: «κρίση Παπάγου»˙ το Λαϊκό Εκλογικό Πρόγραμμα του
ΚΚΕ
και
ΑΚΕ
με
σύνθημα:
«Ειρήνη-ΛευτεριάΑνοικοδόμηση-Δουλειά-Αμνηστεία»: Ε.Λ.Α.Δ.Α (13.7.1951)˙
τις εκλογές της 11ης Σεπτεμβρίου 1951: κάλεσμα για
υπερψήφιση των συνδυασμών της Ενιαίας Δημοκρατικής

Αριστεράς (ΕΔΑ) με εκλογικό πρόγραμμα: «ΕιρήνηΔημοκρατία-Αμνηστεία»˙ τις προωθούμενες από τις κρατικές
αρχές φήμες και διαδόσεις περί καθοδήγησης της ΕΔΑ από το
ΚΚΕ και περί κομμουνιστικής συνωμοσίας˙ τη νέα δίκη
Μπελογιάννη (18.2.1952)˙ τις απροκάλυπτες παρεμβάσεις των
Αμερικανών και του πρεσβευτή Πιουριφόϊ στην ελληνική
πολιτική ζωή˙ την εκτέλεση του Ν.Μπελογιάννη και των
άλλων αγωνιστών: καταγγελία του ρόλου των Αμερικανών
(30.3.1952)˙ την κυβερνητική φημολογία περί οργανώσεων του
ΚΚΕ στις ένοπλες δυνάμεις˙ την άφιξη του στρατηγού
Ριτζγουαίη στην Ελλάδα και τον κίνδυνο δημιουργίας
πολεμικού τριγώνου Αθήνας-Βελιγραδίου-Άγκυρας˙ την
οικονομική υποβάθμιση και αποικιοποίηση της Ελλάδας˙ τον
θάνατο του γ.γραμματέα του ΑΚΕ Κ.Γαβριηλίδη˙ τις συνθήκες
κράτησης στη Θεσσαλονίκη του αν.μέλους της ΚΕ του ΚΚΕ
Θύμιου Μπράτσου˙ τις εκλογές της 16ης Νοεμβρίου 1952˙ τη
σύλληψη στην Αθήνα του Ν.Πλουμπίδη (27.11.1952)˙ τις
εργασίες της 3ης Ευρείας Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ:
μετάδοση αποσπασμάτων από την ομιλία του Ν.Ζαχαριάδη˙ τις
πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και τις πολεμικές
προετοιμασίες του αμερικανικού ιμπεριαλισμού στα Βαλκάνια˙
τη μεγάλη επιτυχία των δημοκρατικών δυνάμεων και του
υποψηφίου Ι.Πασαλίδη στη Θεσσαλονίκη (23.1.1953)˙ την
κατάσταση της υγείας του Ιωσήφ Στάλιν˙ τη δίκη της ηγεσίας
του ΚΚΕ (27.7.1953)˙ τους σεισμούς στα Επτάνησα˙ την
εκτέλεση του λαϊκού αγωνιστή Τσιτσέλα˙ το σχέδιο
Προγράμματος του ΚΚΕ (3.6.1954)˙ τη μετατροπή του
Βαλκανικού Συμφώνου σε πολεμική συμμαχία ΕλλάδαςΓιουγκοσλαβίας-Τουρκίας˙ τις δημοτικές και κοινοτικές
εκλογές της 17ης Οκτωβρίου 1954˙ τη συμφωνία της Γενεύης,
τη διακοπή του πολέμου και την ειρηνική διευθέτηση του
Ινδοκινεζικού ζητήματος (24.7.1954)˙ την υπογραφή στο
Μπλέντ της Γιουγκοσλαβίας του στρατιωτικού συμφώνου
Ελλάδας-Γιουγκοσλαβίας-Τουρκίας
(15.8.1954)˙
τις
εμπρηστικές δηλώσεις και την απροκάλυπτη παρέμβαση στην
πολιτική ζωή της χώρας του αμερικανού ναυάρχου Ράντφορντ˙
τις συμφωνίες Λονδίνου-Παρισιού για τον επανεξοπλισμό της
Γερμανίας˙ τη θανατική ποινή που επέβαλε το στρατοδικείο
Θεσσαλονίκης στους αγωνιστές Γ.Φωστηρόπουλο και
Κ.Αθανασιάδη (22.5.1955)˙ τη σύλληψη του αν.μέλους του ΠΓ
της ΚΕ του ΚΚΕ Γ.Ερυθριάδη και της γυναίκας του Έλλης
Ερυθριάδη˙ Αποφάσεις της ΚΕ του ΚΚΕ: «Απόφαση για τη
σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα»: αποτίμηση της
μετεκλογικής πολιτικής κατάστασης (26.4.1950)˙ απόφαση της
7ης Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ για την αναδιοργάνωση και
τα καθήκοντα του κόμματος: μετάδοση αποσπάσματος της
εισήγησης του Δ.Βλαντά (14-18.5.1950)˙ απόφαση κατά της
συμμετοχής της Ελλάδας σε ενδεχόμενη πολεμική ενέργεια
εναντίον των Λαϊκών Δημοκρατιών Αλβανίας και Βουλγαρίας
και κατά της Σοβιετικής Ένωσης˙ απόφαση κατά της ελληνικής

συμμετοχής στον πόλεμο της Κορέας (1.9.1950)˙ μετάδοση
αποσπασμάτων της πολιτικής απόφασης της 3ης Συνδιάσκεψης
του ΚΚΕ πάνω στο θέμα «Δέκα χρόνια αγώνων – Διδάγματα,
συμπεράσματα, καθήκοντα» (25.10.1950)˙ απόφαση για τις
εκλογές της 9ης Σεπτεμβρίου 1951˙ απόφαση της 2ης
Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ (Οκτώβριος 1951)˙ απόφαση για
τη δίκη, θανατική καταδίκη και εκτέλεση του αγωνιστή
Ν.Μπελογιάννη: σειρά αποφάσεων προς τιμήν της μνήμης του
λαϊκού αγωνιστή (5.5.1952)˙ απόφαση για την κατάσταση στα
εργατοϋπαλληλικά σωματεία και τα καθήκοντα των
πρωτοπόρων
εργατών
και
υπαλλήλων˙
μετάδοση
αποσπασμάτων της απόφασης της 4ης Πλατιάς Ολομέλειας της
ΚΕ και της ΚΕ Ελέγχου του ΚΚΕ πάνω στο θέμα: «Η πορεία
και οι προοπτικές του Πατριωτικού Κινήματος στην Ελλάδα
και τα καθήκοντα του ΚΚΕ»˙ μετάδοση αποσπάσματος του
λόγου του Ν.Ζαχαριάδη στην 4η Πλατιά Ολομέλεια
(30.12.1953)˙ απόφαση για την απόσυρση του Προγράμματος
του ΚΚΕ (σχέδιο) ως μη ανταποκρινόμενου στις νέες συνθήκες
συσπέιρωσης και πάλης των πατριωτικών-δημοκρατικών
δυνάμεων (25.11.1954)˙ απόφαση για την κατάσταση στην
Ελλάδα και τα προβλήματα του λαϊκού κινήματος (10.4.1955)
– Προκηρύξεις, διακηρύξεις, δηλώσεις και ομιλίες: έντυπη
προκήρυξη προς την εργατική τάξη και τον λαό της Ελλάδας
για την Πρωτομαγιά του 1950˙ προκήρυξη της III
Συνδιάσκεψης του ΚΚΕ κατά της αμερικανοκρατίας, της
πολιτικής της υποτέλειας, του πολέμου της Κορέας και των
αμερικανικών
επιθετικών
σχεδίων
εναντίον
των
Λ.Δημοκρατιών Αλβανίας και Βουλγαρίας (16.10.1950)˙
προκήρυξη κατά της αμερικανοκρατίας και των πολιτικών
ηγετών του Κέντρου και κάλεσμα σε συσπείρωση για
δημοκρατικούς αγώνες και ελεύθερες εκλογές (22.1.1951)˙
προκηρύξεις για αγωνιστικό εορτασμό της Πρωτομαγιάς 1951
και 1952˙ δήλωση ΚΚΕ και ΑΚΕ για τη συγκρότηση
Πανδημοκρατικού Μετώπου στην Ελλάδα (12.6.1952)˙
προκήρυξη για τον θάνατο του Ιωσήφ Στάλιν (6.3.1953):
συλληπητήριο τηλεγράφημα της ΚΕ προς την ΚΕ του ΚΚΣΕ˙
προκήρυξη για την Πρωτομαγιά 1953˙ κοινή δήλωση ΚΚΕ και
ΑΚΕ σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα˙
προκήρυξη ΚΚΕ και ΑΚΕ για την υπογραφή της στρατιωτικής
συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας-ΗΠΑ (15.10.1953)˙ προκήρυξη
για τα 35χρονα του ΚΚΕ˙ κοινές δηλώσεις ΚΚΕ και ΑΚΕ
σχετικά με το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας, το εκλογικό
νομοσχέδιο του Παπάγου, την παρατεινόμενη πολιτική
διώξεων, τις ξένες εταιρείες ΕΜΠΑΣΚΟ, ΔΕΗ, ΠΑΟΥΕΡ,
ΕΗΣ-ΗΕΜ, τον χειρισμό από την Ελλάδα του θέματος του
Κυπριακού στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ, την Πρωτομαγιά
του 1955 - Ομιλία με τίτλο «Μερικά συμπεράσματα από την
πείρα των τελευταίων συλλήψεων» (8.12.1954) –
Χαιρετιστήρια και συλληπητήρια τηλεγραφήματα και
μηνύματα: χαιρετιστήριο μήνυμα της ΚΟ Αθήνας και Πειραιά

προς την ΚΕ του ΚΚΕ για τις αποφάσεις της 7ης Ολομέλειας
της ΚΕ (Μάϊος 1950)˙ χαιρετιστήριο μήνυμα της ΙΙΙ
Συνδιάσκεψης του ΚΚΕ προς τον Ιωσήφ Βησσαριόνοβιτς
Στάλιν (Οκτώβριος 1950)˙ συλληπητήρια επιστολή της ΚΕ του
ΚΚ Ισπανίας προς την ΚΕ του ΚΚΕ για την εκτέλεση του
Ν.Μπελογιάννη˙ συλληπητήρια επιστολή της ΚΕ του ΚΚΕ
προς το ΑΚΕ για τον θάνατο του γ.γραμματέα του ΑΚΕ
Κώστα Γαβριηλίδη˙ συλληπητήριο τηλεγράφημα της ΚΕ του
ΚΚΕ προς την ΚΕ του ΚΚΣΕ για τον θάνατο του Ιωσήφ
Στάλιν (Μάρτιος 1953).
Φύλλα: 710: δακτ.
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1950 – 1955 : Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας (ΑΚΕ): Ανακοινώσεις,
διακηρύξεις, μηνύματα της ΚΕ του ΑΚΕ Δηλώσεις και ηχογραφημένες ομιλίες μελών της
ΚΕ του ΑΚΕ - Ανακοινώσεις και μηνύματα της
εκλεγμένης
διοίκησης
της
Πανελλήνιας
Συνομοσπονδίας
Ενώσεων
Γεωργικών
Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) – Κοινές ανακοινώσεις
ΚΚΕ – ΑΚΕ.
Φ1 22.1.1950 – 18.12.1950
Φ2 5.1.1951 – 23.10.1951
Φ3 2.1.1952 – 21.12.1952
Φ4 8.1.1953 – 25. 9.1953
Φ5 23.1.1954 – 21.12.1954
Φ6 21.3.1955 – 23. 6.1955
Φύλλα: 517: δακτ.
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1950 – 1955: Στοιχεία για τα πολιτικά κόμματα: Λαϊκό Κόμμα,
Λαϊκό Ενωτικό, Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας
(ΕΛΔ), Κόμμα Φιλελευθέρων, Φιλελεύθερη
Δημοκρατική Ένωση (ΦΔΕ), Δημοκρατική
Παράταξη, Αριστεροί Φιλελεύθεροι.
Φ1 6.1.1950 – 30.12.1954
«Στοιχεία για τα πολιτικά κόμματα – Λαϊκό»:
Καταγγελίες για οικονομικά σκάνδαλα, διαφθορά και πλουτισμό
στενών συνεργατών του προέδρου του κόμματος Κ. Τσαλδάρη,
μελών της οικογενείας του, υπουργών και παραγόντων του
Λαϊκού Κόμματος κατά την παραμονή τους στην εξουσία˙
σχετικά σχόλια και αποκαλύψεις εφημερίδων˙ πολιτική
χρεωκοπία του Λαϊκού Κόμματος και ανυποληψία του στον
λαό˙ διενέξεις στους κόλπους του Λαϊκού Κόμματος και
διάσπαση του κόμματος: αποχωρήσεις στελεχών και
προσχώρηση στον «Συναγερμό» του Παπάγου˙ συνέδριο Λ.
Κόμματος στη Θεσσαλονίκη και προεκλογική εμφάνιση
Τσαλδάρη˙ καταψήφιση του κόμματος στις εκλογές του
Σεπτεμβρίου 1951 και κοινοβουλευτική του αποψίλωση˙

ομιλίες Τσαλδάρη σε στελέχη του Λ. Κόμματος σχετικά με τις
εσωτερικές διενέξεις και αντιθέσεις στους κόλπους του
«Συναγερμού».
Φ2 7.1.1950 – 29.1.1953
«ΕΛΔ»(Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας):
Καταγγελία της ΕΛΔ από τον ΡΣ Πράγας ως σφετεριστή του
τίτλου του κόμματος; και των συνθημάτων από το ΚΚΕ˙
καταγγελία των «σοσιαλφασιστών» της ΕΛΔ από τον ΡΣ Φωνή
της Αλήθειας για τον διασπαστικό ρόλο τους εντός του
δημοκρατικού κινήματος και την εκμετάλλευση των
συνθημάτων του ΚΚΕ και των αποφάσεων της 6ης Ολομέλειας
περί δημοκρατικής συσπείρωσης˙ καταγγελία των ΣβώλουΤσιριμώκου για προώθηση δημοκρατικού μετώπου χωρίς το
ΚΚΕ˙ μετάδοση άρθρου Άγγλου δημοσιογράφου περί
καθεστώτος προεκλογικης τρομοκρατίας στην Ελλάδα και περί
πολιτικής αδυναμίας του σοσιαλιστικού κόμματος της ΕΛΔ˙
απόφαση των εργαζομένων Θεσσαλονίκης για ψήφιση του
πολιτικού κρατούμενου γ.γραμματέα του ΑΚΕ Κ. Γαβριηλίδη
αντί του Α.Σβώλου, αρχηγού του ψηφοδελτίου της
«Δημοκρατικής Παράταξης»˙ δηλώσεις Σοφιανόπουλου για τα
αποτελέσματα των εκλογών Μαρτίου 1950˙ η στάση της
κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΚ-ΕΛΔ απέναντι στις
προγραμματικές δηλώσεις σε θέματα οικονομικής και
εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης Πλαστήρα˙ η
σοσιαλιστική γραμμή και η πολιτική των ηγετών της ΣΚ-ΕΛΔ
μέσα από την αρθρογραφία του δημοσιογραφικού οργάνου του
κόμματος Μάχη˙ η επιρροή και η δράση του ΣΚ-ΕΛΔ μέσα στα
συνδικάτα˙ ο ρόλος του ΣΚ-ΕΛΔ μέσα στο λαϊκό δημοκρατικό
κίνημα˙ διάψευση από πλευράς Σβώλου-Τσιριμώκου των
ισχυρισμών Ζαχαριάδη περί διάθεσης συμμετοχής τους στον
ένοπλο αγώνα από το 1946˙ διάβημα βουλευτών της
«Δημοκρατικής Παράταξης» στον Γ. Παπανδρέου για το θέμα
των πολιτικών κρατουμένων και εξορίστων˙ η σύσφιξη των
αγγλο-γιουγκοσλαβικών σχέσεων και το ΣΚ-ΕΛΔ˙ ανακοίνωση
της ΚΕ του ΣΚ-ΕΛΔ περί διακοπής της καθημερινής έκδοσης
της εφ. Μάχη και κυκλοφορία της ως εβδομαδιαίας έκδοσης του
κόμματος ΣΚ-ΕΛΔ˙ επίθεση της εφ. Μάχη στο προτεινόμενο
από το ΑΚΕ και ΚΚΕ «Λαϊκό εκλογικό πρόγραμμα για τις
εκλογές»˙ άρνηση του ΣΚ-ΕΛΔ για αυτοδιάλυση και
προσχώρηση στην ΕΠΕΚ και ανακοίνωση για αυτόνομη κάθοδο
στις εκλογές˙ ραδιοφωνική προεκλογική παρουσίαση του
προέδρου του ΣΚ-ΕΛΔ Α. Σβώλου και ανάπτυξη του
προγράμματος του κόμματος˙ σχόλια του Σταθμού για την
αυτόνομη κάθοδο του ΣΚ-ΕΛΔ στις εκλογές και τις απόψεις του
για το ΚΚΕ˙ επιστολή του προέδρου του Σοσιαλιστικού
Κόμματος Α. Σβώλου στο Νιού Σταίητμαν και ανάλυση των
αιτιών αποτυχίας του ΕΛΔ στις εκλογές της 9.9.1951˙ σχόλια
του αθηναϊκού τύπου για τα ποσοστά της Αριστεράς˙ σχόλια
του Σταθμού για την παταγώδη αποτυχία του ΣΚ-ΕΛΔ στις
εκλογές˙ κάθοδος του ΣΚ-ΕΛΔ με Πλαστήρα στις

επαναλειπτικές εκλογές της Θεσσαλονίκης˙ αναγγελία
συνεδρίου του ΣΚ-ΕΛΔ μέσα στο α΄δεκαήμερο Φεβρουαρίου
1953˙ σχόλια του Σταθμού σχετικά με την ιδεολογικο-πολιτική
φυσιογνωμία του ΣΚ-ΕΛΔ.
Φ3 24.1.1950 – 12.6.1955
«Στοιχεία για τα πολιτικά κόμματα – Γενικά»:
Ηθική και πολιτική κρίση του Λαϊκού Κόμματος˙ προεκλογική
εκστρατεία «των μοναρχοφασιστικών κομμάτων»˙ οι θέσεις της
εφ. Εστία για τα «παλαιά, ιστορικά κόμματα»: προώθηση από
την εφημερίδα των Παπάγου-Μαρκεζίνη˙ σχόλια του ΡΣ
Ελεύθερη Ελλάδα για όλο το φάσμα του «μοναρχοφασιστικού
κόσμου»: Λαϊκό Κόμμα-Τσαλδάρη, Κόμμα ΦιλελευθέρωνΣ.Βενιζέλο, Νέο Κόμμα-Μαρκεζίνη, Π.Κανελλόπουλο,
Γ.Παπανδρέου, Ζέρβα, Κοτζιά, Μυλωνά, Τσουδερό, Πλαστήρα,
Τσιριμώκο και Σβώλο˙ δημοσίευμα της εφ. Δημοκρατικός
(23.11.1950) σχετικά με την έκθεση του επιτετραμμένου της
Αμερικανικής Πρεσβείας, Μάϊνορ, για την πολιτική κατάσταση
στην Ελλάδα˙ προώθηση στην πολιτική σκηνή από τους
Αμερικανούς του στρατηγού Παπάγου˙ η στάση του
συντηρητικού αστικού τύπου απέναντι στον Παπάγο˙ σχόλιο
του Πρακτορείου Ελληνικών Ειδήσεων του Λονδίνου για την
πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα ένα μήνα μετά τις εκλογές
της 9ης Σεπτεμβρίου 1951˙ σχόλια του Ρ.Σταθμού περί
χρηματοδότησης των κομμάτων από τους βιομηχάνους και
εμπλοκής κομμάτων και πολιτικών αρχηγών σε οικονομικά
σκάνδαλα˙ οι θέσεις της εφ. Βήμα για τη διάσπαση της
εθνικόφρονης παράταξης˙ διενέξεις Παπάγου-ΒενιζέλουΑνακτόρων˙ αγανάκτηση για την ακύρωση της εκλογής των
πολιτικών κρατουμένων βουλευτών της ΕΔΑ˙ κατάθεση από
την κυβέρνηση στη Βουλή πλειοψηφικού εκλογικού
νομοσχεδίου: συναντήσεις πρωθυπουργού και υπουργών με
τους αρχηγούς των κομμάτων για τη συζήτηση του εκλογικού
νόμου˙ σχόλια του Ρ.Σταθμού για το «Πιουριφοϊκό» εκλογικό
νομοσχέδιο: «Πλαστήρας και Παπάγος οι δύο όψεις του ίδιου
νομίσματος στην αμερικανική πολιτική του πολέμου»˙ απόφαση
για τη διάλυση της Βουλής και προκήρυξη εκλογών για τις 16
Νοεμβρίου 1952˙ «παζαρέματα» βουλευτών παλαιών κομμάτων
για ένταξή τους στους εκλογικούς συνδυασμούς του Πλαστήρα
και του Παπάγου˙ η στάση του συντηρητικού αθηναϊκού τύπου
απέναντι στους δύο συνδυασμούς˙ προώθηση της πολιτικής
γραμμής της συνεργασίας όλων των αντισυναγερμικών
δυνάμεων στις δημοτικές εκλογές˙ προσπάθειες των
Αμερικανών να ανακόψουν το «αντισυναγερμικό» πολιτικό
ρεύμα˙ αποτυχία της κίνησης Βενιζέλου για ενοποίηση των
κομμάτων της αντιπολίτευσης (Ιαν.1955)˙ αναβρασμός στο
Κόμμα των Φιλελευθέρων: ανοικτή σύγκρουση ΠαπανδρέουΒενιζέλου˙ ανάγκη δημιουργίας διάδοχης κατάστασης στον
«Συναγερμό» του Παπάγου˙ ζυμώσεις στον «Συναγερμό» για
ενίσχυσή του με παλαιοκομματικούς παράγοντες˙ ομαδική

ακρόαση των πολιτικών αρχηγών στα Ανάκτορα από τον
βασιλιά Παύλο.
Φ4 10.2.1950 – 7.1.1951
« Εθνικό Λαϊκό Κόμμα»:
Διάσπαση του Λαϊκού Κόμματος: απόσχιση Μαυρομιχάλη και
ίδρυση του «Εθνικού Λαϊκού Κόμματος» (10.2.1950) –
Συγκρότηση του «Λαϊκού Ενωτικού Κόμματος» από τον
Στεφανόπουλο και Π.Κανελλόπουλο (6.1.1951).
Φ5 1950 -1955
1. 30.1.1950 – 21.5.1955
«Κόμμα Φιλελευθέρων»:
«Το Κόμμα των Φιλελεύθερων και η Α΄Συνδιάσκεψή του»:
ομιλία σχετικά με την ιδεολογική τοποθέτηση και την
πολιτική πρακτική του Κόμματος των Φιλελευθέρων από
την εποχή του ιδρυτή του Ελ.Βενιζέλου˙ αναφορά στην
πολιτική δράση του Θεμ.Σοφούλη και του Σ.Βενιζέλου,
αρχηγού του Κόμματος των Φιλελευθέρων το 1951˙
σχολιασμός από τον Σταθμό της απόφασης της Α΄
Συνδιάσκεψης του κόμματος˙ προεκλογική εκστρατεία και
δηλώσεις του Σ.Βενιζέλου˙ εξαγγελία του οικονομικού
προγράμματος του κόμματος από τον Τσουδερό˙
κυβέρνηση
Πλαστήρα-Βενιζέλου˙
εσωκυβερνητικές
αντιθέσεις
Βενιζέλου-Πλαστήρα˙
πολιτική
ένωση
Βενιζέλου-Παπανδρέου υπό το κόμμα των Φιλελευθέρων
(7.5.1953)˙ ομιλίες Γ.Παπανδρέου στη Βουλή υπέρ των
αγροτών˙
το
Κόμμα
των
Φιλελευθέρων
ως
κυμματοθραύστης στην πατριωτική δημοκρατική ένωση:
άρνηση Γ.Παπανδρέου για εκλογική συνεργασία με την
ΕΔΑ στις δημοτικές εκλογές˙ λόγοι στη Βουλή Βενιζέλου
και Παπανδρέου˙ σχόλια του Σταθμού και καταλογισμός
ευθυνών στον Σ.Βενιζέλο και την κυβέρνηση του Κέντρου
για τις διώξεις, δίκες και καταδίκες των δημοκρατικών
δυνάμεων˙ καταγγελία του ΙΔΕΑ από το Κόμμα των
Φιλελευθέρων για χρησιμοποίηση της ψήφου του Στρατού
υπέρ της εκλογής υποψηφίων του Συναγερμού˙ καταγγελία
του εκλογικού νομοσχεδίου του Παπάγου από ΕΠΕΚ και
Κόμμα Φιλελευθέρων˙ απόφαση του Κόμματος
Φιλελευθέρων για εκλογική συνεργασία όλων των
αντισυναγερμικών δυνάμεων περιλαμβανομένης και της
ΕΔΑ˙ έγγραφη δήλωση Σ.Βενιζέλου αποχώρησης από την
ηγεσία του κόμματος και μεταβίβασης της αρχηγίας στον
Γ.Παπανδρέου (7.4.1954)˙ ζυμώσεις για συγκρότηση
Πανδημοκρατικού Μετώπου˙ δηλώσεις Παπανδρέου για
τον Τίτο και τη Βαλκανική Συμμαχία˙ Συνέδριο του
Κόμματος των Φιλελευθέρων (24.6.1954): δηλώσεις
Παπανδρέου κατά της σύμπραξης σε ευρύτερη
δημοκρατική παράταξη και αντιδράσεις στελεχών του
κόμματος˙ προεκλογικές εμφανίσεις Παπανδρέου στη
Μακεδονία και τα νησιά του Αιγαίου˙ δηλώσεις
Παπανδρέου στο περ. Ταχυδρόμος κατά της νομιμοποίησης

2.

του ΚΚΕ˙ έντονη δυσφορία παραγόντων του Κόμματος
των Φιλελευθέρων για την ακολουθούμενη από τον
Γ.Παπανδρέου
πολιτική
της
διάσπασης
των
αντισυναγερμικών δυνάμεων στις δημοτικές εκλογές˙
επανεμφάνιση Σ.Βενιζέλου στο πολιτικό προσκήνιο:
κινήσεις και επαφές Βενιζέλου για ενοποίηση της
αντιπολίτευσης και εκλογική συνεργασία εξαιρουμένης της
ΕΔΑ (Δεκ. 1954)˙ αποτυχία του σχεδίου Βενιζέλου˙ νίκη
της εκλογικής σύμπραξης της αντιπολίτευσης στις
δημοτικές εκλογές της 21ης Νοεμβρίου 1954˙ καταγγελία
της διασπαστικής πολιτικής των Βενιζέλου-Παπανδρέου
από τον Σταθμό˙ συνεχείς καταγγελίες του Παπανδρέου
από
τον
Ρ.Σταθμό
ως
«ανερμάτιστου
και
αμερικανόδουλου»˙ καταγγελία της σύμπραξής του με τον
Συναγερμό στις εκλογές του 1952˙ κρίση στην ηγεσία του
κόμματος με τη μορφή έντονης σύγκρουσης ΠαπανδρέουΒενιζέλου πάνω στο θέμα της συνεργασίας ή της
ενοποίησης των κομμάτων της αντιπολίτευσης˙ ανοικτές
και ωμές επεμβάσεις του Αμερικανού πρεσβευτή Κάνον
υπέρ του Συναγερμού και του Παπάγου˙ συγκρότηση της
«Φιλελεύθερης Δημοκρατικής Ένωσης» από τον
Σ.Βενιζέλο.
16.2.1950 – 29.7.1955
«Φιλελεύθερη Δημοκρατική Ένωση» (ΦΔΕ)-Σ. Βενιζέλος:
Έργα και ημέρες του Σ.Βενιζέλου: σχόλια του Σταθμού
σχετικά με το ιδεολογικό στίγμα και την πολιτική πορεία
του αρχηγού του Κόμματος των Φιλελευθέρων
Σ.Βενιζέλου˙ απόδοση στον Βενιζέλο σειράς οικονομικών
σκανδάλων και ατασθαλιών˙ δηλώσεις Βενιζέλου από το
Παρίσι περί καθαίρεσης της κυβέρνησής του από τους
Αμερικανούς και μη συμμετοχής του στην κυβέρνηση
Πλαστήρα˙ επάνοδος του Βενιζέλου στην Αθήνα και
παρασημοφόρησή του από τον βασιλιά Παύλο˙ πολιτική
προώθηση Βενιζέλου από τον τύπο και το ραδιόφωνο˙ το
ενδιαφέρον του Σ.Βενιζέλου για τη λαϊκή στέγη και την
αποστολή 2.500 παιδιών πολιτικών προσφύγων από τη
Γιουγκοσλαβία στην Αμερική˙ προσπάθειες Βενιζέλου για
την απόκτηση κυβερνητικής πλειοψηφίας στη Βουλή˙
πολιτική κρίση˙ ανασχηματισμός της
κυβέρνησης
Βενιζέλου-Παπανδρέου˙
δηλώσεις Βενιζέλου στα
Ιωάννινα υπέρ της απελευθέρωσης της Β.Ηπείρου˙ σχόλια
του Ρ.Σταθμού περί προετοιμασιών για εισβολή στην
Αλβανία˙ περιοδεία Βενιζέλου στην Κρήτη και
ψυχροπολεμικές δηλώσεις˙ η οικονομική πολιτική του
Βενιζέλου˙ προεκλογική περιοδεία του Παπανδρέου στην
Πελοπόννησο
και
δηλώσεις
του
στους
σταφιδοπαραγωγούς˙ εφοπλιστική συγέντρωση στο
«Ναυτικό Όμιλο» με κύριο ομιλητή τον πρωθυπουργό και
εφοπλιστη, Σ.Βενιζέλο˙ σχόλια για τα καράβια
«Λίμπερτυ», τους εφοπλιστές και την παναμέζικη σημαία

των ποντοπόρων πλοίων του εφοπλιστή Βενιζέλου˙ τρία
σημειώματα συνεργάτη του σταθμού για τον Σ.Βενιζέλο:
σταχυολόγηση δηλώσεων και απόψεών του πάνω σε
θέματα αγροτικής πολιτικής, στο θέμα της Κορέας και της
πολιτικής απέναντι στους Αμερικανούς˙ αποκαλύψεις του
εκδότη της εφ. Νέα Δημοκρατία, Μπαλάσκα, περί
εμπλοκής του Σ.Βενιζέλου και προσώπων του στενού του
περιβάλλοντος σε οικονομικά σκάνδαλα˙ αποκαλύψεις για
την ιδωτική του ζωή – Εμφάνιση της νέας πολιτικής
κίνησης του Σ.Βενιζέλου «Φιλελεύθερη Δημοκρατική
Ένωση» (ΦΔΕ): σχολιασμός των δηλώσεων Βενιζέλου
από δημοκρατικούς πολιτικούς κύκλους (Απρ. 1955)˙
κρίση στο Κόμμα των Φιλελευθέρων από την ίδρυση του
νέου κόμματος˙ προγραμματική διακήρυξη του κόμματος
Βενιζέλου˙ ιδρυτική συνέλευση της ΦΔΕ˙ αντιθέσεις στους
κόλπους της ηγεσίας της ΦΔΕ πάνω στο θέμα της
συνεργασίας
όλων
των
κομμάτων
της
εσωκοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης˙ άρνηση της ηγεσίας
της ΦΔΕ να συνεργαστεί με όλα τα κόμματα της
αντισυναγερμικής αντιπολίτευσης˙ η στάση του
Σ.Βενιζέλου στο Κυπριακό˙ ανακοίνωση της ΦΔΕ για τα
αποτελέσματα της Διάσκεψης της Γενεύης.
Φ6 19.2.1950
22.8.1951 – 8.9.1951
«Ένωση Δημοκρατικών Αριστερών – Ι.Α. Σοφιανόπουλος» «Νέον Κόμμα» - Προεκλογικές ομιλίες Γ.Παπανδρέου:
1. «Λόγος του αρχηγού της “Ενώσεως Δημοκρατικών
Αριστερών” Ι.Α. Σοφιανόπουλου εκφωνηθείς την 19ην
Φεβρουαρίου 1950 εις τας Αθήνας και εις την αίθουσαν
του κινηματογράφου Τιτάνια»: έντυπο δεκαεξασέλιδο.
2. «Νέον Κόμμα – Τα παλαιά κόμματα και το Νέον Κόμμα»:
τετρασέλιδη έντυπη διακήρυξη των προγραμματικών
αρχών του «Νέου Κόμματος» που ιδρύθηκε στις 10
Φεβρουαρίου 1947: ανώνυμο χωρίς αναφορά σε ιδρυτικά
μέλη και κομματικά όργανα.
3. Δύο
ραδιοφωνικές
προεκλογικές
ομιλίες
του
Γ.Παπανδρέου στις 21.8.1951 και 7.9.1951.
Φ7 2.3.1950 – 27.6.1950
«Δημοκρατική Παράταξη»:
Κατάλογος των εκλογικών συνδυασμών της ΔΠ στην Αθήνα,
Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Αττική-Βοιωτία, Φθιώτιδα-Φωκίδα,
Εύβοια, Αχαΐα, Αιτωλία-Ακαρνανία. Έντονα επεισόδια κατά
την επερώτηση στη Βουλή του βουλευτή της «Δημοκρατικής
Παράταξης», Χριστάκου, για το θέμα των συνθηκών κράτησης
των πολιτικών κρατουμένων: αναφορά στην κατάσταση των
φυλακών Κέρκυρας και Ακροναυπλίας και των στρατοπέδων
της Μακρονήσου και των Γιούρων.
Φ8 10.3.1950 – 6.9.1951

«Αριστεροί Φιλελεύθεροι» - Ν.Γρηγοριάδης:
Κατάθεση υπομνήματος από τους Αριστερούς Φιλελεύθερους
στην κυβέρνηση σχετικά με το θέμα των πολιτικών
κρατουμένων και τη χορήγηση γενικής αμνηστίας˙ διάβημα
των βουλευτών Γρηγοριάδη, Μάντακα και Χατζήμπεη στον
πρωθυπουργό Πλαστήρα για την απόλυση 1.100 βαρέως
ασθενών πολιτικών κρατουμένων της Μακρονήσου˙ ομιλία
στη Βουλή του ηγέτη των Αριστερών Φιλελεύθερων,
Νεόκοσμου Γρηγοριάδη, για την κρίση στις εξαγωγές των
ελληνικών καπνών˙ αντισοβιετικές απόψεις του Ν.Γρηγοριάδη
σε προεκλογική ραδιοφωνική ομιλία του στην Αθήνα˙
ανακοίνωση της ΕΔΑ ότι ο Γρηγοριάδης δεν απηχεί τις
απόψεις της ΕΔΑ ούτε ο ίδιος εκπροσωπεί το κόμμα˙ άρθρο
του εξόριστου γ.γραμματέα του ΑΚΕ Κ.Γαβριηλίδη στην εφ.
Δημοκρατική υπέρ της υπερψήφισης των συνδυασμών της ΕΔΑ
στις εκλογές της 9ης Σεπτεμβρίου 1951˙ σχόλια του Ρ.Σταθμού
για τη στάση του Ν.Γρηγοριάδη και κάλεσμα των ψηφοφόρων
για καταψήφισή του.
Φύλλα: 596: δακτ., εντ.
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1950 – 1955: «ΕΠΕΚ», «Ελληνικός Συναγερμός»
Φ1 13.3.1950 – 4.7.1955
«ΕΠΕΚ»
Το κείμενο της απόφασης για συνεργασία των τεσσάρων αρχηγών
Βενιζέλου-Πλαστήρα-Τσουδερού και Παπανδρέου˙ ανακοινωθέν
ΕΠΕΚ-Παπανδρέου σχετικά με την άρνηση αποδοχής της
πρωθυπουργίας Πλαστήρα εκ μέρους του Βενιζέλου: απαντητική
επιστολή Βενιζέλου˙ τα «μέτρα επιείκειας» κατώτερα των
προεκλογικών εξαγγελιών της ΕΠΕΚ˙ διάσπαση της ΕΠΕΚ με
αποχώρηση του Τσουδερού και άλλων δεκαέξι βουλευτών (Ιουλ.
1951)˙ σχόλια περί αμερικανικού δακτύλου στη διάσπαση της
ΕΠΕΚ με στόχο τη ματαίωση των εκλογών και τον σχηματισμό
ισχυρής κυβέρνησης εθνικής ενότητας˙ κάλεσμα του Ρ.Σταθμού
για συγκρότηση του Πανδημοκρατικού Συνασπισμού (ΠΑΣ) με
πρόγραμμα: «Ειρήνη – Λευτεριά – Ανοικοδόμηση – Δουλειά –
Αμνηστεία = ΕΛΑΔΑ»˙ συνέντευξη τύπου του Ν.Πλαστήρα και
εξαγγελία του εκλογικού προγράμματος της ΕΠΕΚ˙ απόρριψη εκ
μέρους Πλαστήρα των προτάσεων της ΕΔΑ για ενοποίηση όλων
των δημοκρατικών δυνάμεων στη βάση ενός ελάχιστου εκλογικού
προγράμματος˙ προεκλογική περιοδεία, ομιλίες και εξαγγελίες
του Πλαστήρα: επιθέσεις εναντίον της ΕΔΑ στις προεκλογικές του
ομιλίες˙ πολιτικά πορτραίτα υποψηφίων του συνδυασμού
Πλαστήρα˙ τρομοκρατία και έκτροπα από οπαδούς και στελέχη
του «Ελληνικού Συναγερμού» εις βάρος δημοκρατικών πολιτών˙
μετάδοση από τον Ρ.Σταθμό αποσπάσματος της ραδιοφωνικής
ομιλίας του Ν.Ζαχαριάδη σχετικά με τον ρόλο του Ν.Πλαστήρα
στην πολιτική ζωή της χώρας˙ αναφορά στις διώξεις, θανατικές
καταδίκες και εκτελέσεις αγωνιστών επί ημερών πρωθυπουργίας
Πλαστήρα˙ κυβερνητικό αδιέξοδο μετά τις εκλογές της 9.9.1951˙
ανάθεση από τον βασιλιά Παύλο στον Πλαστήρα εντολής

σχηματισμού κυβέρνησης ΕΠΕΚ-Φιλελευθέρων˙ συμφωνία
Πλαστήρα-Βενιζέλου στο «πρόγραμμα ειρηνεύσεως»˙ διάβημα
της ΕΔΑ στον Πλαστήρα για την απόλυση των εξορίστων
εκλεγμένων βουλευτών της ΕΔΑ˙ ολιγωρία Πλαστήρα στην
απόδοση αμνηστίας, την κατάργηση των εκτάκτων μέτρων και την
παραπομπή σε δίκη των Μπελογιάννη, Αμπατιέλου, Μουρατίδη
και άλλων αγωνιστών˙ ασθένεια Πλαστήρα˙ εκκλήσεις του
φιλοκυβερνητικού τύπου για εφαρμογή των μέτρων ειρήνευσης
και άμεση κατάργηση των θανατικών εκτελέσεων˙ αγανάκτηση
από την εκτέλεση Ν.Μπελογιάννη (Μάρτιος 1952)˙ ανάληψη εκ
μέρους του Πλαστήρα της ευθύνης για τις εκτελέσεις: σχολιασμός
του μεγέθους της προσωπικής του ευθύνης˙ προσχώρηση των
Μ.Κύρκου, Καραμαούνα στην ΕΠΕΚ˙ διάσταση μεταξύ
προεκλογικών εξαγγελιών και κυβερνητικής πολιτικής του
Ν.Πλαστήρα: απολογισμός της κυβερνητικής πολιτικής του
Πλαστήρα στους τομείς της αγροτικής οικονομίας, εξωτερικής
πολιτικής, πολιτικών ελευθεριών, κατάργησης θανατικής ποινής
και χορήγησης γενικής αμνηστίας˙ προεκλογικές εμφανίσεις και
υποσχέσεις στελεχών ΕΠΕΚ-Φιλελευθέρων˙ καμπάνια του
Ρ.Σταθμού κατά Πλαστήρα-Βενιζέλου για τη μη εφαρμογή των
προγραμματικών τους θέσεων, την αμερικανοφιλία τους, την
αποδοχή των θανατικών εκτελέσεων και τη διατήρηση των
παραστρατιωτικών συνδέσμων και των παπαγικών παρακρατικών
μηχανισμών˙ καταγγελία του Πλαστήρα από τον Ρ.Σταθμό ως
διασπαστή της ενότητας των δημοκρατικών δυνάμεων με πολιτικό
όφελος του Α.Παπάγου˙ ανταπόδοση των ίδιων αιτιάσεων εκ
μέρους του Πλαστήρα˙ νίκη του «Ελληνικού Συναγερμού» στις
εκλογές της 16ης Νοεμβρίου 1952˙ αίτημα δημοκρατικών
παραγόντων της ΕΠΕΚ και άλλων δημοκρατικών κομμάτων για
τη δημιουργία ενός πατριωτικού δημοκρατικού μετώπου˙ κρίση
στην ΕΠΕΚ και το «Κόμμα Φιλελευθέρων»˙ καταγγελία του
Ρ.Σταθμού για προσπάθειες των Αμερικανών αναδιοργάνωσης του
Κέντρου με τη δημιουργία νέου κόμματος˙ αποχώρηση της
ομάδας Καρτάλη-Ασκούτση-Αλαμανή από την ΕΠΕΚ και
διαγραφή τους από τον Πλαστήρα˙ ανοικτή επιστολή βουλευτών
και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεολαίας της ΕΠΕΚ προς
Ν.Πλαστήρα καταγγέλουσα την αναντιστοιχία προεκλογικών
εξαγγελιών και κυβερνητικού έργου: πρόταση για δημοκρατική
πατριωτική ενότητα (23.3.1953)˙ διαγραφή των βουλευτών από
Πλαστήρα˙ αθρόα διαρροή οπαδών και στελεχών του κόμματος˙
δηλώσεις Πλαστήρα για την υποτίμηση της δραχμής: κίνηση γύρω
από τον Γ.Παπανδρέου για δημιουργία νέου κόμματος˙
αποχώρηση 12 διαφωνούντων βουλευτών και του βουλευτή Ρέντη
από την ΕΠΕΚ˙ αρθρογραφία του δημοσιογραφικού οργάνου της
ΕΠΕΚ Αλλαγή κατά της προσφυγής στο ξένο ιδιωτικό κεφάλαιο
και τους εξωτερικούς δανεισμούς˙ αρθρογραφία των εφημερίδων
του Κέντρου κατά των οικονομικών μέτρων του Παπάγου, την
υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου του λαού και τη μετανάστευση
στην Αμερική και Καναδά˙ αναγγελία θανάτου του Ν.Πλαστήρα
(26.7.1953)˙ απολογισμός της πολιτικής του πορείας˙ κινήσεις των

κομμάτων του Κέντρου για ενοποίηση μετά τον θάνατο του
Πλαστήρα˙ αρθρογραφία της εφημερίδας του εκδότη Λαμπράκη
Βήμα για συγκέντρωση όλων των δυνάμεων της αντιπολίτευσης
υπό μία σημαία˙ η στάση των κομμάτων του Κέντρου στο ζήτημα
της αποκατάστασης των σχέσεων με τις γειτονικές Λαϊκές
Δημοκρατίες Βουλγαρίας και Αλβανίας˙ διάσπαση των κεντρώων
δυνάμεων στις επαναλειπτικές εκλογές Έβρου˙ τα αντιλαϊκά μέτρα
Παπάγου και η στάση των κομμάτων του Κέντρου˙ διακοπή της
έκδοσης της εφ. Αλλαγή˙ καταδίκη από την ΕΠΕΚ και το
Δημοκρατικό Κόμμα της ελληνοαμερικανικής στρατιωτικής
συμφωνίας της 12.10.1953˙ επεισόδια μεταξύ παραγόντων της
ΕΠΕΚ στο συνέδριο του κόμματος στη Θεσσαλονίκη (15.4.1954):
εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής˙ ανακοίνωση της ΕΠΕΚ για
διενέργεια δημοψηφίσματος επί του θέματος του ελληνικού
δημόσιου χρέους˙ ζυμώσεις μεταξύ των αντισυναγερμικών
δυνάμεων για συνεργασία και ενιαία εμφάνιση στις δημοτικές
εκλογές˙ απόφαση-διακήρυξη του Γενικού Συμβουλίου πάνω στις
προτάσεις Παπανδρέου-Βενιζέλου για συνεργασία των
προοδευτικών δυνάμεων, διάλυση της Βουλής και προκήρυξη
εκλογών με απλή αναλογική.
Φ10 30.3.1950 – 8.7.1955
«Συναγερμός» - Κυβέρνηση Αλ. Παπάγου
Σχόλια για την ευχαριστήρια επιστολή του Βαν Φλητ προς τον
στρατηγό Παπάγο για την αβρή υποδοχή που επιφύλαξε στον
αρχηγό του Αμερικανικού Επιτελείου, Κόλινς, κατά το ταξίδι του
στην Ελλάδα˙ παραίτηση Παπάγου από το στράτευμα˙ επαφές με
Βενιζέλο˙ σχόλια του αγγλικού τύπου για στροφή της
αμερικανικής πολιτικής στην Ελλάδα και προώθηση νέων
προσώπων και συγκεκριμένα του Πάπαγου στην πολιτική σκηνή˙
σχόλια του Ρ.Σταθμού για τη στάση του Παπάγου στον ελληνοιταλικό πόλεμο˙ συγκέντρωση στελεχών του συντηρητικού
πολιτικού κόσμου γύρω από τη νέα κίνηση Παπάγου˙ αντίθεση
του βασιλιά Παύλου προς Παπάγο και εύνοια προς Βενιζέλο˙
ανακοίνωση στις 7.8.1951 του ονόματος του νέου κόμματος:
«Ελληνικός Συναγερμός»˙ ραδιοφωνική προγραμματική ομιλία
του αρχηγού του νέου κόμματος: κάλεσμα των Ελλήνων σε εθνικό
συναγερμό, κήρυγμα υπέρ της υπεράσπισης των ελευθεριών και
αναφορά στην αποστολή Ελλήνων στρατιωτών στην Κορέα˙
ανακοίνωση των ονομάτων των υποψηφίων του Συναγερμού στην
Αθήνα: Μαρκεζίνης, Κανελλόπουλος, Ράλλης, Στεφανόπουλος,
Γονής, Δερτιλής, Αργυρόπουλος, Πουλίτσας κ.ά.˙ καταγγελίες του
Ρ.Σταθμού για τον προγενέστερο αντιδραστικό πολιτικό βίο και
την εμπλοκή σε οικονομικά σκάνδαλα των υποψηφίων του
Συναγερμού˙ ομιλία Παπάγου στη Θεσσαλονίκη και
προγραμματικές προεκλογικές δηλώσεις˙ καταγγελίες του
Ρ.Σταθμού για χρηματοδότηση του κόμματος του Παπάγου από
τους ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες Μποδοσάκη και
Κατσάμπα και πολιτική υποστήριξή του από την αντιδραστική
δεξιά, τον ΙΔΕΑ και τους Αμερικανούς˙ συνέντευξη του Παπάγου
σε ξένους δημοσιογράφους και ομολογία της συμμετοχής του στη

δικτατορία της 4ης Αυγούστου˙ αντικομμουνιστικά κηρύγματα
Πλαστήρα˙ κάλεσμα του Ρ.Σταθμού για καταψήφιση Πλαστήρα
και Παπάγου στις εκλογές της 9.9.1951 και υπερψήφιση της ΕΔΑ˙
καταγγελίες του Σταθμού και χαρακτηρισμός του Συναγερμού ως
«συναγερμού
λαθρεμπόρων,
καταχραστών,
δοσιλόγων,
τεταρτοαυγουστιανών˙
αντιλαϊκός,
ανθελληνικός
και
αμερικάνικος συναγερμός»˙ δραστηριοποίηση του ΙΔΕΑ στο
στράτευμα υπέρ της υπερψήφισης του Συναγερμού˙ αποκαλύψεις
για τη δράση του στρατιωτικού συνδέσμου ΙΔΕΑ σε υπόμνημα
του συνταγματάρχη Γωγούση, ιδιαίτερου γραμματέα του
Παπάγου˙ καταγγελίες του Σταθμού για τρομοκρατική δράση του
ΙΔΕΑ στις φυλακές την επομένη των εκλογών˙ οι ψήφοι της
παπαγικής παράταξης σε σχέση με το σύνολο των ψήφων των
Τσαλδάρη, Παπανδρέου, Κανελλόπουλου, Μαρκεζίνη και
Τουρκοβασίλη στις εκλογές της 5ης Μαρτίου 1950˙ προσπάθειες
Ανακτόρων-Πλαστήρα και Βενιζέλου για έλεγχο του στρατού ˙
αντικομμουνιστικά κηρύγματα Παπάγου˙ απαίτηση για εφαρμογή
από τον Πλαστήρα των προεκλογικών υποσχέσεων και ανακοπή
της φασιστικής απειλής του Παπάγου˙ ο Παπάγος υπέρ της
εκτέλεσης Ν.Μπελογιάννη και αντίθετος με τα μέτρα ειρήνευσης
του Πλαστήρα˙ καταγγελίες και σχόλια του Σταθμού για την
υποτελή στάση όλων των κοινοβουλευτικών δυνάμεων έναντι των
Αμερικανών: καταγγελία της στάσης των κομμάτων απέναντι
στην εκτέλεση Ν.Μπελογιάννη και τις διώξεις της ΕΔΑ˙
κοινωνική δημαγωγία Παπάγου και εκμετάλλευση των αντιλαϊκών
κυβερνητικών μέτρων˙ ανοικτές δηλώσεις Κανελλόπουλου υπέρ
των Αμερικανών˙ δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο για
επικείμενη προσχώρηση του Γ.Παπανδρέου στον Συναγερμό˙ οι
αντιθέσεις Ανακτόρων-Παπάγου αντανάκλαση της όξυνσης των
αγγλο-αμερικανικών αντιθέσεων στην Ελλάδα˙ επερώτηση
συναγερμικών βουλευτών στη Βουλή για το λαθρεμπόριο
συναλλάγματος στο Ναυτικό με έμμεσες αιχμές για ανάμειξη
Φρειδερίκης˙ σχόλια παπαγικών κύκλων για τη διαχείριση του
χρήματος των εράνων από τη Φρειδερίκη˙ αντικομμουνιστική
προπαγάνδα από τον φιλοσυναγερμικό τύπο: δημοσίευση
πληροφοριών για εμφάνιση «συμμοριών κατασκόπων» και
ασυρμάτων στη Μακεδονία˙ ο Παπάγος δυναμικός φορέας της
αμερικανικής ιμπεριαλιστικής πολιτικής στα Βαλκάνια˙ συμφωνία
για συνεργασία Παπανδρέου με Παπάγο˙ διενέξεις και αντιθέσεις
μεταξύ των στελεχών του Συναγερμού Μαρκεζίνη και
Κανελλόπουλου˙ προσπάθειες Κανελλόπουλου για δημιουργία
δυαδικής κυβέρνησης Παπάγου-Βενιζέλου αποδεκτής από τα
Ανακτορα˙ δημαγωγία Παπάγου περί υπερκομματικότητας, λήθης
του παρελθόντος και ενότητας των Ελλήνων˙ αντιαμερικανική και
αντιπλουτοκρατική δημαγωγία˙ προεκλογικές ομιλίες Παπάγου
στη Θεσσαλονίκη και Αθήνα: συνθήματα για «χρηστή διοίκηση,
έντιμο κράτος, νοικοκύρεμα τόπου»˙ νίκη του «Ελληνικού
Συναγερμού» στις εκλογές της 16ης Νοεμβρίου 1952˙ ήττα του
Συναγερμού στην επαναλειπτική εκλογή της Θεσσαλονίκης και
εκλογή του αντισυναγερμικού υποψηφίου Ι.Πασαλίδη˙

απολογισμός τεσσάρων μηνών διακυβέρνησης Παπάγου: συνέχιση
της αποστολής στρατού στην Κορέα, αύξηση τιμαρίθμου,
υποβάθμιση
βιοτικού
επιπέδου˙
το
«Συμβόλαιο
της
Θεσσαλονίκης» και η τήρηση στην πράξη των 7 όρων του
συμβολαίου από την κυβέρνηση Παπάγου˙ δημαγωγία της
αντιπολίτευσης Πλαστήρα-Βενιζέλου˙ αποχώρηση Γ.Παπανδρέου
από τον Συναγερμό (20.4.1953): σχετικές δηλώσεις Παπάγου˙
ταξίδι Μαρκεζίνη στην Αμερική˙ κατάθεση τριών κυβερνητικών
νομοσχεδίων στη Βουλή σχετικά με την υποτίμηση της δραχμής,
την ίδρυση της Υπηρεσίας Πληροφοριών και την προσέλκυση
ξένου κεφαλαίου στην Ελλάδα˙ σχόλια του φιλοσυναγερμικού
τύπου για την υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου του λαού και την
αύξηση των απεργιών˙ συναντήσεις Μαρκεζίνη με τον αρχηγό της
Αμερικανικής Οικονομικής Αποστολής και τον διοικητή της
Τραπέζης Ελλάδος σχετικά με την έκδοση νέου χαρτονομίσματος
και τη διχοτόμηση της δραχμής˙ απολογισμός της διακυβέρνησης
Παπάγου μετά από επτά μήνες κυβερνητικού έργου˙ σχολιασμός
από τους Τάϊμς του Λονδίνου της οικονομικής κατάστασης στην
Ελλάδα˙ δηλώσεις Παπάγου σε ανταποκριτή του γερμανικού
τύπου μετά την ανακωχή στην Κορέα (31.7.1953)˙ εξύμνηση του
οικονομικού προγράμματος Παπάγου από την εφ. Βήμα του
συγκροτήματος Λαμπράκη˙ οι στρατιωτικές φασιστικές
οργανώσεις του Συναγερμού˙ οι «στραταρχικές δάφνες» του
Παπάγου και ο ρόλος του στον ελληνοϊταλικό πόλεμο˙ η
εξωτερική πολιτική του Παπάγου˙ ομιλία Μαρκεζίνη για το
πρόγραμμα ανασυγκρότησης˙ ανοικτή αντίθεση του πρώην
συναγερμικού βουλευτή Τζανετάκη προς την κυβέρνηση˙
παραίτηση Μαρκεζίνη (6.4.1954)˙ αποπομπή υπουργών οπαδών
του Μαρκεζίνη από τον Συναγερμό˙ κρίση της συναγερμικής
πολιτικής και αυξανόμενη λαϊκή αντίδραση˙ αρθρογραφία του
αθηναϊκού τύπου σχετικά με τα οικονομικά σκάνδαλα του
Συναγερμού˙ αποχώρηση 25 βουλευτών από τον Συναγερμό˙
ανασχηματισμός της κυβέρνησης (Δεκ. 1954)˙ προσχώρηση στον
Συναγερμό του βενιζελικού βουλευτή Κούνδουρου και διαγραφή
από το κόμμα του βουλευτή Τζανετάκη, οικονομικού συνεργάτη
της εφ. το Βήμα˙ μεγάλη απεργία βιοτεχνών και εμπόρων˙ όξυνση
των αντιθέσεων εντός του Συναγερμού: ένταση διαμάχης μεταξύ
Στεφανόπουλου και των λεγόμενων «νέων» με επικεφαλής τους
Παπαληγούρα και Καραμανλή˙ η σύμβαση με τη δυτικογερμανική
εταιρεία «Ζίμενς» και η όξυνση της αντίθεσης μεταξύ
συναγερμικών υπουργών˙ φήμες για ασθένεια Παπάγου˙
αρθρογραφία αθηναϊκού τύπου και ιατρικό ανακοινωθέν περί της
πορείας της υγείας του Παπάγου.
Φύλλα: 799: δακτ.
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1951 – 1955: ΕΔΑ
Φ1 25.7.1951 – 1.10.1953
Προεκλογική εκστρατεία του Ρ.Σταθμού για τις εκλογές του
Σεπτεμβρίου 1951: εκκλήσεις του Σταθμού για ενεργοποίηση
ενός λαϊκού δημοκρατικού συναγερμού˙ κάλεσμα για

συγκρότηση επιτροπών του Πανδημοκρατικού Μετώπου σε
όλες τις περιοχές της χώρας και προώθηση του προγράμματος
του Πανδημοκρατικού Συνασπισμού (ΠΑΣ) για «Ειρήνη –
Δημοκρατία – Αμνηστεία (ΕΔΑ)˙ εκκλήσεις για ανάδειξη
υποψηφίων βουλευτών του ΠΑΣ μέσα από τον χώρο των
λαϊκών αγωνιστών, πολιτικών κρατουμένων και εξορίστων˙
πορτραίτα των λαϊκών και εξορίστων αγωνιστών:
Κ.Γαβριηλίδη, Μήτσου Τάσου (Ν.Μπουκουβάλα), Δ.Μίχου,
Κ.Νάση,
Η.Ηλιού,
Γ.Αυγερόπουλου,
Μ.Ζαχαράτου,
Τ.Κουλαμπά,
Ν.Τσάντη,
Γ.Γουλιμάρη,
Γ.Δάκα,
Χρ.Βουρδουνά, Ν.Σαλταγιάννη, Γ.Θανασέκου, Ορ.Σχοινά,
Κ.Δεσποτόπουλου,
Μ.Σιγανού,
Μ.Τασιανόπουλου,
Στ.Παπαδομιχελάκη˙ αναγγελία συγκρότησης της Ενιαίας
Δημοκρατικής Αριστεράς (ΕΔΑ) (10.8.1951)˙ κρούσεις της
ΕΔΑ προς ΕΠΕΚ-Πλαστήρα για συγκρότηση ενιαίας
δημοκρατικής παράταξης και κοινή κάθοδο στις εκλογές˙
άρνηση Πλαστήρα για εκλογική συνεργασία με την ΕΔΑ˙
πανελλαδική κινητοποίηση για την ανάδειξη πολιτικών
κρατουμένων και εξορίστων ως υποψηφίων βουλευτών της
ΕΔΑ˙ μεταδόσεις των εκλογικών συνδυασμών της ΕΔΑ ανά
περιοχές της χώρας˙ μεταδόσεις άρθρων και ομιλιών στελεχών
του ΚΚΕ και του ΑΚΕ για τις εκλογές της 9ης Σεπτεμβρίου:
ομιλίες των Τ.Παπαδημήτρη, Δ.Βλαντά, Στ.Κωτσόπουλου,
Β.Μπαρτζιώτα, Ν.Ζαχαριάδη, Κ.Θέου, Π.Κόκκαλη, Γ.Βουρνά,
Π.Αβδελίδη, Μ.Σινάκου, Π.Ρούσου, Απ.Γκρόζου, Δ.Βλαντά˙
αυτοδιάλυση νεολαιΐστικων οργανώσεων και συγκρότηση της
Ενιαίας Δημοκρατικής Νεολαίας Ελλάδας (ΕΔΝΕ) στις
15.8.1951˙ δηλώσεις των εξορίστων υποψηφίων της ΕΔΑ
στρατηγού Σαράφη και Κ.Γαβριηλίδη στην εφ. Αθηναϊκή˙
διώξεις αγωνιστών και δημοκρατικών πολιτών κατά την
προεκλογική περίοδο˙ καταγγελία από τον Σταθμό των
υποψηφίων των «μοναρχοφασιστικών κομμάτων» ως
«εθνοκαπήλων, δοσιλόγων και οργάνων των αγγλοαμερικανών
και της τοπικής πλουτοκρατικής ολιγαρχίας»˙ προεκλογικές
συγκεντρώσεις και περιοδείες στελεχών της ΕΔΑ σε όλη τη
χώρα˙ η κάθοδος του Παπάγου στις εκλογές αιτία
αγγλοαμερικανικών προστριβών στην Ελλάδα˙ χαιρετιστήριο
μήνυμα του ΑΚΕΛ και ΕΑΣ Κύπρου προς την ΕΔΑ για τις
εκλογές της 9ης Σεπτεμβρίου 1951˙ ανακοινώσεις του ΑΚΕ και
του ΚΚΕ για τις εκλογές˙ εκκλήσεις του Ρ.Σταθμού προς τον
ελληνικό λαό για υπερψήφιση των υποψηφίων της ΕΔΑ˙
μεταδόσεις
των
ονομάτων
των
πριμοδοτούμενων
φυλακισμένων και εξορίστων υποψηφίων βουλευτών της ΕΔΑ
ανά εκλογική περιφέρεια της χώρας˙ μεγάλες προεκλογικές
συγκεντρώσεις της ΕΔΑ στην Αθήνα και τον Πειραιά˙ εκλογές
της 9ης Σεπτεμβρίου 1951: συγκεντρωτικοί ψήφοι της ΕΔΑ και
κατανομή ψήφων ανά εκλογική περιφέρεια της χώρας˙ αίτημα
της ΕΔΑ η απελευθέρωση των εκλεγέντων εξορίστων και
φυλακισμένων βουλευτών˙ βιογραφικά στοιχεία των
εκλεγέντων
βουλευτών:
Στ.Σαράφη,
Κ.Γαβριηλίδη,

Γ.Μουστεράκη, Η.Ηλιού, Ν.Τσόχα, Γ.Ιμβριώτη, Μ.Πρωϊμάκη,
Μ.Χατζημιχάλη˙ διαβήματα της ΕΔΑ στον πρωθυπουργό
Πλαστήρα και διεθνείς ενέργειες για την αποφυλάκιση των
εκλεγέντων βουλευτών˙ κήρυξη απεργίας πείνας από τον
εκλεγέντα βουλευτή Μ.Γλέζο: μηνύματα Γλέζου προς την
αμερικανική, ευρωπαϊκή και κινεζική πολιτική ηγεσία˙
πανελλήνιες και διεθνείς κινητοποιήσεις για την αποφυλάκιση
του Μ.Γλέζου˙ απεργίες πείνας αγωνιστών σε φυλακές και
τόπους εξορίας˙ απελευθέρωση και ορκωμοσία στη Βουλή
επτά εξορίστων βουλευτών˙ δραστηριοποίηση της ΕΔΑ για την
άμεση απελευθέρωση και των υπολοίπων εξορίστων
βουλευτών: Αντ.Αμπατιέλου, Μ.Γλέζου, Τσιμπουκίδη˙ άρθρο
Η.Ηλιού στην εφ. Δημοκρατική για την παρατεινόμενη
κράτηση των τριών εκλεγέντων βουλευτών˙ ακύρωση από το
εκλογοδικείο της εκλογής των εξορίστων βουλευτών:
διαμαρτυρίες και αντιδράσεις του ελληνικού προοδευτικού
κόσμου˙ διεθνής αποδοκιμασία˙ ορκωμοσία στη Βουλή επτά
βουλευτών της ΕΔΑ από τις εκλογικές περιφέρειες Αθηνών,
Πειραιώς, Μυτιλήνης, Λάρισας: Σπηλιόπουλου, Ευφραιμίδη,
Μπριλλάκη, Μάντακα, Κατερίνη, Πασαλίδη, Βλαμόπουλου
και Σίμου˙ καταγγελία από τον Σταθμό των Μ.Κύρκου και
Καραμαούνα ως διασπαστών της ΕΔΑ˙ εξαίρεση του
Ν.Μπελογιάννη και των 11 συντρόφων του από τα «μέτρα
επιείκειας» του Πλαστήρα˙ διώξεις κατά της ΕΔΑ: κλείσιμο
των εφ. Δημοκρατική και Φρουροί της Ειρήνης˙ σύλληψη του
γ.γραμματέα της ΕΔΑ Κ.Γαβριηλίδη και άλλων στελεχών˙
προσπάθειες ενοχοποίησης του κόμματος για κατασκοπευτική
δράση˙ δηλώσεις Πασαλίδη για τις διώξεις˙ φόβοι για σχέδια
διάλυσης της ΕΔΑ και θέσης του κόμματος εκτός νόμου˙
ανακοινώσεις της ΕΕ της ΕΔΑ για την πολιτική κατάσταση της
χώρας, τις διώξεις και τις συνεχιζόμενες εκτελέσεις˙ επίδοση
στη Βουλή από βουλευτές της ΕΔΑ έγγραφης διαμαρτυρίας για
την εκτέλεση του Ν.Μπελογιάννη και των τριών αγωνιστών˙
αναγγελία της έκδοσης εβδομαδιαίας δημοκρατικής
εφημερίδας με τον τίτλο Αυγή (2.9.1952)˙ δήλωση της ΔΕ ΕΔΑ
για τη δίκη των αξιωματικών της Αεροπορίας˙ ανακοίνωση της
ΕΔΑ σχετικά με τον θάνατο και την ταφή εν κρυπτώ του
Κ.Γαβριηλίδη στον Αη-Στράτη˙ απόφαση της ΕΔΑ για
αυτόνομη κάθοδο στις βουλευτικές εκλογές της 16ης
Νοεμβρίου 1952˙ κατάρτιση εκλογικών συνδυασμών του
κόμματος σε όλη τη χώρα˙ συνεχής αύξηση της κυκλοφορίας
της Αυγης˙ το πρόγραμμα της ΕΔΑ «Ειρήνη – Δημοκρατία –
Κοινωνική Δικαιοσύνη – Ανεξαρτησία – Γενική Αμνηστεία –
Ανασυγκρότηση» όπως δημοσιεύτηκε στην εφ. Αυγή
(8.11.1952)˙ προεκλογικοί λόγοι στελεχών της ΕΔΑ και
προεκλογικές συγκεντρώσεις στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη˙
νίκη του Συναγερμού στις εκλογές του Νοεμβρίου 1952˙
εκλογικά αποτελέσματα των συνδυασμών της ΕΔΑ ανά νομό
της χώρας˙ η ΕΔΑ δεν εκλέγει βουλευτή˙ διαβήματα της ΕΔΑ
υπέρ της απόλυσης των πολιτικών κρατουμένων˙ επίδοση

υπομνήματος στον πρωθυπουργό Παπάγο σχετικά με την
εσωτερική και εξωτερική κυβερνητική πολιτική˙ επίδοση
υπομνήματος στον Μαρκεζίνη περί της οικονομικής
κατάστασης της χώρας˙ αναγγελία της συγχώνευσης της
ΣΚΕΛΔ με το Δημοκρατικό Κόμμα.
Φ2 8.10.1951 – 30.7.1955
Παράνομη κράτηση των εξορίστων βουλευτών της ΕΔΑ˙
παλλαϊκό αίτημα προς την κυβέρνηση Βενιζέλου-Πλαστήρα
για την απελευθέρωση των κρατουμένων βουλευτών˙ ελληνική
και διεθνής κινητοποίηση για τους εξόριστους βουλευτές:
υπομνήματα σε δημάρχους, άρθρα στην εφ. Δημοκρατική,
τηλεγραφήματα σε αγγλικές οργανώσεις για τα δικαιώματα του
πολίτη˙ συμπαράσταση του Κυπριακού λαού (ΑΚΕΛ, ΕΑΣ,
ΠΕΟ) και της παγκόσμιας κοινής γνώμης˙ ανοικτή επιστολήδιαμαρτυρία υπογραφόμενη από την εκλεγμένη διοίκηση της
ΓΣΕΕ (γρ. Κ.Θέος), τη νόμιμη διοίκηση της ΠΑΣΕΓΕΣ, την
Πανελλαδική Ένωση Δημοκρατικών Δημοσιογράφων και την
Κεντρική Επιτροπή Προσφύγων απευθυνόμενη στον ΟΗΕ και
άλλες παγκόσμιες δημοκρατικές ομοσπονδίες με αίτημα τον
τερματισμό των διώξεων, την επαναλειτουργία των
εφημερίδων της Αριστεράς, την απόλυση των συλληφθέντων
πρώην βουλευτών της ΕΔΑ (Κ.Γαβριηλίδη, Γ.Ιμβριώτη,
Μ.Πρωϊλάκη,
Ν.Τσόχα),
την
απελευθέρωση
του
Ν.Μπελογιάννη και Μ.Γλέζου και τη χορήγηση γενικής
αμνηστίας˙ δηλώσεις του προέδρου της ΕΔΑ Ι.Πασαλίδη περί
του απολογισμού του κυβερνητικού έργου όπως αναπτύχθηκε
στη Βουλή από τους υπουργούς Μαρκεζίνη και
Κανελλόπουλο˙ καταγγελίες για προεκλογική τρομοκρατία˙
ματαίωση της σύμπραξης των αντιπολιτευομένων κομμάτων
και αυτόνομη κάθοδος της ΕΔΑ στις αναπληρωματικές
εκλογές Θεσσαλονίκης-Δράμας (Ιανουάριος 1954)˙ επίσκεψη
του στρατηγού Σαράφη στον Παπάγο και ανάπτυξη των
απόψεων της ΕΔΑ επί του κυβερνητικού εκλογικού
νομοσχεδίου˙
αυτόνομη
κάθοδος
της
ΕΔΑ
στις
αναπληρωματικές εκλογές Έβρου˙ διάβημα Ι.Πασαλίδη στον
Παπάγο για το ζήτημα της ειρήνευσης και των συνθηκών
κράτησης των πολιτικών κρατουμένων˙ ακρόαση Πασαλίδη
από τον βασιλιά Παύλο και ανάπτυξη των απόψεων της ΕΔΑ
για διάλυση της Βουλής και διενέργεια εκλογών με απλή
αναλογική˙ ανοικτή επιστολή του Μ.Γλέζου προς τον βασιλιά
Παύλο (25.12.1954)˙ πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του προέδρου
της ΕΔΑ προς τον ελληνικό λαό˙ ανακοίνωση της ΔΕ της ΕΔΑ
σχετικά με την επικύρωση από τη Βουλή του Βαλκανικού
Συμφώνου και του Πρωτοκόλλου εισδοχής της Δ.Γερμανίας
στο ΝΑΤΟ (22.1.1955)˙ ανακοίνωση της ΕΔΑ για τα
τρομοκρατικά μέτρα και διώξεις εις βάρος στελεχών και
οπαδών της˙ ανακοίνωση σχετικά με τη συζήτηση στη Βουλή
του θέματος των ατομικών φακέλων και των πιστοποιητικών
κοινωνικών φρονημάτων˙ διάβημα διαμαρτυρίας της ΕΔΑ
στον Υπ.Εσωτερικών για τις συλλήψεις και επανεκτοπίσεις

ασθενών πολιτικών κρατουμένων˙ επίδοση σε διάφορους
πολιτικούς παράγοντες υπομνήματος της ΕΔΑ με αίτημα την
κάταργηση του ν. 375 και την απαγόρευση των εκτελέσεων˙
δηλώσεις Πασαλίδη σχετικά με την κίνηση της αντιπολίτευσης
για παραίτηση των βουλευτών και εξαναγκασμό της
κυβέρνησης σε εκλογική αναμέτρηση˙ Α΄Συνεδρίαση του
Γενικού Συμβουλίου της ΕΔΑ στην Αθήνα (Μάΐος 1955):
μετάδοση της ομιλίας του προέδρου Ι.Πασαλίδη με θέμα την
πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και τους στόχους της ΕΔΑ˙
μετάδοση αποσπασμάτων της πολιτικής απόφασης της
Α΄Συνεδρίασης˙ δηλώσεις Πασαλίδη σχετικά με τις συζητήσεις
στη Βουλή περί της ύπαρξης και δράσης του ΙΔΕΑ και του
κινδύνου επιβολής δικτατορίας˙ Β΄Συνδιάσκεψη του κόμματος
«Ένωση Δημοκρατικών Αριστερών» του συνασπισμού
κομμάτων της ΕΔΑ: μετάδοση περίληψης του σχεδίου
διακήρυξης του κόμματος προς τον ελληνικό λαό˙ ανακοίνωση
της ΔΕ της ΕΔΑ με αφορμή την επικήρυξη των 26 πολιτικών
κρατουμένων που δραπέτευσαν από τις φυλακές Πειραιά˙
περιοδεία αντιπροσωπείας της ΕΔΑ στην Πελοπόννησο,
Δ.Στερεά Ελλάδα, Λευκάδα, Ήπειρο και ανακοίνωση σχετικά
με τους δυσμενείς όρους διαβίωσης των πληθυσμών των
περιοχών αυτών.
Φύλλα: 997: δακτ., χειρ.
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1952 – 1955: Προοδευτική κίνηση/Ριζοσπαστικό Κόμμα: Κ.Ρέντης –
Δημοκρατικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού:
Σβώλος, Καρτάλης – Κόμμα Προοδευτικών.
Φ1 18.10.1952 – 11.7.1955
«Προοδευτική Κίνηση»/«Ριζοσπαστικό Κόμμα»: Κ.Ρέντης
Σχόλια για τον αντισοβιετισμό του Ν.Πλαστήρα˙ απόψεις του
πολιτευτή Κ.Ρέντη σχετικά με το θέμα της συνεργασίας των
κομμάτων του Κέντρου˙ σύσκεψη του κόμματος
«Προοδευτική Κίνηση» του Κ.Ρέντη στην Αθήνα: απόφαση
για συγκρότηση διακομματικής επιτροπής αγώνα για
κινητοποίηση των δημοκρατικών δυνάμεων, διάλυση της
Βουλής και καθιέρωση αναλογικού εκλογικού συστήματος˙
δηλώσεις Ρέντη περί ενοποίησης της αντιπολίτευσης
συμπεριλαμβανομένης και της ΕΔΑ˙ δήλωση Ρέντη σχετικά
με τη συζήτηση στη Βουλή του θέματος της αεροπορίας˙
δηλώσεις του ηγέτη του «Ριζοσπαστικού Κόμματος» Κ.Ρέντη
σχετικά με: την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης˙ τις
πρόσφατες πολιτικές δηλώσεις του αμερικανού πρεσβευτή
Κάνον˙ τους αξιωματικούς του ΙΔΕΑ και την προώθησή τους
από τον αμερικανικό παράγοντα˙ τη διατήρηση στην εξουσία
του
στρατοκρατικού-αστυνομικού
μηχανισμού
του
Συναγερμού από τους Αμερικανούς.
Φ2 17.12.1953 – 29.7.1955
«Δημοκρατικό κόμμα Εργαζόμενου Λαού»: Σβώλος,
Καρτάλης.

Δηλώσεις Καρτάλη κατά των υπέρογκων στρατιωτικών
δαπανών της κυβέρνησης του Συναγερμού˙ κρίση στις
γραμμές του Συναγερμού: αποχώρηση Μαρκεζίνη από τον
Συναγερμό και δήλωση ότι παραμένει ανεξάρτητος˙
παρόμοιες δηλώσεις Λυκουρέζου και Σιφναίου˙ πολιτική
συγκέντρωση του «Δημοκρατικού Κόμματος Εργαζόμενου
Λαού» στις 18.4.1954 στο θέατρο Περοκέ: ομιλίες των
Σβώλου και Καρτάλη˙ συγκεντρώσεις του ΔΚ στη Λάρισα
και Μυτιλήνη και ομιλίες Σβώλου, Καρτάλη και Αλαμανή
κατά της κυβερνητικής πολιτικής και υπέρ της διεξαγωγής
εκλογών˙ ανακοινώσεις του ΔΚ σχετικά με τη διακήρυξη των
Φιλελευθέρων για ενσωμάτωση των δυνάμεων της
αντιπολίτευσης στο Κόμμα των Φιλελευθέρων˙ δηλώσεις
Σβώλου υπέρ της νομιμοποίησης του ΚΚΕ˙ ανακοίνωση του
ΔΚ σχετικά με τα αποτελέσματα των δημοτικών και
κοινοτικών εκλογών Νοεμβρίου 1954˙ δηλώσεις Καρτάλη
περί του τρόπου καθιέρωσης της απλής αναλογικής˙
ανακοινώσεις ΕΔΑ και ΔΚ σχετικά με τις συζητήσεις στη
Βουλή περί πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων,
φακέλων και ΕΑΜ˙ ανακοινώσεις του ΔΚ για την οικονομική
πολιτική της κυβέρνησης και τις δηλώσεις του αμερικανού
πρεσβευτή περί των πολιτικών πραγμάτων της Ελλάδας˙
πανελλήνια σύσκεψη βουλευτών και στελεχών του
Δημοκρατικού Κόμματος: απόφαση για επίτευξη συνεργασίας
των δημοκρατικών δυνάμεων της αντιπολίτευσης˙ πολιτικές
συγκεντρώσεις του ΔΚ στον Πειραιά και τη Χαλκίδα: ομιλίες
Καρτάλη και Σβώλου˙ ανακοίνωση ΔΚ για τη Διάσκεψη της
Γενεύης˙ νομική γνωμοδότηση Σβώλου σχετικά με τη
επικήρυξη των 26 αγωνιστών που δραπέτευσαν από τις
φυλακές Βούρλων.
Φ3 4.2.1955
«Κόμμα Προοδευτικών»: Σπ.Μαρκεζίνης
Ίδρυση νέου κόμματος από τον Μαρκεζίνη με τον τίτλο
«Κόμμα των Προοδευτικών»˙ προσχώρηση στο κόμμα 23
βουλευτών του Συναγερμού.
Φ4 8.1.1955 – 30.7.1955
«Πολιτική Κίνηση»:
Κινητοποίηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για
συνεργασία, ενότητα και κοινή κάθοδο στις εκλογές˙ η στάση
των αρχηγών των κομμάτων στο θέμα της συμμετοχής στον
εκλογικό συνασπισμό όλων των δημοκρατικών δυνάμεων˙
Ιανουάριος: δηλώσεις του αρχηγού της «Προοδευτικής
Κίνησης» Κ.Ρέντη περί ενοποίησης της αντιπολίτευσης˙
μετάδοση άρθρου του Ν.Ζαχαριάδη σχετικά με τα
προβλήματα
της
μετεκλογικής
δημοκρατικής
αντισυναγερμικής ενότητας και πάλης˙ σχόλια για την
αποτυχία της κυβέρνησης Παπάγου στον κοινωνικοοικονομικό τομέα και στις ένοπλες δυνάμεις˙ αποκαλύψεις για

τη δράση του ΙΔΕΑ και της ΚΥΠ στον Στρατό˙ ανακοίνωση
της ΕΔΑ σχετικά με την επικύρωση από τη Βουλή του
Βαλκανικού Συμφώνου και του πρωτοκόλλου εισδοχής της
Δ.Γερμανίας στο ΝΑΤΟ˙ αγγλοαμερικανικές ανησυχίες για
την εξέλιξη των πολιτικών πραγμάτων στην Ελλάδα˙
επαναληπτικές δημοτικές εκλογές στην Έδεσσα: κάλεσμα του
Σταθμού για πλατιά αντισυναγερμική ενότητα˙ σχόλια για τη
θέση των Ανακτόρων στο ζήτημα του εκλογικού συστήματος˙
συζήτηση στη Βουλή για τους φακέλους της Ασφάλειας:
αναφορά στο ΕΑΜ από τον βουλευτή Αλαμανή˙ ο χειρισμός
του Κυπριακού από την κυβέρνηση Παπάγου˙ σχόλια περί
Γ.Παπανδρέου και Σ.Βενιζέλου ως διαδόχων καταστάσεων
της συναγερμικής υποτέλειας απέναντι στους Αμερικανούς˙
δηλώσεις του στρατηγού Τσιγάντε περί ΕΑΜ˙ ομιλία
Π.Κανελλόπουλου από βήματος Βουλής κατά του ΕΑΜΕΛΑΣ˙ καταγγελία από την ΚΕ του ΚΚΕ και ΑΚΕ του
αστυνομικού κράτους της κυβέρνησης Παπάγου και έκκληση
για χορήγηση γενικής αμνηστίας.
Φεβρουάριος: καταγγελία στη Βουλή από βουλευτές της
αντιπολίτευσης του αστυνομικού κράτους της κυβέρνησης
Παπάγου: ΙΔΕΑ, ΚΥΠ, Ασφάλεια, γραφείο Α2, ΕΣΑ,
Χωροφυλακή˙ κρίση στο κόμμα του Συναγερμού: αναγγελία
της ίδρυσης του νέου κόμματος Μαρκεζίνη˙ οι θέσεις των
πολιτικών αρχηγών στο θέμα του εκλογικού συστήματος και
της καθιέρωσης της απλής αναλογικής˙ κρίση στην ηγεσία
του Κόμματος Φιλελευθέρων˙ πολιτικά γεύματα αρχηγών
κομμάτων και πολιτικές ζυμώσεις εντός των κομμάτων˙
σχόλια περί ζυμώσεων στο περιβάλλον ΗλιάσκουΜποδοσάκη-Αμερικανικής Πρεσβείας για την εξασφάλιση
διάδοχης κατάστασης στον Συναγερμό˙ αστυνομική
τρομοκρατία
κατά
εκλεγμένων
δημοτικών
αρχών˙
αντικομμουνιστικό παραλήρημα στην 6η επέτειο της μάχης
της Φλώρινας˙ εντεινόμενη τρομοκρατία στο νομό Καβάλας˙
νίκη αντισυναγερμικών δυνάμεων σε επαναληπτικές
κοινοτικές εκλογές˙ ψηφίσματα και αιτήματα λαϊκών
επιτροπών και πολιτκών παραγόντων για παραίτηση της
κυβέρνησης Παπάγου, σχηματισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης
και διενέργεια εκλογών με απλή αναλογική˙ ισχυρισμοί της
Ασφάλειας περί εξάρθρωσης του μηχανισμού του ΚΚΕ μέσω
Ν.Πλουμπίδη˙ καταγγελία της αντιλαϊκής και αντιαγροτικής
κυβερνητικής πολιτικής στη συγκέντρωση του Αγροτικού
Κόμματος του Μπαλτατζή στη Θεσσαλονίκη˙ επαναληπτική
εκλογή σε 27 τμήματα του Πειραιά: κάλεσμα του Ρ.Σταθμού
για ανάδειξη αντισυναγερμικού δημάρχου.
Μάρτιος: διεύρυνση της κίνησης της αντιπολίτευσης για την
καθιέρωση του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής˙
νίκη των αντισυναγερμικών δυνάμεων στις επαναληπτικές
εκλογές του Πειραιά˙ ο Γ.Παπανδρέου τιμητής της Εθνικής
Αντίστασης: αποκαλύψεις του κατοχικού πρωθυπουργού,
Ράλλη, σχετικά με δηλώσεις του Γ.Παπανδρέου στο Κάϊρο

κατά του ΕΑΜ˙ κινήσεις Βενιζέλου για ενοποίηση της
αντιπολίτευσης με εξαίρεση της ΕΔΑ˙ μετάδοση δήλωσης του
Ν.Ζαχαριάδη περί ενότητας όλων των αντισυναγερμικών
δυνάμεων˙ επερώτηση στη Βουλή του βουλευτή Μητσοτάκη
για το θέμα της δίωξης των έργων του Καζαντζάκη˙ κατάθεση
στη Βουλή νομοσχεδίου για τη διοικητική αποκέντρωση˙
δηλώσεις του υπουργού Δημοσίων Έργων Κ.Καραμανλή
σχετικά με το κυβερνητικό πρόγραμμα εγγειοβελτιωτικών
έργων˙ συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο περί
επαναφοράς του ν.118˙ ζωηρή κίνηση στο Παλάτι: ακρόαση
σειράς πολιτικών αρχηγών και παραγόντων από το βασιλικό
ζεύγος˙ συνέντευξη Στεφανόπουλου στην εφ. Ακρόπολη
σχετικά με τις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις˙ απομόνωση
Γ.Παπανδρέου μέσα στο Κόμμα των Φιλελευθέρων˙ δηλώσεις
του υπουργού Στράτου για το θέμα της εργατικής στέγης.
Απρίλιος: σχόλια επί σειράς άρθρων του φιλοσυναγερμικού
τύπου σχετικά με την κρίση στους κόλπους του Συναγερμού˙
ανησυχία των Ανακτόρων για την εξέλιξη της πολιτικής και
οικονομικής κατάστασης˙ περιοδεία του βασιλικού ζεύγους
και του Κ.Καραμανλή στα σεισμόπληκτα Επτάνησα˙ η
πραγματική κατάσταση των σεισμόπληκτων πληθυσμών και
οι κυβερνητικές επαγγελίες για στέγαση και αποκατάσταση˙
αστυνομική τρομοκρατία στην ύπαιθρο˙ συνέντευξη σε
αθηναϊκή εφημερίδα του αρχηγού του νέου κόμματος
«Φιλελεύθερη Δημοκρατική Ένωσις» (ΦΔΕ) Σ.Βενιζέλου˙
δηλώσεις του πρώην αρχηγού της Αμερικανικής Αποστολής,
Πόρτερ, σχετικά με τις μεγάλες δυνατότητες εκμετάλλευσης
των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Ελλάδας˙ συμφωνία
Έρχαρτ-Παπαληγούρα στη Βόννη.
Μάϊος: δηλώσεις Σ.Βενιζέλου σχετικά με τα αίτια ίδρυσης
του νέου κόμματος «Φιλελεύθερη Δημοκρατική Ένωσις»˙
λαϊκή αγανάκτηση από τα κυβερνητικά φορολογικά μέτρα˙
στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των απόρων κατά τη
διετία 1953-1954˙ άρθρα των εφ. Ελευθερία και Καθημερινή
κατά του ΚΚΕ λόγω των θέσεών του για το Κυπριακό˙ ζωηρή
συζήτηση στην αντιπολίτευση από την αρνητική στάση του
Σ.Βενιζέλου στο ζήτημα της παραίτησης των βουλευτών της
αντιπολίτευσης˙ δηλώσεις Π.Καννελόπουλου περί της
ζωτικής σημασίας της ελληνοαμερικανικής στρατιωτικής
συμφωνίας της 12.10.1953: σχετικά σχόλια του Ρ.Σταθμού
και κάλεσμα σε ανεξάρτητη εθνική πολιτική ειρηνικής
συνύπαρξης με όλους τους λαούς˙ πρώτη συνεδρίαση του
Γ΄Συμβουλίου της ΕΔΑ: ομιλία του προέδρου Ι.Πασαλίδη˙
έναρξη σοβιετο-γιουγκοσλαβικών συνομιλιών στο Βελιγράδι
και εκδήλωση ανησυχίας στους συντηρητικούς κύκλους της
Αθήνας˙ κατάθεση σχεδίου νόμου στη Βουλή από τριάντα
βουλευτές της αντιπολίτευσης περί κατάργησης του
μεταξικού νόμου 375 και μετατροπής των θανατικών
αποφάσεων˙ δηλώσεις Π.Κανελλόπουλου σε αμερικανικό
πρακτορείο ειδήσεων σχετικά με την πρωτοβουλία των

σοσιαλιστικών χωρών για διεθνή ύφεση και ειρηνική
συνεννόηση˙ δηλώσεις Σβώλου στη Θεσσαλονίκη κατά της
εγκατάστασης αμερικανικών πυρηνικών βάσεων στο ελληνικό
έδαφος.
Ιούνιος: ανακοινώσεις για την πορεία της υγείας του
Παπάγου˙ όξυνση της κρίσης στους κόλπους του
Συναγερμού˙ σχόλια και δημοσιεύματα του αθηναϊκού τύπου
σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις στα Βαλκάνια και τα
αποτελέσματα των σοβιετο-γιουγκοσλαβικών συνομιλιών στο
Βελιγράδι˙ ο αντίκτυπος από τις εξελίξεις στα Βαλκάνια και η
απήχηση από το άρθρο του Ν.Ζαχαριάδη «Για μια
πραγματικά εθνική πολιτική»˙ σχόλια σχετικά με την
προγραμματική διακήρυξη του κόμματος του Βενιζέλου
«ΦΔΕ»˙ μεγάλη συγκέντρωση του Δημοκρατικού Κόμματος
στην Αθήνα και ομιλίες Καρτάλη-Σβώλου υπέρ της
κατάργησης του ν.375 και τη χορήγηση γενικής αμνηστίας˙ το
αίτημα της νομιμοποίησης του ΚΚΕ αποδεκτό από όλα τα
κόμματα
της
αντιπολίτευσης
εξαιρουμένου
του
Γ.Παπανδρέου˙ ανησυχίες των φιλοαμερικανικών κύκλων
από τις εξελίξεις στα Βαλκάνια˙ ακροάσεις πολιτικών
αρχηγών και παραγόντων στα Ανάκτορα˙ η στάση του εκδότη
Λαμπράκη και του Σ.Βενιζέλου πριν και μετά την εκλογή
Κατσώτα στη δημαρχία Αθηνών˙ Β΄ Συνδιάσκεψη των
στελεχών του κόμματος «Ένωσις Δημοκρατικών Αριστερών»
και ψήφιση σχεδίου διακήρυξης του κόμματος προς τον
ελληνικό λαό˙ συνέντευξη του Αμερικανού πρεσβευτή Κάνον
στην εφ. Ελευθερία˙ υπογραφή σύμβασης μεταξύ Αμερικανών
και Μποδοσάκη για την κατασκευή πολεμικού εργστασίου
τορπίλης στην Ελλάδα˙ όξυνση των αντιθέσεων στους
κόλπους του Συναγερμού λόγω της παρατεινόμενης ασθένειας
του Παπάγου˙ αντιθέσεις στους κόλπους της ΦΔΕ μετά την
ιδρυτική συνέλευση και την προγραμματική της διακήρυξη.
Ιούλιος: η στάση των κομμάτων ΦΔΕ, ΕΠΕΚ και
Δημοκρατικού Κόμματος απέναντι στο ζήτημα της
συνεργασίας όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης και της
κοινοβουλευτικής ανατροπής της κυβέρνησης Παπάγου˙ ο
χειρισμός του Κυπριακού από την κυβέρνηση και η στάση του
Σ.Βενιζέλου˙ επιδείνωση της ασθένειας του Αλ.Παπάγου˙
διαμάχες στο κόμμα του Συναγερμού˙ σύγκρουση
Παπαληγούρα-Καραμανλή και αρχηγικές εμφανίσεις του
Κ.Καραμανλή στη Β.Ελλάδα˙ δηλώσεις πολιτικών αρχηγών
και παραγόντων σχετικά με την αντισυνταγματικότητα του
μέτρου της επικήρυξης των 26 πολιτικών κρατουμένων που
απέδρασαν από τις φυλακές Πειραιά: σχετικές ανακοινώσεις
της ΔΕ της ΕΔΑ.
Φ5 14.4.1955 – 6.12.1955
Κρίση στους κόλπους του Συναγερμού˙ δημιουργία νέου
κόμματος από τον Σ.Βενιζέλο˙ απόψεις της εφ. Βήμα του
εκδότη Λαμπράκη σχετικά με το ζήτημα της νομιμοποίησης
του ΚΚΕ˙ εκτέλεση του αγωνιστή Καρανταή την Πρωτομαγιά

του 1955: καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο των
συνεχιζόμενων εκτελέσεων και του καθεστώτος των
στρατοδικείων˙ κινητοποιήσεις εργαζομένων λογω των νέων
κυβερνητικών φορολογικών μέτρων˙ ανακοίνωση της
«Επιτροπής αγώνα για την καθιέρωση της απλής
αναλογικής»˙ καταγγελία στη Βουλή από παράγοντες της
αντιπολίτευσης υπόπτων κινήσεων των στρατοκρατών του
ΙΔΕΑ και των παραστρατιωτικών οργανώσεων της ΚΥΠ˙
σύλληψη στην Αθήνα του Γ.Ερυθριάδη, αν. μέλους του ΠΓ
της ΚΕ του ΚΚΕ, της γυναίκας του Έλλης Ερυθριάδη και
άλλων αγωνιστών˙ προσπάθειες του Αμερικανού πρεσβευτή
Κάνον για παρεμπόδιση της ενότητας των δημοκρατικών
δυνάμεων˙ εθνική αγανάκτηση για τα ανθελληνικά γεγονότα
της Τουρκίας: ψηφίσματα και αποφάσεις δημοτικών
συμβουλίων και επαγγελματικών οργανώσεων και σειρά
εκδηλώσεων τοπικών κομματικών οργανώσεων κατά της
ακολουθούμενης εξωτερικής πολιτικής και της διαχείρισης
του Κυπριακού ζητήματος από την κυβέρνηση˙ συλλαλητήριο
της φοιτητικής νεολαίας στην Αθήνα με αίτημα την ένωση της
Κύπρου με την Ελλάδα και τη χάραξη ανεξάρτητης
εξωτερικής πολιτικής˙ ογκώδεις συγκεντρώσεις της ΕΔΑ στη
Μυτιλήνη με ομιλητές Σαράφη, Γλέζο και Ηλιού κατά της
πολιτικής εθνικής υποτέλειας του Συναγερμού και του
μονόπλευρου
εξωτερικού
προσανατολισμού
των
μεταπολεμικών κυβερνήσεων˙ καταγγελία από πολιτικούς
αρχηγούς της στάσης των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ στο θέμα
της ελληνικής προσφυγής στον ΟΗΕ και αίτημα για
αποδέσμευση της χώρας από το βορειοατλαντικό σύμφωνο˙
συγκρότηση της «Κίνησης Εθνικής Δημοκρατικής
Πρωτοβουλίας» από πρώην υπουργούς, βουλευτές,
δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους και παράγοντες της
δημόσιας ζωής˙ απόφαση της ΦΔΕ και του Κόμματος των
Φιλελευθέρων για κοινή κάθοδο στις εκλογές με την
επωνυμία «Δημοκρατικό Κέντρο» και καταγγελία της κίνησης
από τις υπόλοιπες δυνάμεις της αντιπολίτευσης ως
διασπαστικής της ενότητας όλων των δημοκρατικών
δυνάμεων˙ απόφαση του Δημοκρατικού Κόμματος, της ΕΔΑ
και του Ριζοσπαστικού Κόμματος για συγκέντρωση όλων των
δημοκρατικών δυνάμεων και εκλογική σύμπραξη˙ δηλώσεις
του εκπροσώπου του Δημοκρατικού Κόμματος Σβώλου υπέρ
ενός εκλογικού συνασπισμού με την απαραίτητη συμμετοχή
της ΕΔΑ˙ καταγγελία από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης
του κυβερνητικού εκλογικού νόμου ως αντιλαϊκού και
αντιδημοκρατικού˙ ζυμώσεις εντός του κυβερνώντος
κόμματος εν όψει εκλογών: σχέδια Κ.Καραμανλή για
συγκρότηση υπό την ηγεσία του μιας «νεοδεξιάς» παράταξης˙
συμφωνία όλων των δημοκρατικών δυνάμεων για κοινό
διάβημα στο Στέμμα με αίτημα την διεξαγωγή εκλογών από
υπηρεσιακή κυβέρνηση με το σύστημα της απλής αναλογικής˙
δηλώσεις Μακαρίου για το Κυπριακό.

Φύλλα: 768: δακτ.
ΕΚΛΟΓΕΣ
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1950 –1954: Βουλευτικές και δημοτικές εκλογές – Προεκλογική εκστρατεία
κομμάτων
4.1.1950 – 17.5.1954
Προεκλογική εκστρατεία των κομμάτων και προεκλογικές
ζυμώσεις . ο αμερικανικός παράγων στην πολιτική ζωή της
χώρας . βουλευτικές και δημοτικές εκλογές από το 1950 έως το
1954.
Φύλλα: 334: δακτ.
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1950 –1954: Δημοτικές και κοινοτικές εκλογές – Προεκλογική
δραστηριότητα
Φ1 13.3.1950 – 13.10.1953
Ανταποκρίσεις και εκθέσεις από την προεκλογική εκστρατεία
στις εκλογικές περιφέρειες της χώρας.
Φ2 2.7.1954 – 26.11.1954
Δημοτικές και κοινοτικές εκλογές .προεκλογική δραστηριότητα
.
μεταδόσεις
ηχογραφημένων
προεκλογικών
ομιλιών
εκπατρισμένων
αγωνιστών
απευθυνομένων
στους
συμπατριώτες τους.
Φύλλα: 774: δακτ., εντ.
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1951 – 1955: Βουλευτικές και δημοτικές εκλογές – Εκλογικά
αποτελέσματα
Φ1 19.3.1951 – 23.9.1953
Προεκλογικές ζυμώσεις . διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών και
επαναληπτικών εκλογών . τελικά αποτελέσματα της
ψηφοφορίας ανά εκλογική περιφέρεια της χώρας . συγκριτική
κατάσταση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών της
5ης Μαρτίου 1950 και 9ης Σεπτεμβρίου 1951 κατά εκλογικές
περιφέρειες.
Φ2 1.11.1954 – 14.3.1955
Οι δημοτικές εκλογές της 21ης και 28ης Νοεμβρίου 1954:
προεκλογική δραστηριότητα και ζυμώσεις . εκλογική νίκη των
κομμάτων της αντιπολίτευσης . σχόλια και δηλώσεις για το
εκλογικό αποτέλεσμα.
Φύλλα: 1434: δακτ.
ΑΝΑΚΤΟΡΑ – ΙΔΕΑ – ΚΥΠ - ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
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1950 – 1955: Ανάκτορα – ΚΥΠ – ΙΔΕΑ – Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Φ1 4.2.1950 – 21.6.1955

Οι στρατοκράτες του ΙΔΕΑ . η Κεντρική Υπηρεσία
Πληροφοριών . (ΚΥΠ) . τα Ανάκτορα.
Φ2 10.2.1950 – 21.6.1955
«Το Παλάτι»: σχέσεις Ανακτόρων-Παπάγου. περιοδείες του
βασιλικού ζεύγους στο εσωτερικό της χώρας˙ επίσημα ταξίδια
στο εξωτερικό . διαγγέλματα του βασιλιά Παύλου . απόψεις
των Ανακτόρων για την πολιτική ζωή της χώρας και τις
εκλογές . σχέσεις με τον αμερικανικό παράγοντα . ακροάσεις
στρατηγών του ΙΔΕΑ και της ΚΥΠ στα Ανάκτορα.
Φ3 9.6.1951 – 29.7.1955
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: η στρατιωτική πολιτική του
υπουργείου . στρατοκρατία . αμερικανικές επεμβάσεις.
Φύλλα: 713: δακτ.
ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ: ΝΑΤΟ
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1950 –1955: Ελληνική εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ Αγγλοαμερικανικός ανταγωνισμός στη Μεσόγειο
Φ1 5.1.1950 – 29.7.1955
Αμερικανικές παρεμβάσεις στην ελληνική πολιτική ζωή . η
ελληνοαμερικανική στρατιωτική συμφωνία της 12ης
Οκτωβρίου 1953 και οι συνέπειες για την Ελλάδα . γυμνάσια
του 6ου αμερικανικού στόλου στη Μεσόγειο . έκθεση του
Αμερικανού πρεσβευτή, Κάνον, για την οικονομική και
πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα . απειλή επιθετικής
βαλκανικής πολιτικής του ΝΑΤΟ με ορμητήριο την Ελλάδα .
απαλλοτρίωση
μεγάλων εκτάσεων γης για κατασκευή
αμερικανικών βάσεων και αεροδρομίων επί ελληνικού
εδάφους . το Σύμφωνο της Άγκυρας . αδικήματα Αμερικανών
εις βάρος της ζωής Ελλήνων πολιτών . το θέμα της
ετεροδικίας˙ διεύρυνση των διεθνών σχέσεων της Σοβιετικής
Ένωσης μετά την υπογραφή συμφωνίας με τη ΛΔ της Κίνας .
οκτώ χρόνια αμερικανοκρατίας στην Ελλάδα . αίτημα του
πολιτικού κόσμου για κατάργηση των αμερικανικών βάσεων
στην Ελλάδα.
Φ2 31.8.1951 – 20.5.1952
Ένταξη Ελλάδας και Τουρκίας στην Ατλαντική Συμμαχία .
αγγλοαμερικανικός ανταγωνισμός στην Ελλάδα και τη
Μεσόγειο . δηλώσεις κυβέρνησης Πλαστήρα για το ύψος των
στρατιωτικών δαπανών.
Φ3 21.5.1952 – 2.11.1953
Αγγλοαμερικανικός ανταγωνισμός στα Βαλκάνια , ανατολική
Μεσόγειο και Μέση Ανατολή . αλλεπάλληλες αφίξεις της
ηγεσίας του Ατλαντικού Συμφώνου στην Ελλάδα . προώθηση
αμερικανοαγγλικών σχεδίων για τη δημιουργία στρατιωτικής
συμμαχίας μεταξύ Αθηνών – Άγκυρας – Βελιγραδίου .
ελληνοτουρκικές συνομιλίες και διαπραγματεύσεις .

συνομιλίες μεταξύ κυβερνήσεων Ελλάδας – Τουρκίας –
Γιουγκοσλαβίας για μία βαλκανική συνεννόηση . καταγγελίες
για πρόσδεση της Ελλάδας στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο
και άσκηση από τις κυβερνήσεις Βενιζέλου, Πλαστήρα και
Παπάγου πολιτικής υποταγής στα αμερικανικά συμφέροντα .
το κόστος των πολεμικών έργων του Ατλαντικού Συμφώνου
στη Ελλάδα . μετάθεση του κέντρου βάρους της πολιτικής των
ΗΠΑ προς τη ΝΑ Ευρώπη και τη Μικρά Ασία . επίσκεψη του
Φόστερ Ντάλες στη Ευρώπη.
Φύλλα: 1322: δακτ.
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1950 –1955: Βαλκανικό σύμφωνο
Φ1 3.1.1950 – 23.7.1955
Βαλκανικό
σύμφωνο:
Ελληνοτουρκικές
σχέσεις
«Ελληνοτουρκική φιλία»
Φ2 31.1.1950 – 27.12.1952
Σχέσεις Ελλάδας - Γιουγκοσλαβίας
Φ3 29.12.1952 – 4.7.1955
Βαλκανικό σύμφωνο: Σχέσεις Ελλάδας - Γιουγκοσλαβίας˙
Φ4 1.1.1955 – 10.9.1955
Βαλκανική συμμαχία
Φύλλα: 982: δακτ., χειρ.

–

1953 –1955: Βαλκανικό σύμφωνο
Φ1 13.2.1953 – 12.2.1954
Βαλκανικό σύμφωνο: Ελλάδα – Τουρκία – Γιουγκοσλαβία˙
εξωτερική πολιτική της Ελλάδας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ
Φ2 19.2.1954 – 12.4.1955
«ΝΑΤΟ – Βαλκανικό – αμερικάνικες επεμβάσεις»
Φύλλα: 1444: δακτ.
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΩΞΕΙΣ - ΔΙΚΕΣ
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1950 - 1954
2.1.1950 – 9.9.1954: Συλλήψεις, δίκες, εκτελέσεις αγωνιστών της
Εθνικής Αντίστασης και στελεχών του ΚΚΕ
Καθεστώς εκτάκτων μέτρων και στρατοδικείων . ένταση της
τρομοκρατίας σε όλες τις περιοχές της χώρας . δίκες σε διαρκή και
έκτακτα στρατοδικεία . διώξεις, συλλήψεις, δίκες και θανατικές
καταδίκες αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, στελεχών και
οπαδών του ΚΚΕ . δίκες συνδικαλιστικών στελεχών . ελάχιστες
καταδίκες και θανατικές ποινές δοσιλόγων . δικαστικές διώξεις
δημοκρατικών πολιτών . άσκηση τρομοκρατίας και βασανιστηρίων
εις βάρος των κρατουμένων της Μακρονήσου . δολοφονίες
πολιτικών κρατουμένων στις φυλακές και την Ασφάλεια˙ τα
«μέτρα επιείκειας» της κυβέρνησης Πλαστήρα και η συνέχιση της
τρομοκρατίας . μεταφορά
πολιτικών κρατουμένων από τη
Μακρόνησο σε άλλους τόπους εκτόπισης (Αη-Στράτη, Γιούρα,

Τρίκερι) . συλλήψεις διευθυντών και συντακτών δημοκρατικών
εφημερίδων . αστυνομικά μπλόκα σε συνοικίες της Αθήνας .
σοβιετική διαμαρτυρία στον ΟΗΕ για τις ομαδικές
θανατικές
.
καταδίκες αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης σύλληψη του
δημοσιογράφου και μέλους της ΚΕ του ΚΚΕ Ν.Μπελογιάννη και
της Έλλης Ιωαννίδη . τρεις χιλιάδες καταδικασμένοι σε θάνατο και
δέκα χιλιάδες εξόριστοι και φυλακισμένοι (23.1.1951) . παράταση
της εξορίας του στρατηγού Σαράφη και του γ.γραμματέα του ΑΚΕ
Κ. Γαβριηλίδη . αλληλεγγύη του ελληνισμού του εξωτερικού προς
τα θύματα των βασανιστηρίων και τους κρατούμενους στις φυλακές
.
μαζικές εκτελέσεις των καταδικασμένων σε θανατική ποινή .
αιτήματα για κατάργηση του Α.Ν. 509, τερματισμό των δικών και
εκτελέσεων και χορήγηση γενικής αμνηστίας . διεθνείς
διαμαρτυρίες για τις
συνεχόμενες δίκες και εκτελέσεις .
προσαγωγή σε δίκη προσώπων συγγενικών των φυλακισμένων και
εξορίστων αγωνιστών . παραπομπή σε δίκη του Ν. Μπελογιάννη
και άλλων 95 αγωνιστών (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1951) . έντονες
διαμαρτυρίες του Σωματείου των Οικογενειών Εξόριστων και
Φυλακισμένων . νέα δίκη, καταδίκη και εκτέλεση του Ν.
Μπελογιάννη και τριών συντρόφων του (30 Μαρτίου 1952) . νέα
δίκη του Μ. Γλέζου και απολογία του συγκατηγορουμένου του
Επονίτη, Λ. Κύρκου . απολύσεις πολιτικών κρατουμένων στο
πλαίσιο των «μέτρων ειρήνευσης» της κυβέρνησης Πλαστήρα . η
δίκη των αεροπόρων στο Αεροδικείο . οι διακηρύξεις Παπάγου περί
«λήθης του παρελθόντος» και οι συνεχιζόμενες δίκες, καταδίκες και
εκτελέσεις πολιτικών κρατουμένων . καταδίκες για διενέργεια
κατασκοπείας . διώξεις στελεχών της ΕΔΑ . προεκλογική
τρομοκρατία.
Φύλλα: 1112: δακτ.
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1955: Διώξεις – Εκτοπίσεις – Απόδραση πολιτικών κρατουμένων – Δίκες
στελεχών ΚΚΕ – Αντιδράσεις για την παράταση των εκτάκτων
μέτρων
28.6.1955 – 30.12.1955
Διώξεις σε όλη τη χώρα˙ δίκες και καταδίκες αγωνιστών στην
Κρήτη και Θεσσαλονίκη˙ σύλληψη των αγωνιστών Κακουλίδη,
Καρόπουλου, Λουκά, Δ.Ψαλτόπουλου, Ν.Μιχαηλίδη και του
προέδρου του Σωματείου Οδηγών Λεωφορείων Πειραιά˙
αστυνομική τρομοκρατία κατά πολιτών και δημοτικών συμβούλων˙
βάναυση
μεταχείριση
κατά
τη
μεταγωγή
πολιτικών
κρατουμένων˙συλλήψεις και εκτοπίσεις δημοκρατικών πολιτών
στον Άη-Στράτη˙ επιβολή λογοκρισίας σε θεατρικά έργα˙
κατάθεση στη Βουλή από τριάντα βουλευτές της αντιπολίτευσης
πρότασης νόμου για κατάργηση του Α.Ν.375˙ κινητοποιήσεις της
Ασφάλειας και εξαπόλυση κύματος αστυνομικής τρομοκρατίας με
αφορμή τη δραπέτευση 27 αγωνιστών από τις φυλακές Βούρλων
του Πειραιά (Ιούλιος 1955)˙ επικήρυξη των δραπετών˙ εφαρμογή
σκληρών μέτρων διαβίωσης στις φυλακές και τόπους εξορίας˙
επιστολή-καταγγελία του αστυνομικού κράτους της κυβέρνησης
Παπάγου απευθυνόμενη στον ΟΗΕ και τις παγκόσμιες

δημοκρατικές οργανώσεις και υπογραφόμενη από 19 στελέχη του
ΚΚΕ˙ καταδίκη των τρομοκρατικών μέτρων από τα δημοκρατικά
κόμματα και κάλεσμα της κυβέρνησης σε τερματισμό των
συλλήψεων˙ ανακοίνωση διαμαρτυρίας της ΕΔΑ˙ κυβερνητική
απαγόρευση των συγκεντρώσεων και συλλαλλητηρίων νεολαίας και
λαού για το Κυπριακό˙ χαιρετισμός της συνέλευσης των Κυπρίων
κομμουνιστών του Λονδίνου από τον γ.γραμματέα του ΚΚ Αγγλίας
Χάρυ Πόλιτ˙ Γ΄Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας στην Κύπρο
(Ιούλιος 1955)˙ σύλληψη της Ρούλας Κουκούλου, στελέχους του
ΚΚΕ και γ.γραμματέα της Πανελλήνιας Ένωσης Δημοκρατικών
Γυναικών (ΠΔΕΓ)˙ επαναλειτουργία του στρατοπέδου πολιτικών
κρατουμένων των Γιούρων (Γιούρα) και μαζικές μεταγωγές
εκτοπισμένων˙
συλλήψεις
αδειούχων
εξορίστων
και
επανεκτοπισμός τους˙ συλλήψεις ασθενών κρατουμένων
προσωρινά απολυθέντων για λόγους υγείας˙ δημοσιεύματα
συντηρητικών εφημερίδων περί παρουσίας του Ν.Ζαχαριάδη και
άλλων μελών της καθοδήγησης του ΚΚΕ στην Ελλάδα˙ διάδοση
ειδήσεων περί κινήσεων σοβιετικών στρατευμάτων στα σύνορα˙
τηλεγράφημα διαμαρτυρίας της Ελληνικής Ένωσης για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου προς τον ΟΗΕ και τη Διεθνή Ένωση
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την παραβίαση στοιχειωδών
αρχών ανθρωπισμού στην Ελλάδα˙ σύλληψη του πρώην βουλευτή
της ΕΔΑ Π.Κατερίνη και άλλων στελεχών της ΕΔΑ˙ εκδίκαση της
υπόθεσης Λ.Τζεφρώνη στο Κακουργοδικείο Χαλκίδας˙ αστυνομική
τρομοκρατία εις βάρος δημοκρατικών πολιτών στην Κρήτη,
Μυτιλήνη, Καβάλα, Καρδίτσα, Καλαμάτα, Βόλο, Ήπειρο και
άσκηση πιέσεων στα αστυνομικά τμήματα για απόσπαση
«δηλώσεων μετανοίας» και «αποχρωματισμό»˙ σύλληψη της
αγωνίστριας Αύρας Βλάση˙ απαγόρευση τέλεσης μνημοσύνου για
τους εκτελεσθέντες στην Κοκκινιά από τα γερμανικά στρατεύματα
κατοχής τον Αύγουστο 1944˙ εκτέλεση του καταδικασμένου σε
θάνατο από το στρατοδικείο Θεσσαλονίκης Ν.Καρδαμήλα˙
κυβερνητική απόφαση για εφαρμογή του μέτρου των δακτυλικών
αποτυπωμάτων στις νέες ταυτότητες˙ ένταση της τρομοκρατίας στις
φυλακές˙ ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου Πειραιά για την
κατάργηση του νόμου περί πιστοποιητικών κοινωνικών
φρονημάτων και τον τερματισμό των επεμβάσεων στην τοπική
αυτοδιοίκηση˙ συνεχείς εκκλήσεις του Ρ.Σταθμού για γενική
αμνηστία και ειρήνευση του τόπου, απομάκρυνση της κυβέρνησης
του εθνικού διχασμού, άμεσες και ελεύθερες εκλογές με απλή
αναλογική και νομιμοποίηση του ΚΚΕ˙ διορισμός στην Κύπρο του
νέου κυβερνήτη Τζ.Χάρντιγκ˙ διαδηλώσεις στη Λεμεσό˙ έκτακτα
αστυνομικά μέτρα σε όλη τη χώρα μετά τον θάνατο του
Αλ.Παπάγου (Οκτώβριος 1955)˙ πρωθυπουργοποίηση του
Κ.Καραμανλή (Οκτώβριος 1955)˙ φοιτητικές διαδηλώσεις στη
Θεσσαλονίκη για το Κυπριακό˙ δίκη και καταδίκη στο
Κακουργοδικείο Αθηνών των αγωνιστών Γ.Ερυθριάδη και Κ.Λουλέ
για παράβαση του Γ΄Ψηφίσματος του 1946˙ τέσσερις δίκες στη
Λαμία του Χαρ.Φλωράκη (Γιώτη) για παράβαση του
Γ΄Ψηφίσματος˙ συνέχιση των πολιτικών διώξεων από την

κυβέρνηση Καραμανλή: μαζικές συλλήψεις και εκτοπισμοί˙ δίκη
Σταυράκογλου και άλλων 14 αγωνιστών στο στρατοδικείο Καβάλας
με την κατηγορία της κατασκοπείας˙ σύλληψη και εκτόπιση του
Μάρκου Δραγούμη, γιού της Αμαρυλίδος Δραγούμη εκπροσώπου
των Ελληνίδων γυναικών στο Συνέδριο της Λωζάνης˙ απόψεις των
νομικών για τον Α.Ν.375 περί κατασκοπείας˙ καταδίκη σε θάνατο
του Κύπριου αγωνιστή της ΕΟΚΑ Καραολή από το αγγλικό
στρατοδικείο˙ κυβερνητική απόφαση για αμνήστευση των
Αεροπόρων˙ ψήφιση νομοσχεδίων για μέτρα επιείκειας˙
απαγόρευση διαδηλώσεων μαθητών και φοιτητών για το Κυπριακό˙
δίκη Κ.Φιλίνη με την κατηγορία της συλλογής υπογραφών κάτω
από τη Διακήρυξη της Στοκχόλμης το 1950˙ διάβημα διαμαρτυρίας
αντιπροσωπείας της ΕΔΑ στον Υπουργό Εσωτερικών για τις
συλλήψεις στελεχών της σε όλη τη χώρα: του γραμματέα ΕΔΑ
Καλαμάτας Πουλουπάτη, του γραμματέα ΕΔΑ Αιτωλοακαρνανίας
Σκυφτούλη, του διευθυντή του γραφείου ΕΔΑ Πειραιά Κοκάκη και
την επανεκτόπιση του Γ.Τσαρουχά της ΕΔΑ Καβάλας˙ συζήτηση
στη Βουλή και επερώτηση για την παρακολούθηση και τις διώξεις
400 εκπαιδευτικών˙ καταδίκη σε θάνατο από το στρατοδικείο
Καβάλας του Καραφύλλη Εμμανουηλίδη με την κατηγορία της
κατασκοπείας˙ δίκη στο Κακουργοδικείο Αθηνών και αθώωση της
Ρούλας Κουκούλου˙ δίκη στη Σάμο του εκδότη της εφ. Αυγή Σάμου
Μ.Στεφάνου˙ σύλληψη 10 στελεχών του ΚΚΕ˙ αντικομμουνιστική
εκστρατεία ύστερα από ανακοινώσεις της Ασφάλειας για συλλήψεις
στελεχών του ΚΚΕ˙ σχόλια αθηναϊκών εφημερίδων και
δημοκρατικών κύκλων για μεθοδεύσεις διάσπασης της
δημοκρατικής σύμπραξης εν όψει εκλογών.
Φύλλα: 279: δακτ.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ - ΕΞΟΡΙΣΤΟΙ
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1955: Πολιτικοί κρατούμενοι και εξόριστοι: συνθήκες κράτησης
26.1.1955 – 31.12.1955
Η κυβερνητική επιχειρηματολογία για τη διατήρηση των τόπων
εκτόπισης και οι διακηρύξεις περί «πολιτικής της λήθης»˙ 6.500
πολιτικοί κρατούμενοι σε 74 φυλακές και τόπους εξορίας˙
βάναυσα μέτρα της κυβέρνησης του Συναγερμού έναντι πολιτικών
κρατουμένων και εξορίστων: αυθαίρετη κράτηση στις φυλακές
χωρίς δίκη, εξαφανίσεις αγωνιστών, άρνηση μεταφοράς των βαριά
ασθενών στα νοσοκομεία, κράτηση σε ετοιμόρροπα κτήρια,
ανθυγιεινές συνθήκες στις φυλακές, υποσιτισμός, απαγόρευση
ελεύθερου επισκεπτηρίου, αυθαίρετη κατακράτηση δεμάτων και
χρημάτων κρατουμένων˙ άθλια κατάσταση των 1.000 πολιτικών
εξορίστων του Άη-Στράτη: εγκατάλειψη στην ύπαιθρο και
απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης˙ συνεχείς εκκλήσεις και
υπομνήματα των εξορίστων του Άη-Στράτη για άμεση αποστολή
των ασθενών σε νοσοκομεία, εφοδιασμό των εξορίστων με τα
απαραίτητα για τη διαβίωση και μεταφορά τους σε στεγασμένους
χώρους˙ εκκλήσεις και αιτήσεις για διακοπή της κράτησης λόγω

ανηκέστου βλάβης της υγείας κρατουμένων˙ διαμαρτυρίες για
αυθαιρεσίες και απάνθρωπη μεταχείριση των κρατουμένων από τη
διεύθυνση των φυλακών Άμφισσας˙ αφόρητες συνθήκες
διαβίωσης των γυναικών πολιτικών κρατουμένων στις φυλακές
Κάστορος˙ αιτήματα για απομάκρυνση των πολιτικών
κρατουμένων από τα ετοιμόρροπα κτήρια των φυλακών Ιτζεδίν
Κρήτης, Λευκάδας, Καλαμάτας και Ακροναυπλίας˙ μεταφορά του
Χαρ.Φλωράκη από τις φυλακές Κέρκυρας στις φυλακές Λάρισας
προκειμένου να παραπεμφθεί σε δίκη για παράβαση του ν.509˙
διαμαρτυρίες για αυθαίρετες συλλήψεις και εκτοπίσεις
συνδικαλιστών˙ διαβήματα της ΕΔΑ στον υπουργό Εσωτερικών
σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης στον Άη-Στράτη, τις νέες
συλλήψεις συνδικαλιστικών στελεχών και τις συνεχιζόμενες
επανεκτοπίσεις αδειούχων εξορίστων˙ ανοικτή καταγγελία ΚΚΕ
και ΑΚΕ για τη μυστηριώδη εξαφάνιση εννέα αγωνιστών˙
αναγγελία
της
σύλληψης
στη
Θεσσαλονίκη
των
Γ.Φωστηρόπουλου, Γ.Μουρομάτη, Ν.Σούπα, Α.Απανατζίδη,
Β.Σταυράκογλου (14 Μαρτίου)˙ ανακοίνωση της σύλληψης του
Κ.Λουλέ (17 Μαρτίου)˙ άγριος βασανισμός στην Ασφάλεια και
δυσφήμιση της αγωνίστριας Χρυσούλας Γκόγκογλου˙ επιστολή
του Λ.Τζεφρώνη από τις φυλακές Ηρακλείου Κρήτης προς τη
σύζυγο και τον γιο του και αναφορά στις συνθηκες διαβίωσής του˙
αίτημα για άμεση μεταφορά της Μαρίας Καρά και του
Μ.Λουντέμη από τον Άη-Στράτη σε νοσοκομείο˙ επιστολή του
γ.γραμματέα της Διεθνούς Ένωσης Νομικών προς τον Α.Παπάγο
και αίτημα για άμεση κατάργηση των εκτάκτων μέτρων, των
πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων και τη χορήγηση γενικής
αμνηστείας˙ έκκληση του εξόριστου στον Άη-Στράτη λογοτέχνη
Θ.Κορνάρου προς τους πνευματικούς ανθρώπους της χώρας για
δραστηριοποίησή τους στον αγώνα για την απελευθέρωση των
πολιτικών κρατουμένων˙ έκκληση 80 αγωνιστών συλληφθέντων
με την κατηγορία της κατασκοπείας προς την κυβέρνηση, τα
κόμματα και τον τύπο για συμπαράσταση στην προετοιμαζόμενη
δίκη τους στο στρατοδικείο˙ επιβολή θανατικής ποινής από τα
στρατοδικεία Θεσσαλονίκης και Καβάλας σε έξι αγωνιστές:
Γ.Φωστηρόπουλο, Κ.Αθανασιάδη, Θ.Αραμπατζή, Δ.Αραμπατζή,
Ζ.Ζαφειρίδη, Αντ.Καραγιάννη (20 Μαρτίου – 7 Απριλίου)˙
ανακοίνωση της εκτέλεσης του αγωνιστή Χρ.Καρανταή στο
Ηράκλειο Κρήτης (2 Μαΐου)˙ διαμαρτυρίες φυματικών πολιτικών
κρατουμένων των φυλακών Τρίπολης και Άμφισσας˙ ανακοίνωση
των ονομάτων των 27 πολιτικών κρατουμένων που απέδρασαν
από τις φυλακές Βούρλων Πειραιά˙ βάναυση μεταχείριση των
πολιτικών κρατουμένων στις φυλακές μετά την απόδραση˙
υπομνήματα από όλη την χώρα για την απελευθέρωση
φυλακισμένων και εξορίστων πολιτικών κρατουμένων˙
υπομνήματα τοπικών αρχών για την απελευθέρωση συμπολιτών
τους˙ υπόμνημα των 1.000 εξορίστων του Άη-Στράτη προς τον
ελληνικό και διεθνή Ερυθρό Σταυρό˙ επανασύσταση του τόπου
εξορίας των Γιούρων (Αύγουστος)˙ κυβερνητική απόφαση για
μεταγωγή 2.000 πολιτικών κρατουμένων στις νέες φυλακές των

Γιούρων: έντονες διαμαρτυρίες των πολιτικών κρατουμένων για
την εφαρμογή του μέτρου και καταγγελία των συνθηκών
διαβίωσης στο νησί˙ εκκλήσεις και διαβήματα συγγενών
πολιτικών κρατουμένων για ματαίωση του σχεδίου μεταγωγής των
κρατουμένων στο νησί˙ ερώτηση στη Βουλή από 17 βουλευτές
όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την επανίδρυση των
φυλακών των Γιούρων˙ καταγγελία του τρομοκρατικού
καθεστώτος και των απάνθρωπων συνθηκών στις φυλακές
Κέρκυρας˙ σιωπή της κυβέρνησης απέναντι στο διάβημα
βουλευτών της αντιπολίτευσης για αναστολή των εκτελέσεων˙
επερωτήσεις βουλευτών στη Βουλή σχετικά με τις συνθήκες
κράτησης στις φυλακές Κέρκυρας και Αίγινας˙ διαβήματα της
ΕΔΑ για την κατάργηση του ν.375 και των εκτοπίσεων – Συνέχιση
των κατασταλτικών μέτρων έναντι πολιτικών κρατουμένων και
εξορίστων και επί κυβέρνησης Καραμανλή˙ επανεργοποίηση των
στρατοδικείων και θανατική καταδίκη του Β.Σταυράκογλου (30
Οκτωβρίου)˙ βάναυση μεταχείριση της Ρούλας Κουκούλου και
της Αύρας Βλάση στις φυλακές Αβέρωφ˙ συνέχιση των
μεταγωγών στα Γιούρα˙ υπόμνημα των πολιτικών κρατουμένων
των Γιούρων στην γενική συνέλευση και την Επιτροπή
δικαιωμάτων του ΟΗΕ με αίτημα την κατάργηση των φυλακών
των Γιούρων και την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων˙
ψηφίσματα δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, λαϊκών
οργανώσεων, δικηγορικών συλλόγων, κοινωνικών και πολιτικών
παραγόντων για χορήγηση γενικής αμνηστίας και εσωτερική
ειρήνευση.
Φύλλα: 371: δακτ.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
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1950: Πολιτική ανασκόπηση – Έκθεση της Βρετανικής Στρατιωτικής
Αποστολής για την Ελλάδα – Δίκες αγωνιστών
Φ1 10.6.1950 – 20.8.1950
Σχέσεις Αθήνας – Βελιγραδίου . έκθεση της Βρετανικής
Στρατιωτικής Αποστολής σχετικά με τη δράση της στην
Ελλάδα κατά τα έτη 1945 – 1950 . ΣΚΕΛΔ: σχολιασμός των
άρθρων της εφ. Μάχη . η οικονομική
και κοινωνική
κατάσταση στη Θράκη . οι δίκες στο στρατοδικείο Αθηνών.
Φ2 1.8.1950 – 30.12.1950
Σχόλια και ανασκόπηση της πολιτικής κατάστασης στην
Ελλάδα.
Φύλλα: 548: δακτ.
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1951 – 1955: Η οικονομικο-κοινωνική πολιτική των κυβερνήσεων
Βενιζέλου, Πλαστήρα, Παπάγου – Οι κυβερνήσεις
απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση – Δημοτικές
εκλογές – Διώξεις, δίκες και εκτελέσεις αγωνιστών –
Κίνηση για πανδημοκρατική ενότητα δράσης
Φ1 2.1.1951 – 8.4.1955

Τα αντιλαϊκά μέτρα των κυβερνήσεων Βενιζέλου, Πλαστήρα,
Παπάγου . η οικονομική και κοινωνική πολιτική των
κυβερνήσεων .
κυβερνητικές κρίσεις . βουλευτικές και
δημοτικές εκλογές . ο ρόλος των Αμερικανών, του ΙΔΕΑ, των
Ανακτόρων στις πολιτικές εξελίξεις . προώθηση πολεμικών
σχεδίων των Αμερικανών στα Βαλκάνια . αντικομουνισμός και
αστυνομικές διώξεις εις βάρος δημοκρατικών πολιτών . δίκες
στα στρατοδικεία . εκτέλεση Ν. Μπελογιάννη και άλλων
αγωνιστών . σκευωρίες κατά της ΕΔΑ . δίκη της ηγεσίας του
ΚΚΕ . καταδίκη Ν. Πλουμπίδη . εξωτερική πολιτική της
κυβέρνησης Παπάγου . συμμετοχή στον πόλεμο της Κορέας .
δημοτικές εκλογές Νοεμβρίου 1954 . το αίτημα της απλής
.
αναλογικής
κίνηση
της
αντιπολίτευσης
για
«αντισυναγερμική» και πανδημοκρατική ενότητα δράσης.
Φ2 5.3.1951 – 15.7.1955
«Δήμοι και κοινότητες»: προβλήματα δήμων και κοινοτήτων .
αιτήματα δημοτών . η πολιτική των κυβερνήσεων Βενιζέλου,
Πλαστήρα, Παπάγου απέναντι στη τοπική αυτοδιοίκηση .
δημοτικές εκλογές . πανελλαδικά συνέδρια δήμων και
κοινοτήτων.
Φύλλα: 1305: δακτ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
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1950 –1955: Οικονομικές συνέπειες του εμφυλίου πολέμου – Η
κατάσταση της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο του
Σχεδίου Μάρσαλ
12.1.1950 – 27.5.1955
«Άρθρα και σχόλια για οικονομικά θέματα»: οι οικονομικές
συνέπειες του εμφυλίου πολέμου . το Δόγμα Τρούμαν, το
Σχέδιο Μάρσαλ και το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης . τα
αποτελέσματα της αμερικανικής οικονομικής πολιτικής στην
Ελλάδα . ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης Πλαστήρα για το
οικονομικό έτος 1950 –1951 . το
πρόγραμμα του
εξηλεκτρισμού και της εκβιομηχάνισης της χώρας . η άνοδος
του τιμαρίθμου . η δράση των μονοπωλίων . οι στρατιωτικές
δαπάνες και η ανασυγκρότηση . η λαϊκή στέγη . η έκθεση
Χόφμαν, υπεύθυνου του σχεδίου Ευρωπαϊκής Ανόρθωσης,
σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας στην Ελλάδα . ο
προϋπολογισμός του 1951-1952 . περικοπή της αμερικανικής
βοήθειας . τα αποτελέσματα του Σχεδίου Μάρσαλ στην
αγροτική οικονομία . το εξωτερικό εμπόριο της χώρας . οι
ελληνικές εξαγωγές καπνού στη Γερμανία και τη Σοβιετική
Ένωση . η βιομηχανική κρίση στην Ελλάδα . η συγχώνευση
των τραπεζών . τα αμερικανικά τραπεζικά μονοπώλια στην
Ελλάδα . ο πληθωρισμός . οι εμπορικές σχέσεις με τη
Σοβιετική Ένωση και τις Λαϊκές Δημοκρατίες . οι υπέρογκες
στρατιωτικές δαπάνες . ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση του
δημοσίου χρέους . οι επιπτώσεις στη οικονομία από την

υποτίμηση της δραχμής . αντιλαϊκά φορολογικά νομοσχέδια . ο
προϋπολογισμός του 1954 .
οι εξαγωγές των αγροτικών
προϊόντων . το νομοθετικό διάταγμα «περί επενδύσεως και
προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού» . απολογισμός έξι χρόνων
.
αμερικανικής
βοήθειας
η
αμερικανική
εταιρεία
.
εξηλεκτρισμού «ΕΜΠΑΣΚΟ» η οικονομική πολιτική του
«Συναγερμού» και ο πληθωρισμός .
το πρόγραμμα
ανασυγκρότησης των Παπάγου – Μαρκεζίνη . το καπνικό
ζήτημα.
Φύλλα: 792: δακτ.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
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5.1.1950 – 31.12.1951: Το σχέδιο ανασυγκρότησης της γεωργίας και
η κατάσταση των αγροτών: κρίση στην
παραγωγή και διάθεση καπνού, σταφίδας,
κρασιού, ελαιόλαδου – Η Αγροτική
Τράπεζα – Αιτήματα για διανομη γης
Το σχέδιο ανασυγκρότησης της γεωργίας και η κατάσταση των
αγροτών . κρίση παραγωγής και διάθεσης καπνού, σταφίδας,
κρασιού, ελαιολάδου, βάμβακος, εσπεριδοειδών . καθορισμός
τιμής ασφαλείας και συγκεντρώσεως για τα αγροτικά προϊόντα
.
διαμαρτυρίες του αγροτικού κόσμου για καθορισμό χαμηλών
τιμών . οι επιπτώσεις του Σχεδίου Μάρσαλ στην αγροτική
παραγωγή . η καπνική κρίση : κυβερνητικά μέτρα για την
αντιμετώπισή της . τα σκάνδαλα της Αγροτικής Τράπεζας
Ελλάδος (ΑΤΕ) . η ΑΤΕ και η παροχή δανείων στους
«εθνικόφρονες» αγρότες . οι διανομές τροφίμων στους
δημοσίους υπαλλήλους . εισαγωγή σπορέλαιων στην Ελλάδα .
η κατάσταση των αγροτών μετά από τέσσερα χρόνια
αμερικανικής βοήθειας . προκήρυξη των αντάρτικων τμημάτων
Θράκης του ΔΣΕ προς τους καπνοπαραγωγούς Θράκης.
ανακοίνωση του ΠΓ της ΚΕ του Αγροτικού Κόμματος
Ελλάδας (ΑΚΕ) . κινητοποιήσεις των καπνοπαραγωγών
Μακεδονίας – Θράκης και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας˙
κινητοποιήσεις των σιτοπαραγωγών Θεσσαλίας και
Μακεδονίας . κινητοποιήσεις των σταφιδοπαραγωγών
Πελοποννήσου . περιοδείες Γ. Παπανδρέου και Σ.Βενιζέλου
στη Βόρεια Ελλάδα . αιτήματα αγροτικού κόσμου για διανομή
γης . κυβερνητικά μέτρα για την επέκταση των κοινωνικών
ασφαλίσεων στους αγρότες . κυβερνητικές υποσχέσεις για
αποκατάσταση ακτημόνων και απαλλοτρίωση μεγάλων
κτημάτων . καταστροφές από πλημμύρες στις πεδινές περιοχές
της χώρας.
Φύλλα: 416: δακτ.

Κ 51

1950 – 1952: Προβλήματα και αγώνες των αγροτών το 1950-1952 –
Κινητοποιήσεις
καπνοπαραγωγών,
σιτοπαραγωγών,
βαμβακοπαραγωγών, σταφιδοπαραγωγών – ΑΤΕ και

αγροτικά δάνεια – Ακτήμονες – Συνεταιριστική νομοθεσία
– Μοναστηριακά κτήματα – Ειδήσεις από τους αγώνες των
αγροτών στις καπιταλιστικές χώρες.
Φ1 5.1.1950 – 27.12.1950
Διαμαρτυρίες αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων για την
προβλεπόμενη ίδρυση αμερικανικού εργοστασίου παραγωγής
λιπασμάτων στην Ελλάδα . διαμαρτυρίες για τη δέσμευση
κεφαλαίων των συνεταιρισμών από την Εθνική Τράπεζα .
διαμαρτυρίες των οργανώσεων των βαμβακοπαραγωγών για
την ασκούμενη από τους βαμβακοβιομηχάνους κερδοσκοπία
εις βάρος των παραγωγών . υπομνήματα προς την κυβέρνηση
των οργανισμών καπνού για την κρίση στην παραγωγή και
διάθεση των ελληνικών καπνών . κυβερνητική αδιαφορία
απέναντι
στην
κατάσταση
των
επαναπατριζομένων
.
«ξεσπιτωμένων» αγροτών
διαμαρτυρίες για τον
εξαναγκαστικό εξοπλισμό των αγροτών Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης και την εκτέλεση αποστολών εναντίων
ανταρτών . η κατάσταση αγροτών και καλλιεργειών στην
Μακεδονία – Θράκη . αιτήματα σηροτρόφων Σουφλίου για
λήψη προστατευτικών μέτρων για την παραγωγή τους .
περικοπή αγροτικών δανείων από την ΑΤΕ . αιτήματα της
ΚΣΟΣ
(Κοινοπραξία Συνεταιριστικών Οργανώσεων
Σουλτανίνας) για αύξηση της τιμής ασφαλείας της σταφίδας .
ανακοίνωση αντιπροσωπείας της Ένωσης Γεωργικών
Συνεταιρισμών για την οικτρή κατάσταση των σιτοπαραγωγών
.
διαμαρτυρίες των σιτοπαραγωγών Μακεδονίας – Θράκης .
ογκώδη συλλαλητήρια διαμαρτυρίας των καπνοπαραγωγών
Βόρειας Ελλάδας και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας για τον
αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές αγορές των ελληνικών καπνών
λόγω του αμερικανικού ανταγωνισμού . συλλαλητήρια των
σταφιδοπαραγωγών Πελοποννήσου για το σταφιδικό ζήτημα .
αιτήματα πατατοπαραγωγών Θηβών και Αρκαδίας για αύξηση
της τιμής του προϊόντος τους . αιτήματα των παραγωγών
εσπεριδοειδών Χίου και των αμπελουργών Αττικής-Βοιωτίας
για κρατική ενίσχυση και παροχή δανείων.
Φ2 4.1.1951 – 29.12.1951
Το πρόβλημα της αγροτικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα .
κυβερνητικές υποσχέσεις για κοινωνικές ασφαλίσεις και
υγειονομική περίθαλψη των αγροτών . οι καπνικοί
συνεταιρισμοί, η ΣΕΚΕ, οι καπνοπαραγωγοί και η διακοπή των
εξαγωγών των ελληνικών καπνών . επίδοση ψηφίσματος από
την ΕΕ του Καπνοπαραγωγικού Συνεδρίου Θεσσαλονίκης στην
Αμερικανική Αποστολή . φτώχια και εξαθλίωση υπαίθρου .
έλλειψη καλλιεργητικών μέσων και εφοδίων . το κόστος
παραγωγής των αγροτικών προϊόντων και οι εξαγωγές .
αγωνιστικές κινητοποιήσεις των αγροτών Τυμπακίου Κρήτης,
Μενιδίου Αττικής και Καλαμάτας για την άρση της απόφασης
απαλλοτρίωσης των κτημάτων τους και μετατροπή τους σε
στρατιωτικά αεροδρόμια . διαμαρτυρία της Ένωσης
Μαστιχοπαραγωγών Χίου για αύξηση της τιμής των

λιπασμάτων και αποκλεισμό της μαστίχας από τις ξένες αγορές
.
αμερικανική εντολή για εκρίζωση των ελληνικών καπνών
δεύτερης ποιότητας . αγωνιστικές κινητοποιήσεις και
πανελλήνιο συλλαλητήριο καπνοπαραγωγών στη Δράμα .
μαζικές πορείες καπνοπαραγωγών στο Αγρίνιο . παναγροτικό
συνέδριο στη Λάρισα για υψηλότερες τιμές σιτηρών .
συγκεντρώσεις
διαμαρτυρίας
σταφιδοπαραγωγών
ντοματοπαραγωγών και βαμβακοπαραγωγών για τις χαμηλές
τιμές των προϊόντων τους . κατάληψη καλλιεργήσιμης γης στις
Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης από ακτήμονες . το άλυτο
πρόβλημα της αποκατάστασης των ακτημόνων αγροτικών
οικογενειών.
Φ3 3.1.1952 – 30.12.1952
Αγώνες σταφιδοπαραγωγών για εξασφάλιση ικανοποιητικής
τιμής της σταφίδας . κυβερνητικές υποσχέσεις για
αποκατάσταση των ακτημόνων . το πρόγραμμα «πρόνοια –
εργασία» και η εκμετάλλευση των ορεινών πληθυσμών .
καταστροφές από πλημμύρες στην αγροτική παραγωγή και
.
κτηνοτροφία της Θεσσαλίας και άλλων περιοχών
υπομνήματα αγροτών προς την κυβέρνηση για αποφυλάκιση
των συμπατριωτών τους πολιτικών κρατουμένων . πορεία
πείνας των καπνοπαραγωγών Δράμας . τροποποίηση
συνεταιριστικής νομοθεσίας από την κυβέρνηση Πλαστήρα –
Βενιζέλου . προτάσεις της εμπορικής αντιπροσωπείας της
Σοβιετικής Ένωσης για αγορά καπνών και ελαιολάδου από την
Ελλάδα . η συμφωνία μεταξύ Κράτους και Εκκλησίας για
εκποίηση των μοναστηριακών και εκκλησιαστικών κτημάτων .
καθορισμός χαμηλών τιμών ασφαλείας στα αγροτικά προϊόντα
: βαμβάκι, σιτάρι, σταφίδα . νομοσχέδιο για την κοινωνική
ασφάλιση των αγροτών . νομοσχέδιο «περί αποκαταστάσεως
των ακτημόνων καλλιεργητών» . απατηλές υποσχέσεις για τη
στέγαση επαναπατριζομένων αγροτών . ειδήσεις από τη ζωή
και τους αγώνες των αγροτών στις καπιταλιστικές χώρες . τα
αποτελέσματα του πλάνου στο 2ο τρίμηνο 1952 για τη
σοσιαλιστική ανοικοδόμηση του χωριού στη Λ. Δ. Ρουμανίας .
τρία χρόνια από την υποχώρηση του Δ.Σ.Ε. και οι επιπτώσεις
στη κατάσταση των αγροτών . εμπορική συμφωνία Ελλάδας –
Σοβιετικής Ένωσης για εξαγωγές ελληνικών καπνών στη ΣΕ .
εορτασμός της διεθνούς συνεταιριστικής ημέρας . ογκώδη
συλλαλητήρια
σταφιδοπαραγωγών στην Πελοπόννησο .
ανακοίνωση του Π.Γ. της ΚΕ του ΑΚΕ για τα αγροτικά
συλλαλητήρια . επέτειος 11 χρόνων από την ίδρυση του ΕΑΜ .
θάνατος του εξόριστουπαλαίμαχου, γ.γραμματέα του ΑΚΕ, Κ.
Γαβριηλίδη, στη Λήμνο : καταγγελίες για τις συνθήκες
κράτησης και θανάτου του . προεκλογική κίνηση: εκκλήσεις
του Ρ. Σταθμού για καταψήφιση Πλαστήρα – Βενιζέλου –
Παπάγου . απόσπασμα άρθρου του γραμματέα της ΚΕ του
ΑΚΕ και απόσπασμα συνέντευξης του Ν. Ζαχαριάδη για την
εκλογική ψήφο των αγροτών . επέτειος των 34 χρόνων από την
ίδρυση του ΚΚΕ . επέτειος των 73 χρόνων από την γέννηση

του Στάλιν . αύξηση της αγροτικής παραγωγής στη Λ.Δ.
Αλβανίας . καταστροφές από πλημμύρες στο νομό Έβρου .
υποσχέσεις Μαρκεζίνη για αρδευτικά και εγγειοβελτιωτικά
έργα.
Φύλλα: 627: δακτ.
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1950 –1955: Η αγροτική πολιτική Πλαστήρα, Βενιζέλου, Παπάγου – Η
ΠΑΣΕΓΕΣ – Η κρίση στην παραγωγή και διάθεση των
ελληνικών
αγροτικών
προϊόντων
–
Αγροτικές
κινητοποιήσεις – ΑΤΕ – ΚΥΔΕΠ – ΟΓΑ – Εταιρεία
Κωπαΐδας – Ορεινοί πληθυσμοί – Ακτήμονες –
Μετανάστευση – Νέα από τη ζωή των αγροτών στις
καπιταλιστικές και σοσιαλιστικές χώρες.
Φ1 4.1.1950 – 8.7.1955
Ανακοινώσεις, εκκλήσεις, διακηρύξεις της μόνιμης διοίκησης
της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας
Ενώσεων Γεωργικών
Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ).
Φ2 12.3.1952 – 5.7.1955
Οι επιπτώσεις του Σχεδίου Μάρσαλ και της αμερικανικής
βοήθειας στην παραγωγή και διάθεση των ελληνικών
αγροτικών προϊόντων . κυβερνητικά μέτρα για την
αντιμετώπιση της καπνικής κρίσης . οι εργασίες της Διεθνούς
Οικονομικής Σύσκεψης της Μόσχας για εμπορικές ανταλλαγές
μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης, Λ. Δημοκρατιών και Ελλάδας . η
αγροτική πολιτική των Πλαστήρα – Βενιζέλου . συμφωνία
μεταξύ Κράτους
και
Εκκλησίας
για εκποίηση των
μοναστηριακών κτημάτων . τα έργα του Έβρου . η κατάσταση
του πληθυσμού της ορεινής Φωκίδας . συλλαλητήριο
σταφιδοπαραγωγών στον Πύργο . το ζήτημα της κοινωνικής
ασφάλισης των αγροτών . ο βίος και οι καταχρήσεις της
ΚΥΔΕΠ . η ασυδοσία της Εταιρείας Κωπαΐδας . υπογραφή της
απόφασης για την απαλλοτρίωση της Κωπαΐδας . τα αγροτικά
δάνεια της ΑΤΕ . το αγροτικό πρόγραμμα του Παπάγου και οι
ακτήμονες . τοποθέτηση κυβερνητικού επιτρόπου στις
παραμεθόριες περιοχές της Β. Ελλάδας . το πρόγραμμα
αγροτικής κινητοποίησης . χρέη και φόροι των αγροτών .
προνομιακή τιμή στο αμερικανικό σιτάρι . οι τιμές των
αγροτικών προϊόντων . περίθαλψη των σεισμοπαθών
Επτανήσου . το νομοσχέδιο
«περί παραχωρήσεως προς
αποκατάστασιν καλλιεργητών των γαιών του Κωπαϊδικού
πεδίου» . το αγροτικό έργο του Παπάγου . αύξηση του
τιμήματος των παραχωρηθέντων μεταπολεμικά γεωργικών
κλήρων.
Φ3 4.9.1953 – 21.5.1954
Κυβερνητική ολιγωρία απέναντι στους σεισμοπαθείς και
πλημμυροπαθείς αγρότες . η κατάσταση των αγροτών στη
Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα .
εγκατάλειψη των ορεινών και κτηνοτροφικών πληθυσμών από
την κυβέρνηση Παπάγου . οι εκτοπίσεις χιλιάδων Ελλήνων και
Σλαβομακεδόνων αγροτών από την Β. Ελλάδα και ο νόμος

περί επανεποικισμού των παραμεθόριων περιοχών . διεκδίκηση
της γης της Κωπαΐδας από ακτήμονες αγρότες . εικονικές τιμές
ασφαλείας στα αγροτικά προϊόντα: σταφίδα, καπνό, λάδι,
σιτάρι, ρύζι, βαμβάκι . συμπίεση αγροτικών εισοδημάτων .
κερδοσκοπία εις βάρος των παραγωγών από εμπόρους, ΑΣΟ,
ΑΤΕ . εισαγωγή αμερικανικών αγροτικών προϊόντων . η
υπογραφή της στρατιωτικής συμφωνίας της 12.10.1953 μεταξύ
ΗΠΑ – Ελλάδας και οι επιπτώσεις της στην ελληνική
οικονομία . προκήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ και του ΑΚΕ και
διακοίνωση της Σοβιετικής κυβέρνησης προς την κυβέρνηση
της
Ελλάδας
σχετικά
με
την
υπογραφή
της
ελληνοαμερικάνικης συμφωνίας . διαπραγματεύσεις με τις
Λαϊκές Δημοκρατίες για αποκατάσταση των διπλωματικών
σχέσεων και έναρξη εμπορικών ανταλλαγών . απόσπασμα
συνέντευξης του Ν. Ζαχαριάδη στη εφ. Ακρόπολη για την
οικονομική κρίση στην Ελλάδα . μαζικό κύμα μετανάστευσης
από την Πελοπόννησο και άλλες περιοχές της χώρας . έκκληση
του Ρ.Σταθμού προς τους Έλληνες αγρότες για καταψήφιση
των συναργεμικών υποψηφίων στις αναπληρωματικές εκλογές
του Σεπτεμβρίου 1953 και Ιανουαρίου 1954 . ένας χρόνος μετά
την υποτίμηση της δραχμής και οι επιπτώσεις στη αγροτική
οικονομία . διαμαρτυρίες αγροτών για την κατάσχεση και
μετατροπή των κτημάτων τους σε στρατιωτικά αεροδρόμια .
αμερικάνικες
παροτρύνσεις
για
αντικατάσταση
της
καλλιέργειας αμπελιών και εσπεριδοειδών με άλλες
καλλιέργειες . τα «τοκογλυφικά» δάνεια της Αγροτικής
Τράπεζας . αγροτικές ειδήσεις . νέα από τους αγώνες των
αγροτών στις καπιταλιστικές χώρες . νέα από τη ζωή και τις
κατακτήσεις των αγροτών στην Σοβιετική Ένωση και τις
Λαϊκές Δημοκρατίες . επέτειοι εθνικών και δημοκρατικών
αγώνων . ένας χρόνος από τον θάνατο του Στάλιν . δύο χρόνια
από την εκτέλεση του Ν. Μπελογιάννη.
Φύλλα: 1363: δακτ.
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1950-1951: Η εργατική πολιτική των κυβερνήσεων Θεοτόκη,
Βενιζέλου, Πλαστήρα – Απεργιακές κινητοποιήσεις
εργαζομένων – Πανελλαδική απεργία δημοσίων
υπαλλήλων – 8ο Συνέδριο ΑΔΕΔΥ.
3.1.1950 – 30.12.1951
Η κατάσταση της εργατικής τάξης μετά από εννέα χρόνια
πολέμου και ξένης κατοχής˙ δύο τηλεγραφήματα και άρθρο του
Κ.Θέου, γ.γραμματέα της εκλεγμένης διοίκησης της ΓΣΕΕ,
απευθυνόμενα στην Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία
(ΠΣΟ) σχετικά με τη δίκη 118 συνδικαλιστικών στελεχών στο
στρατοδικείο της Αθήνας – Συνεχείς καταγγελίες από τον Ρ.Σ.
της πολιτικής υποταγής των διαδοχικών κυβερνήσεων και
ευθυγράμμισης με τους βασικούς άξονες και προτεραιότητες

του καταρτισθέντος από την Αμερικανική Αποστολή
οικονομικού προγράμματος της χώρας: αιματηρές οικονομίες,
περικοπές δαπανών˙ άρνηση ικανοποίησης των αιτημάτων των
εργαζομένων από την κυβέρνηση Θεοτόκη˙ αποφάσεις για
διακοπή επιδομάτων και διανομών τροφίμων στους δημοσίους
υπαλλήλους˙ συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικής
Πολιτικής για το δημοσιοϋπαλληλικό ζήτημα: συμμετοχή
Αμερικανών ειδικών στο έργο της επιτροπής – Αντιλαϊκά
οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης Βενιζέλου: απόρριψη του
αιτήματος των εργαζομένων για αύξηση αποδοχών˙ διακοπή
επικουρικών επιδομάτων και απαγόρευση διορισμών˙
αντιλαϊκή λύση στο καπνικό ζήτημα: υπονόμευση της
κατοχύρωσης του καπνεργατικού επαγγέλματος με την
πρόσληψη ανειδίκευτων γυναικών στο πλαίσιο της καπνικής
κρίσης˙ εξαγγελία του προγράμματος ανασυγκρότησης και
εφαρμογή του σε διάφορα υπουργεία˙ μετατόπιση των
οικονομικών βαρών στους εργαζόμενους και τον λαό –
Συνέχιση των αντιλαϊκών οικονομικών μέτρων από την
κυβέρνηση Πλαστήρα: (Απρ. 50) αθρόες απολύσεις υπαλλήλων
από υπηρεσίες και οργανισμούς του κράτους˙ απόκρουση
αιτημάτων των εργαζομένων για αναπροσαρμογή μισθών και
συντάξεων˙ μεγάλη απεργία των δημοσίων υπαλλήλων (Μάϊος
1950)˙ λοκ άουτ των εφοπλιστών στις ακτοπλοϊκές γραμμές˙
κυβερνητικά μέτρα κατά του ισχύοντος τρόπου πληρωμής των
λιμενεργατών Πειραιά˙ αναβολή της γενικής αύξησης των
ημερομισθίων για όλες τις κατηγορίες εργατών και αύξηση των
κατώτατων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών˙ αθέτηση της
υπόσχεσης της κυβέρνησης Πλαστήρα για επαναφορά των
απολυθέντων για πολιτικούς λόγους και διατήρηση ακέραιου
του στηριζόμενου στα «συμβούλια νομιμοφροσύνης»
μηχανισμού απολύσεων ˙ απαγόρευση συγκεντρώσεων και
συνελεύσεων εργατών˙ κοινωνική δυσαρέσκεια από την
ανακοίνωση των κονδυλίων του προϋπολογισμού για το έτος
1951: 38% στρατιωτικές δαπάνες και 5% κοινωνική πρόνοια˙
αύξηση των μισθών των υπουργών και βουλευτών˙ συνέχιση
των ανατιμήσεων˙ συνέχιση της καθήλωσης μισθών και
συντάξεων˙
απεργίες
εργατών
εριουργίας˙
απεργία
επαγγελματοβιοτεχνών και μικρεμπόρων: κλείσιμο των
καταστημάτων σε όλη τη χώρα (8.9.1950)˙ απόφαση
Αμερικανών για περικοπή κονδυλίων του Σχεδίου Μάρσαλ και
αναδιάρθρωση της οικονομίας (19.9.1950)˙ δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νέου μισθολογίου των
δημοσίων υπαλλήλων με αναδρομική ισχύ˙ κυβερνητική
απόφαση για απόλυση 4.000 εκτάκτων υπαλλήλων από τις
κρατικές υπηρεσίες˙ απόφαση για κατάργηση όλων των
ημερών αργίας εκτός Κυριακής˙ συνεχείς καταγγελίες από τον
Ρ.Σταθμό της ενδοτικής στάσης της ΑΔΕΔΥ απέναντι στις
κυβερνητικές αποφάσεις˙ μαζικές απολύσεις 7.000 εργατών και
υπαλλήλων από εργαστάσια και επιχειρήσεις Αθήνας-Πειραιά˙
κύμα απεργιακών κινητοποιήσεων τον Δεκέμβριο 1950˙

απόφαση κυβέρνησης-ΓΣΕΕ για καταβολή του 13ου μισθού των
Χριστουγέννων σε δύο δόσεις˙ λήψη μέτρων ανακούφισης
μισθωτών με διανομές τροφίμων˙ απόφαση για καθορισμό
ημερομισθίων
βάσει
συλλογικών
συμβάσεων˙
«Το
συνδικαλιστικό εργατικό κίνημα το 1950»: σημείωμα του
Απ.Γκρόζου.
1951: κυβερνητική σύσκεψη για τα εργατικά ζητήματα˙
κυβερνητική απόφαση για στοιχειώδεις αυξήσεις μισθών και
ημερομισθίων˙ χαμηλό βιοτικό επίπεδο λαού˙ υπερτροφικός
πολεμικός μηχανισμός˙ εκμετάλλευση του εργαζόμενου λαού
από το κεφάλαιο˙ οικονομικός μαρασμός στη Β.Ελλάδα από τα
αντιλαϊκά οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης˙ συσκέψεις των
επαγγελματοβιοτεχνικών
σωματείων
Αθήνας-Πειραιά˙
οργάνωση από τη ΓΣΕΕ σύσκεψης των διοικήσεων των
εργατικών κέντρων Αθήνας-Πειραιά˙ κυβερνητικές συσκέψεις
για συνεργασία κεφαλαίου-κυβέρνησης-εργασίας˙ συνεχείς
καταγγελίες της ΓΣΕΕ από τον Ρ.Σταθμό για ρεφορμισμό,
εργατοκαπηλεία και συμβιβασμό με το κεφάλαιο και την
κυβέρνηση˙ συσκέψεις ΑΔΕΔΥ με την κυβέρνηση για το
δημοσιοϋπαλληλικό μισθολόγιο και τον υπαλληλικό κώδικα˙ ο
ρόλος του Αμερικανού συνδικαλιστή Μπράουν στις δίκες
συνδικαλιστικών στελεχών στην Αθήνα˙ ίδρυση συμβουλίου
στο υπουργείο Εργασίας για τη ρύθμιση συλλογικών
συμβάσεων εργασίας με τη συμμετοχή αντιπροσώπων των
εργοδοτών, του κράτους και της ΓΣΕΕ˙ συσκέψεις
Γ.Παπανδρέου με καπνεμπόρους και εκπροσώπους της
Καπνεργατικής Ομοσπονδίας για το καπνικό ζήτημα˙ κύμα
απεργιών (Μάρτιος-Ιούλιος) με αίτημα την τιμαριθμική
αναπροσαρμογή μισθών: υπάλληλοι ΟΤΕ, Τραπεζών,
υπουργείου Εμπορίου, Εταιρείας Υδάτων, καπνεργάτες˙
15ήμερη πανελλαδική απεργία 65.000 δημοσίων υπαλλήλων
(Ιούλιος 1951)˙ αναστολή της απεργίας από την ΑΔΕΔΥ˙
δικαστικές διώξεις δημοσίων υπαλλήλων για συμμετοχή στην
απεργία˙ διακοπή της συνταξιοδότησης των φυλακισμένων
γυναικών˙ διορισμός του Α.Μυλωνά ιδρυτή του «Αγροτικού
Κόμματος Ελλάδος» ως διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας
Ελλάδος (ΑΤΕ) – Παρέλκυση του ζητήματος του μισθολογίου
των δημοσίων υπαλλήλων από τη νέα κυβέρνηση Πλαστήρα
μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 1951˙ νέα απεργία
τραπεζικών υπαλλήλων για το νόμο Βενιζέλου «περί
κοινωνικών ασφαλίσεων»˙ σκληρά κυβερνητικά μέτρα κατά
των 5.000 απεργών υπαλλήλων των Τραπεζών Εθνικής
Ελλάδος και Αγροτικής: επιστράτευση απεργών˙ στατιστικά
στοιχεία για τους απεργιακούς αγώνες το 1ο τρίμηνο 1951˙
σύγκληση του 8ου Δημοσιοϋπαλληλικού Συνεδρίου (815.10.1951)˙ διαβήματα του προεδρείου της ΑΔΕΔΥ στον
Πλαστήρα για ικανοποίηση των δημοσιοϋπαλληλικών
αιτημάτων˙ διάσταση μεταξύ των προεκλογικών υποσχέσεων
του Πλαστήρα και της εφαρμοζόμενης κυβερνητικής εργατικής
πολιτικής˙ απεργίες εργατοϋπαλληλικών κλάδων˙ κυβερνητική

απόφαση για χορήγηση του 13ου μισθού των Χριστουγέννων
στους εργαζόμενους και χορήγηση επιδόματος στους ανέργους˙
αθρόες απολύσεις εργαζομένων τον Δεκέμβριο 1951˙
κυβερνητικές δηλώσεις για σκληρή αντιμετώπιση ενδεχόμενης
δημοσιοϋπαλληλικής απεργίας˙ αναστολη από την ΑΔΕΔΥ της
εξαγγελθείσας απεργίας των δηοσίων υπαλλήλων για τον
Δεκέμβριο 1951.
Φύλλα: 961: δακτ.
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1950 –1955: Μεσαία στρώματα – Απεργιακές κινητοποιήσεις
εργαζομένων – ΓΣΕΕ: 10ο–12ο Συνέδριο
Φ1 27.3.1950 – 31.7.1955
«Επαγγελματοβιοτέχνες – Μεσαία στρώματα»
Δυσπραγία επαγγελματιών και βιοτεχνών από τη γενική πτώση
του βιοτικού επιπέδου και τις νέες φορολογικές επιβαρύνσεις˙
το οικονομικό πρόγραμμα της Αμερικανικής Αποστολής και οι
επιπτώσεις του στα μεσαία στρώματα˙ η φορολογική πολιτική
της κυβέρνησης Βενιζέλου και η υποδοχή της από τις
διοικήσεις
των
επαγγελματοβιοτεχνικών
οργανώσεων˙
απεργιακές κινητοποιήσεις τριατατικών υπαλλήλων και
αυτοκινητιστών (Απρίλιος 1951)˙ φοροελαφρύνσεις στο
εφοπλιστικό κεφάλαιο και φορολογική αφαίμαξη των
επαγγελματιών και βιοτεχνών˙ νέα φορολογικά βάρη από την
κυβέρνηση Πλαστήρα: αύξηση άμεσων φόρων, αύξηση
ενοικίων, έλλειψη πρώτων υλών˙ διαμαρτυρίες και
κινητοποιήσεις επαγγελματιών και βιοτεχνών στην Κρήτη και
Β.Ελλάδα με αίτημα την φορολογική ανακούφιση και τη
χορήγηση πιστώσεων˙ παλλαϊκή 24ωρη απεργία στην
Καστοριά σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εισαγωγή δερμάτων
για γούνες από το εξωτερικό˙ πανθεσσαλική 24ωρη απεργία
εμπόρων και βιοτεχνών˙ κλείσιμο καταστημάτων στην
Καβάλα, Πειραιά και Σύρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νέο
φορολογικό κώδικα˙ συνέδριο στην Καβάλα των
επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης (8.6.1952)˙ αίτημα των εμπορικών και
επαγγελματικών συλλόγων για αναστολή της καταβολής των
χρεών προς τις τράπεζες και το Δημόσιο λόγω αδυναμίας
εξόφλησης χρεών˙ διήμερη απεργία επαγγελματιών και
βιοτεχνών όλης της χώρας με αίτημα φορολογικές ελαφρύνσεις
και χορήγηση πιστώσεων (30-31.7.1952)˙ σχόλια του
Ρ.Σταθμού σχετικά με την αύξηση του ποσοστού των
διαμαρτυρημένων γραμματίων, των πτωχεύσεων επιχειρήσεων,
της φυλάκισης επαγγελματιών και βιοτεχνών για χρέη προς το
ΤΕΒΕ και το Δημόσιο˙ φορολογικές επιβαρύνσεις των μεσαίων
στρωμάτων από την κυβέρνηση Παπάγου: άνιση κατανομή των
φορολογικών βαρών, περιορισμός των πιστώσεων, υψηλά
επιτόκια˙ οι συνέπειες της υποτίμησης της δραχμής για τα
μεσαία στρώματα των πόλεων˙ το φορολογικό νομοσχέδιο της
κυβέρνησης Παπάγου και οι επιπτώσεις του στους
επαγγελματίες, βιοτέχνες και τα ελεύθερα επαγγέλματα˙

αύξηση των προσαγωγών σε δίκη για μή εξόφληση των
εισφορών
στο
ΤΕΒΕ˙
το
ΤΕΒΕ
εφιάλτης
των
επαγγελματοβιοτεχνών˙ συνέδριο στην Πάτρα των εμπορικών
και βιομηχανικών επιμελητηρίων της χώρας (Μάρτιος 1954):
επισήμανση της ανάγκης ανοίγματος του εξαγωγικού εμπορίου
στις αγορές των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης˙ αίτημα των
μικροβιομηχάνων και βιοτεχνών υφαντουργών για λήψη
μέτρων προστασίας από τις εισαγωγές αμερικανικών
προϊόντων˙
διάβημα
της
Γενικής
Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος προς τον πρωθυπουργό
σχετικά με το μέτρο του νέου ενοικιοστασίου˙ έναρξη
εφαρμογής του μέτρου την 1.3.1955˙ πανελλαδική 24ωρη
απεργία επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων (8.3.1955):
καταγγελία της άρσης της ενοικιοστασιακής προστασίας και
αίτημα για αναστολή της ισχύος του νέου ενοικιοστασίου˙
διαμαρτυρίες των επαγγελματικών οργανώσεων για την
εξαπόλυση
αστυνομικής
τρομοκρατίας
εις
βάρος
επαγγελματιών και εμπόρων˙ διαμαρτυρίες των μεσαίων
στρωμάτων για το νομοσχέδιο περί ενιαίας φορολογίας του
εισοδήματος˙ κατάθεση στη Βουλή νομοσχεδίου σχετικά με
την δυνατότητα της κυβέρνησης για συμπλήρωση ή κατάργηση
διατάξεων του νέου ενοικιοστασίου˙ 24ωρη απεργία των
εμπόρων της Πάτρας με αίτημα την επίλυση των προβλημάτων
του εμπορικού κόσμου.
Φ2 23.6.1950 – 12.8.1953
Απεργιακές ζυμώσεις και κινητοποιήσεις εργαζομένων:
κλαδικοί απεργιακοί αγώνες εργατών και υπαλλήλων˙ άρθρο
του Κ.Θέου, γ.γραμματέα της εκλεγμένης διοίκησης της ΓΣΕΕ,
με τίτλο «Το καινούριο απεργιακό κίνημα»: αξιολόγηση του
χαρακτήρα των απεργιακών κινητοποιήσεων το α΄εξάμηνο
1950˙ αυθαιρεσίες της διοίκησης της ΓΣΕΕ στις αρχαιρεσίες
των σωματείων για ανάδειξη αντιπροσώπων για το 10ο
Συνέδριο (24.9.1950)˙ διαγραφή σωματείων από τα εργατικά
κέντρα˙ προσχώρηση σωματείων στην παράταξη του ΕΣΚΕ
(Ενιαίο Συνδικαλιστικό Κίνημα Ελλάδας)˙ καταγγελία από τον
Ρ.Σταθμό της διοίκησης της ΓΣΕΕ για τη στάση που κράτησε
απέναντι στους διωκόμενους δημοκράτες συνδικαλιστές και
τον χειρισμό εκ μέρους της των απεργιακών αγώνων˙
πρόγραμμα
εργατικών
διεκδικήσεων˙
απεργιακές
κινητοποιήσεις εργατών και υπαλλήλων για αύξηση αποδοχών
και κλαδικά αιτήματα από το 1950 έως το 1953.
Φ3 6.9.1950 – 22.7.1955
«ΓΣΕΕ: διορισμένη διοίκηση – Πολιτική εργατοπατέρων»: 10ο12ο Συνέδριο.
Διαγραφές σωματείων από την ηγεσία της ΓΣΕΕ εν όψει του
10ου Συνεδρίου: συνεχείς καταγγελίες από τον Ρ.Σταθμό κατά
της ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ για είσπραξη υπέρογκων
αμοιβών, άσκηση τρομοκρατίας εις βάρος προοδευτικών
εργατών, διαγραφή εργατών από τα συνδικάτα, αποκλεισμό
σωματείων από το συνέδριο, βίαια επεισόδια και άσκηση βίας

κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών στα σωματεία˙ η
οργάνωση του 10ου Εργατικού Συνεδρίου από τους
«εργατοκάπηλους και τους αμερικανούς πράκτορες της
κίτρινης διεθνούς»˙ ομιλία σχετικά με τη δημιουργία και τη
δράση
της
«Διεθνούς
Συνομοσπονδίας
Ελεύθερων
Συνδικάτων» ή «της διασπαστικής κίτρινης Διεθνούς» με έδρα
τις Βρυξέλλες: ο ρόλος των μελών της μέσα στο διεθνές
συνδικαλιστικό κίνημα˙ καταγγελία από τον Ρ.Σταθμό των
ηγετών «της κίτρινης συνδικαλιστικής διεθνούς» (Κούπερς,
Νάϊτ) ως των πραγματικών οργανωτών και καθοδηγητών του
10ου «ψευτοσυνεδρίου» της ΓΣΕΕ˙ ανακοίνωση της εκλεγμένης
Διοίκησης της ΓΣΕΕ για το 10ο Συνέδριο˙ απόφαση του
Συνεδρίου των Βρετανικών Συνδικάτων για χορήγηση γενικής
αμνηστίας και αποκατάσταση των συνδικαλιστικών ελευθεριών
στην Ελλάδα˙ οι εργασίες του 10ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ εν
μέσω αντεγκλήσεων, επεισοδίων και διαπληκτισμών (2429.9.1950): παρουσία Τσαλδάρη, Παπανδρέου, Κούπερς και
Νάϊτ στο 10ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ˙ αντικομμουνιστικός λόγος
και ομιλία Πόρτερ, αρχηγού της Αμερικανικής Αποστολής
στην Ελλάδα˙ απόφαση του 10ου Συνεδρίου για διαγραφή με
την κατηγορία του φιλοκομμουνισμού όλων των διαφωνούντων
με την πολιτική της ηγεσίας της ΓΣΕΕ εργατών και
συνδικάτων˙ ενωτικά καλέσματα και παραινέσεις του
Ρ.Σταθμού˙ άρθρο του γ.γραμματέα της εκλεγμένης Διοίκησης
της ΓΣΕΕ, Κ.Θέου, με τίτλο «Η συνάθροιση των πουλημένων
και τα προδοτικά αντεργατικά ψηφίσματά της»˙ καταγγελία της
ΓΣΕΕ από τον Ρ.Σταθμό για προδοσία των αιτημάτων και των
αγώνων της εργατικής τάξης, για δημαγωγία, συνεργασία με
την κυβέρνηση και την Ασφάλεια, ένταση της τρομοκρατίας
και των συλλήψεων συνδικαλιστικών στελεχών˙ δημιουργία
από την κυβέρνηση του Συναγερμού της «Νέας
Εργατοϋπαλληλικής Παράταξης» (ΝΕΠ) και προώθησή της
στη διοίκηση των σωματείων˙ σχόλιο με τίτλο «Το 11ο
Ψευτοσυνέδριο και η διάκριση του εργατικού δικαίου»
(Απρίλιος 1953)˙ 5ο Καπνεργατικό Συνέδριο στον Βόλο
(29.8.1954)˙ διενέξεις και αντιπαλότητες εντός της ηγετικής
ομάδας της ΓΣΕΕ˙ παρελκυστική τακτική στις κινητοποιήσεις
των εργαζομένων και δημαγωγικές διακηρύξεις της ηγεσίας της
ΓΣΕΕ˙ δημιουργίας Νέας ΓΣΕΕ από εκπροσώπους του
συντονιστικού γραφείου των Ομοσπονδιών των Εργατικών
Κέντρων˙ καταγγελία του Αμερικανού Μπράουν από τη Νέα
ΓΣΕΕ ως επικίνδυνου για το ελληνικό συνδικαλιστικό κνημα˙
οργάνωση του 12ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ υπό συνθήκες
αστυνομικής αυθαιρεσίας, διωγμών, ομαδικών διαγραφών
σωματείων και εκβιασμών˙ (12.10.1955) συλλήψεις
συνδικαλιστών στην Αθήνα και άλλες πόλεις.
Φύλλα: 1608: δακτ.
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1952-1955: Η εργατική πολιτική των κυβερνήσεων Πλαστήρα και
Παπάγου – ΑΔΕΔΥ: 9ο Συνέδριο – ΓΣΕΕ – Άνεργοι και
συνταξιούχοι.
Φ1 2.1.1952 – 30.12.1952
«Εργατική και υπαλληλική πολιτική της κυβέρνησης»
Απατηλές κυβερνητικές υποσχέσεις σχετικά με τη ρύθμιση του
μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων˙ παρελκυστική τακτική
της ΑΔΕΔΥ στο θέμα του απεργιακού αγώνα˙ νομοθετικές
ρυθμίσεις με επιπτώσεις στο δικαίωμα της απεργίας˙ απειλή
επιστράτευσης απεργών˙ απόλυση 20.000 δημοσίων
υπαλλήλων από τις κυβερνήσεις μετά τη Βάρκιζα: αθέτηση της
υπόσχεσης Πλαστήρα περί επαναφοράς στην υπηρεσία τους˙
καταγγελία της κυβέρνησης Πλαστήρα από τον Ρ.Σταθμό ως
ενδοτικής στις αμερικανικές οδηγίες περί περικοπής των
δαπανών και μείωσης κατά το ήμισυ των δημοσίων
υπαλλήλων˙ γενική απεργία δημοσίων υπαλλήλων (6
Φεβρουαρίου 1952): επιθέσεις του φιλοκυβερνητικού τύπου
κατά των απεργών και διασπαστικές ενέργεις εγκαθέτων στις
διοικήσεις των υπαλληλικών οργανώσεων˙ αναστολή της
απεργίας από την ΑΔΕΔΥ τέσσερις ημέρες μετά την κήρυξή
της˙ καταγγελία από τον Σταθμό της απεργοσπαστικής
τακτικής της πλειοψηφίας της ΑΔΕΔΥ˙ καταγγελίες από τον
Ρ.Σταθμό για την πρόσδεση της χώρας στο επιθετικό ατλαντικό
σύμφωνο και τις υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες προς
εξυπηρέτηση του αμερικανικού πολέμου˙ επεξεργασία από το
Συμβούλιο Μετανάστευσης της σύμβασης για την ομαδική
μετανάστευση Ελλήνων στις ξένες χώρες˙ άνοδος τιμαρίθμου˙
απολύσεις 15.000 εργατοϋπαλλήλων˙ 330.000 άνεργοι˙
προκήρυξη της «εκλεγμένης Διοίκησης της ΓΣΕΕ» προς τους
εργάτες και υπαλλήλους για την Πρωτομαγιά του 1952˙
κυβερνητικές συσκέψεις για αύξηση της εργατικής και
εργοδοτικής εισφοράς στα ασφαλιστικά ταμεία και ενοποίηση
των ασφαλιστικών ταμείων˙ εκκαθαρίσεις στους δημόσιους
υπαλλήλους με το πρόσχημα της «έλλειψης των απαιτούμενων
προσόντων»˙ νομοσχέδιο για ίδρυση συμβουλίου κόστους
παραγωγής και μισθών˙ αποδοκιμασία των «εργατοκαπήλων»
της ΓΣΕΕ από σωματεία οικοδόμων και συνταξιούχων˙
διαμαρτυρίες και αιτήματα των μόνιμων λιμενεργατών
Πειραιά˙ καταγγελία της ΑΔΕΔΥ από τους διωχθέντες
υπαλλήλους βάσει του νόμου «περί εξυγιάνσεως»˙ απεργίες
υπαλλήλων του ΟΤΕ, Τραπεζών, υπουργείου Εμπορίου και
άλλων υπηρεσιών (Ιούλιος 1952)˙ το 9ο Δημοσιοϋπαλληλικό
Συνέδριο (8-11.9.1952): αντιδημοκρατική οργάνωση του
συνεδρίου από την ΑΔΕΔΥ: ορισμός των αντιπροσώπων από
τις διοικήσεις των κλαδικών οργανώσεων και μη εκλογή τους
από τις συνελεύσεις των συλλόγων˙ 40ήμερη λευκή απεργία
των λιμενεργατών Πειραιά για αύξηση ημερομισθίων˙ απεργία
των υπαλλήλων της Αγροτικής Τράπεζας (ΑΤΕ)˙ κυβερνητική
απόφαση για αύξηση των κατώτερων μισθών και
ημερομισθίων κατά 15%˙ αθρόες απολύσεις εργατών σε σειρά

βιομηχανιών˙ συνεχείς εκκλήσεις του Σταθμού για κάθοδο των
εργαζομένων σε μαζικούς απεργιακούς αγώνες˙ σύγκληση του
συμβουλίου συλλογικών συμβάσεων για το ζήτημα της
αύξησης των αποδοχών των εργαζομένων˙ οικονομική κρίση
επαγγελματιών και εμπόρων στη Θεσσαλία˙ σύγκληση του
10ου Πανσιδηροδρομικού Συνεδρίου και καταγγελία από τον
Σταθμό του αντιδημοκρατικού τρόπου οργάνωσής του
(Νοέμβριος 1952).
Κυβέρνηση Συναγερμού: συνεχείς καταγγελίες από τον Σταθμό
της διάστασης μεταξύ προεκλογικών φιλεργατικών εξαγγελιών
του Παπάγου και κυβερνητικών δηλώσεων περί οικονομιών
και «θυσιών» (Νοέμβριος 1952)˙ αντιλαϊκό πρόγραμμα της
κυβέρνησης Παπάγου: καθήλωση μισθών και συντάξεων,
πρόσθετη απογευματινή εργασία, σχεδιαζόμενη συγχώνευση
ασφαλιστικών ταμείων˙ διαβήματα των διοικήσεων ΑΔΕΔΥ
και ΓΣΕΕ στον Παπάγο˙ καταγγελίες του Σταθμού για
συμπαράσταση και συνδρομή στο έργο της κυβέρνησης από
«τους εγκάθετους της ΓΣΕΕ και την προδοτική διοίκηση της
ΑΔΕΔΥ»˙
νομιμοποίηση
των
απολύσεων
των
εργατοϋπαλλήλων βάσει του αντεργατικού νόμου 2222˙
χορήγηση 13ου μισθού σε υπαλλήλους και εργάτες σε δύο
δόσεις˙ παραβίαση καταστατικών διατάξεων καθορισμού της
αντιπροσώπευσης των εργατών στα πανελλήνια συνέδρια,
διαγραφές μελών από σωματεία και αποκλεισμός σωματείων
από τη διοίκηση της ΓΣΕΕ εν όψει του 11ου Πανελλήνιου
Συνεδρίου της ΓΣΕΕ˙ απόλυση 2.000 υπαλλήλων τον πρώτο
μήνα της διακυβέρνησης Παπάγου.
Φ2 26.1.1952 – 29.7.1955
«Άνεργοι – Συνταξιούχοι».
Μεγάλη έκταση της ανεργίας στη χώρα: 350.000 άνεργοι˙
περιορισμός της παραγωγής των βιοτεχνιών και των
βιομηχανιών δέρματος, ιματισμού, ειδών διατροφής λόγω
έλλειψης πρώτων υλών και εισαγωγής έτοιμων αμερικανικών
ενδυμάτων˙ χρηματοδότηση του προγράμματος «λαϊκής
στέγης» από τα αποθέματα των ασφαλιστικών ταμείων˙ το
παπαγικό νομοσχέδιο «περί αναδιοργάνωσης του ΙΚΑ»˙
90.000 εργάτες και υπάλληλοι άνεργοι μετά από δέκα μήνες
συναγερμικής διακυβέρνησης (Σεπτέμβριος 1953)˙ επέκταση
της ανεργίας και εντατικοποίηση της εργασίας˙ 7ήμερη
απεργία πείνας των φυματικών των σανατορίων: αστυνομικές
επιθέσεις και κακοποίηση απεργών από αστυνομικά όργανα˙
εξαγγελίες Μαρκεζίνη για μείωση της ανεργίας˙ απόφαση
διοικητικού συμβουλίου του ΙΚΑ για αύξηση των συντάξεων˙
στοιχεία για το ποσοτό ανεργίας στις Λαϊκές Δημοκρατίες˙
εξαθλίωση και πτώση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού
στη Θεσσαλία και Μακεδονία˙ στοιχεία για την έκταση της
φτώχιας και τη μείωση του βιοτικού επιπέδου του λαού˙
έλλειψη γεωπόνων και ειδικευμένων δασικών υπαλλήλων στην
ύπαιθρο˙ απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων βάσει του νόμου
2500˙ αποκλεισμός των ανέργων από την παροχή επιδόματος

του Πάσχα˙ απολύσεις δασκάλων λόγω πολιτικών
φρονημάτων˙ μαζικές απολύσεις εργατών και υπαλλήλων από
Τράπεζες, κλωστοβιομηχανίες και άλλες επιχειρήσεις˙
κυβερνητικά μέτρα κατά των αρτεργατών˙ αναζήτηση ευθυνών
για τα ελλείμματα του ΙΚΑ˙ απολύσεις στο προσωπικό των
σιδηροδρομικών δικτύων και περικοπές συντάξεων˙ αναγγελία
σειράς μέτρων υπέρ των ανέργων εν όψει των δημοτικών και
κοινοτικών εκλογών (Ιούνιος 1954)˙ νέος οργανισμός του
υπουργείου Εμπορίου και απομάκρυνση από την υπηρεσία
2.300 υπαλλήλων˙ κινητοποιήσεις και αιτήματα της
Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ˙ κατάθεση
νομοσχεδίου
«περί
οργανισμού
απασχολήσεως
και
ασφαλίσεως ανεργίας»˙ η πόλη του Πειραιά μετά από 20 μήνες
συναγερμικής διακυβέρνησης: ομαδικές απολύσεις εργατών
κλωστοϋφαντουργίας˙
καταγγελία της αντεργατικής και
αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης από το Δημοκρατικό
Κόμμα˙ καταγγελίες για υπέρμετρα κέρδη βιομηχάνων και
πτώση του βιοτικού επιπέδου του λαού˙ διαβήματα
ταχυδρομικών υπαλλήλων για αύξηση αποδοχών˙ αίτημα της
΄Ενωσης Απολυθέντων Υπαλλήλων για επαναφορά στις
υπηρεσίες των χιλιάδων απολυθέντων για λόγους πολιτικών
φρονημάτων υπαλλήλων˙ κυβερνητικά στοιχεία για την
ανεργία: αναφορά στην υποαπασχόληση˙ κινητοποιήσεις
ανέργων και φυματικών για χορήγηση έκτακτης οικονομικής
βοήθειας για τις εορτές (Δεκέμβριος 1954)˙ κυβερνητικές
δηλώσεις περί επιδοτήσεως 51.000 ανέργων˙ μαζικές
απολύσεις εργαζομένων μετά την κατάργηση του νόμου 118˙
οικονομική καχεξία των πληθυσμών Δράμας και Βόλου:
ερωτήσεις στη Βουλή για τη μεγάλη έκταση της ανεργίας στο
Βόλο, Καβάλα και άλλες πόλεις˙ κατάθεση και συζήτηση στη
Βουλή του νομοσχεδίου «περί επαναφοράς του νόμου 118»˙
κινητοποιήσεις καπνεργατών στη Δράμα και Ξάνθη για
χορήγηση επιδομάτων ανεργίας˙ διαμαρτυρίες της διοίκησης
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΤΕΒΕ˙ έγκριση από
τη Βουλή του νομοσχεδίου για την τροποποίηση της
νομοθεσίας του ΙΚΑ (Απρίλιος 1955)˙ απόφαση του
υπουργείου Προνοίας για κατάργηση του σανατορίου των
δημοσίων υπαλλήλων «Νταού Πεντέλης»˙ αποκλεισμός
καπνεργατών από τις «επιτροπές πρόσληψης» στην Καβάλα
λόγω πολιτικών φρονημάτων˙ απόλυση λιμενεργατών από τον
ΟΛΠ για πολιτικούς λόγους˙ διαμαρτυρίες της Ένωσης
Ασφαλισμένων Φυματικών Αθήνας και Πειραιά για τη
σύλληψη μέλους της διοίκησης του Σωματείου Φυματικών.
Φύλλα: 770: δακτ.
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1953 – 1954: Η εργατική πολιτική της κυβέρνησης Παπάγου –
Εργατικά νομοσχέδια – Απεργίες τραπεζικών
υπαλλήλων – 10ο Συνέδριο ΑΔΕΔΥ
2.1.1953 – 31.12.1954

Μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και αθέτηση της
υπόσχεσης Παπάγου για αύξηση αποδοχών˙ έλεγχος των
ασφαλιστικών ταμείων των ναυτεργατών με πρόσχημα «τον
έλεγχον διά την διάθεσιν των αποθεματικών κεφαλαίων»˙
δεκαπενθήμερη απεργία των υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας
(10-23.1.1953):
στρατολόγηση
από
την
κυβέρνηση
απεργοσπαστικού μηχανισμού, περικοπές μισθοδοσίας,απειλή
απολύσεων˙ ομαδικές απολύσεις εργατών από επιχειρήσεις˙
συνεχείς εκκλήσεις του Σταθμού για ενότητα όλων των
εργαζομένων και δημιουργία ενιαιομετωπικών επιτροπών στα
εργοστάσια, επιχειρήσεις, γραφεία, τράπεζες, λιμάνια˙ σκληρά
κυβερνητικά μέτρα κατά του δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου˙
καταπάτηση κεκτημένων δικαιωμάτων των εργαζομένων:
επιβολή πρόσθετης απλήρωτης απογευματινής εργασίας,
απόλυση χιλιάδων εκτάκτων υπαλλήλων με πολυετή
προϋπηρεσία, καθήλωση μισθών˙ καταγγελία της ΑΔΕΔΥ από
τον Ρ.Σταθμό για ενδοτική στάση απέναντι στην κυβέρνηση,
επιδοκιμασία και έγκριση όλων των κυβερνητικών μέτρων,
υπονόμευση και αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων˙ ο
νόμος 2222 και ο ρόλος του στις απολύσεις των εργαζομένων˙
διόγκωση του κύματος απολύσεων εργατών και υπαλλήλων˙
απόλυση 500 εργατών στον Βόλο˙ συμπεράσματα μετά ένα
χρόνο από την πανελλαδική απεργία των δημοσίων υπαλλήλων
τον Φεβρουάριο 1952˙ χαμηλό βιοτικό επίπεδο και εξαθλίωση
του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο˙ το υπόμνημα του
Εμπορικού Συλλόγου στην κυβέρνηση Παπάγου και οι
αντεργατικές
προτάσεις
του˙
διαπιστώσεις
του
φιλοκυβερνητικού τύπου για τη βαριά οικονομική κρίση του
τόπου˙ 20.000 απολυμένοι μισθωτοί το α΄δίμηνο της
διακυβέρνησης Παπάγου˙ διαρκής κινητοποίηση 30.000
καπνεργατών:
κατάργηση
του
Ταμείου
Ασφάλισης
Καπνεργατών (ΤΑΚ) και της κατοχύρωσης του καπνεργατικού
επαγγέλματος˙ συνεχείς απολύσεις στις μεταλλευτικές
επιχειρήσεις˙ περικοπή των οδοιπορικών εξόδων των δημοσίων
υπαλλήλων˙ απόφαση για κατάργηση όλων των ταμείων υγείας
και συγχώνευσής τους στο ΙΚΑ˙ οικονομικές ατασθαλίες στον
ΟΤΕ˙ οι επιπτώσεις της υποτίμησης της δραχμής στο βιοτικό
επίπεδο των εργαζομένων (Απρίλιος 1953)˙ κυβερνητικές
εξαγγελίες για μείωση της ανεργίας με το νέο μέτρο˙
επαναφορά σε ισχύ του ν.2222 «περί ελέγχου απολύσεων»˙
προκήρυξη της εκλεγμένης διοίκησης της ΓΣΕΕ˙ ομιλία
Παπάγου στο 11ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ (28-29.4.1953)˙ αίτημα
δημοσίων υπαλλήλων για ολοσχερή κατάργηση της
απογευματινής εργασίας˙ συγκρότηση επιτροπής για την
τροποποίηση της εργατικής νομοθεσίας˙ σύλληψη 49 εργατών
στη συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς 1953 και εκτοπισμός στον
Άη-Στράτη˙ συνεχείς στάσεις εργασίας σε εργοστάσια Αθήνας,
Πειραιά και επαρχίας για καταβολή δεδουλευμένων μισθών˙
καταπάτηση
κεκτημένων
δικαιωμάτων
αρτεργατών˙
κυβερνητικά μέτρα στρεφόμενα κατά των ναυτεργατών:

επαναπροσαρμογή μισθολογίου και μείωση πληρωμάτων
πλοίων˙ μή καταβολή των εισφορών του ΙΚΑ από τους
εργοδότες˙ 24ωρη απεργία τραπεζικών υπαλλήλων για
ματαίωση των μαζικών απολύσεων˙ μειωμένα κονδύλια για
τους δημόσιους υπαλλήλους στον προϋπολογισμό του 1954˙
ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ υπέρ της αναπροσαρμογής των
μισθών των δημοσίων υπαλλήλων˙ κυβερνητική απόφαση για
χορήγηση στους εργαζόμενους «επιδόματος ακριβείας»˙ 48ωρη
απεργία δημοσίων υπαλλήλων για άμεση και ουσιαστική
τιμαριθμική αναπροσαρμογή μισθών (2-3.7.1953)˙ κατάθεση
στη νομοθετική επιτροπή σειράς εργατικών νομοσχεδίων για
τον έλεγχο των απολύσεων των μισθωτών˙ 48ωρη απεργία των
υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας και Τράπεζας Αθηνών για την
ψήφιση του νομοσχεδίου «Περί ρυθμίσεως ζητημάτων του
προσωπικού των τραπεζιτικών ιδρυμάτων»˙ ψήφιση των
νομοσχεδίων περί βιβλιαρίων υγείας και «περί ελέγχου
απολύσεων των μισθωτών»˙ ψήφιση των νομοσχεδίων «περί
αναδιοργανώσεως του ΙΚΑ» και «περί οργανώσεως και
ελέγχου αγοράς εργασίας»: σχόλια για τα εργατικά νομοσχέδια
του Συναγερμού˙ σύγκληση από την ΑΔΕΔΥ του 10ου
Πανελλαδικού Πανυπαλληλικού Συνεδρίου (7-12.9.1953):
αντιδημοκρατικός τρόπος οργάνωσης του συνεδρίου χωρίς
εκλογή αντιπροσώπων από τις συνελεύσεις˙ κατάρτιση
νομοσχεδίου «περί περιορισμού της προστασίας των εφέδρων»˙
τέσσερα χρόνια μετά τον εμφύλιο: απολύσεις εργατών και
υπαλλήλων, ξεσπιτωμένοι αγρότες˙ αναβρασμός στους
δημόσιους υπαλλήλους: αναμονή μαζικών απολύσεων 20.000
υπαλλήλων με το νόμο 2.500˙ τροποποίηση του
αντιϋπαλληλικού νόμου 2500 και παράταση της εκκαθάρισης
των δημοσίων υπηρεσιών για δύο χρόνια˙ νέος οργανισμός των
υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών˙ απολύσεις υπαλλήλων
με μειωμένο όριο ηλικίας και συντάξεων˙ συνεχείς συσκέψεις
Μαρκεζίνη για μέτρα «ανακούφισης» των εργαζομένων˙
καθήλωση μισθών και ημερομισθίων˙ κυβερνητική απόφαση
για χορήγηση αύξησης 20-25% στους δημόσιους υπαλλήλους˙
συνεχείς αποχωρήσεις συλλόγων και Ομοσπονδιών από την
ΑΔΕΔΥ μετά το 10ο Συνέδριο.
Φύλλα: 680: δακτ.
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1953 – 1954: Απεργιακές κινητοποιήσεις εργαζομένων
20.8.1953 – 10.12.1954
Απεργιακές ζυμώσεις και κινητοποιήσεις εργαζομένων˙ το 3ο
Παγκόσμιο Συνέδριο Συνδικάτων στη Βιέννη (10-11Οκτωβρίου
1953): οι αποφάσεις του συνεδρίου για την ενότητα δράσης των
εργαζομένων και τη συγκρότηση ενιαίου μετώπου πάλης για τις
διεκδικήσεις τους˙ αρχαιρεσίες στα σωματεία˙ οι ελεύθερες
συλλογικές συμβάσεις και το αίτημα των εργαζομένων για
πραγματικές αυξήσεις αποδοχών˙ κλαδικοί και πανεργατικοί
απεργιακοί αγώνες εργατών και υπαλλήλων σε όλη τη χώρα.
Φύλλα: 550: δακτ.
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1954 – 1955: Δημόσιοι υπάλληλοι – ΑΔΕΔΥ – 11ο Συνέδριο ΑΔΕΔΥ
– Εργατική πολιτική του Υπουργείου Εργασίας – ΓΣΕΕ
– Απεργιακές κινητοποιήσεις εργαζομένων
Φ1 22.5.1954 – 14.7.1955
«Δημόσιοι υπάλληλοι – ΑΔΕΔΥ»:
Ανικανοποίητο το αίτημα των δημοσίων υπαλλήλων για
αύξηση αποδοχών˙ απολύσεις υπαλλήλων λόγω πολιτικών
φρονημάτων˙ αγανάκτηση δημοσίων υπαλλήλων για την
παθητική και συνεναιτική στάση της ΑΔΕΔΥ˙ καταγγελία της
ΑΔΕΔΥ από την «Πανελλήνια Ένωση Δημοσίων
Υπαλλήλων»˙ χορήγηση επιδόματος «πολυετούς υπηρεσίας»
στους δημοσίους υπαλλήλους˙ 11ο Συνέδριο ΑΔΕΔΥ της
ΑΔΕΔΥ (15-23.10.1954): διαπληκτισμοί και επεισόδια για τον
αποκλεισμό αντιπροσώπων οργανώσεων και ομοσπονδιών
τους˙ δριμύτατη κριτική από τους συνέδρους της
αντιϋπαλληλικής τακτικής της ΑΔΕΔΥ˙ κατάθεση ένστασης
στο Ειρηνοδικείο Αθηνών κατά του κύρους των εκλογών για
ανάδειξη νέου Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ˙ διαβήματα
της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ στον Παπάγο για το μισθολογικό ζήτημα
των δημοσίων υπαλλήλων˙ αναβολή ψήφισης του
δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα – Απεργία καθηγητών Μέσης
Εκπαίδευσης (2-5 Μαρτίου 1955): θερμές εκδηλώσεις
αλληλεγγύης στους απεργούς καθηγητές˙ απεργοσπαστική
τακτική από την κυβέρνηση˙ αιφνίδια απόφαση της διοίκησης
της Ομοσπονδίας για διακοπή της απεργίας: έντονη
αγανάκτηση του εκπαιδευτικού κόσμου – Αγωνιστικές
κινητοποιήσεις
δικαστικών,
εφοριακών
και
άλλων
δημοσιοϋπαλληλικών κλάδων˙ υποβολή υπομνήματος στην
κυβέρνηση από την Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών
Οργανώσεων για τιμαριθμική αναπροσαρμογή μισθών.
Φ2 14.61954 – 16.7.1955
«Εργατική πολιτική του Υπουργείου Εργασίας – Ζητήματα και
αγώνες εργατοϋπαλλήλων».
Οι κυβερνητικές απόψεις περί ανόρθωσης της οικονομίας και η
πραγματική κατάσταση της εργατικής τάξης: ανεργία, χαμηλοί
μισθοί και ημερομίσθια, εντατικοποίηση εργασίας, παραβίαση
οκταώρου˙ σχολιασμός και κριτική των εργατικών
νομοσχεδίων του υπουργείου Εργασίας: «περί ανεργίας», «περί
εργατικής στέγης», «περί συλλογικών διαφορών και
συλλογικών συμβάσεων», «περί ρυθμίσεων ζητημάτων τινών
του προσωπικού τραπεζιτικών ιδρυμάτων»˙ κατάργηση του
ν.118 περί καταβολής αποζημιώσεων στους εργαζομένους˙
εγκύκλιος για δήλωση της περιουσιακής κατάστασης των
δημοσίων υπαλλήλων˙ η κομματικοποίηση της «Εργατικής
Εστίας» και η χρηματοδότηση υπό τύπον δανείου από το
ταμείο της διοίκησης της ΓΣΕΕ ˙ θεμελίωση του κτιρίου του
Εργατικού Κέντρου Πειραιά˙ αίτημα των συνδικαλιστικών
παρατάξεων και της αντιπολίτευσης για κατάργηση της
υποχρεωτικής εισφοράς στα σωματεία, αποκατάσταση των

συνδικαλιστικών ελευθεριών, απελευθέρωση των κρατουμένων
συνδικαλιστών, διενέργεια ελεύθερων και ανόθευτων εκλογών
στα σωματεία˙ αγανάκτηση εργαζομένων και συνδικαλιστικών
παραγόντων για την ακολουθούμενη από την ηγεσία της ΓΣΕΕ
τακτική της ανοικτής συμπαράταξης προς την κυβέρνηση και
της αναστολής των εργατικών κινητοποιήσεων˙ αναβολή της
σύγκλησης του 12ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ˙ αγορά οικοπέδου
120 στρεμμάτων στη Ν.Φιλαδέλφεια για κατασκευή 500
εργατικών κατοικιών˙ αγανάκτηση εργατών και υπαλλήλων για
τις συνεχιζόμενες μαζικές απολύσεις και την κωλυσιεργία της
κυβέρνησης στο ζήτημα της επαναφοράς του ν.118˙
κυβερνητική απόφαση για χορήγηση στους εργαζόμενους του
13ου μισθού σε δύο δόσεις˙ απεργιακές ζυμώσεις και
κινητοποιήσεις εργαζομένων στην Αθήνα, Πειραιά και άλλες
μεγάλες πόλεις της χώρας.
Φ3 13.12.1954 – 31.7.1955
«Αγώνες εργατοϋπαλλήλων – Συνδικαλιστικό κίνημα»:
Πανεργατικές συγκεντρώσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις
εργαζομένων για αύξηση αποδοχών, ικανοποίηση κλαδικών
αιτημάτων, υπεράσπιση δικαιωμάτων, κατάργηση αντιλαϊκών
μέτρων και αντεργατικών νόμων της κυβέρνησης˙ αρχαιρεσίες
στα σωματεία για ανάδειξη νέων διοικήσεων και εκλογή
αντιπροσώπων για το 12ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ: ψήφιση του
προοδευτικού ψηφοδελτίου σε σειρά σωματείων: τσαγκαράδων
Αθήνας, λιμενεργατών Πειραιά, οικοδόμων Αθήνας,
αρτεργατών Πειραιά˙
επέκταση της
κίνησης
των
συνεργαζομένων σωματείων Αθήνας-Πειραιά και σε άλλες
οργανώσεις σε όλη τη χώρα˙ ίδρυση νέας πανελλαδικής
συνδικαλιστικής κίνησης με την επωνυμία «Δημοκρατικό
Συνδικαλιστικό Κίνημα» (Μάϊος 1955)˙ αθρόα προσχώρηση
στο κίνημα συνδικαλιστικών στελεχών από όλη τη χώρα˙
εκλογή Κεντρικής Επιτροπής και Γραμματείας του Κινήματος˙
ανακοίνωση των ονομάτων των ιδρυτικών στελεχών του
Δημοκρατικού Συνδικαλιστικού Κινήματος (ΔΣΚ) και των
προσχωρούντων νέων συνδικαλιστικών στελεχών˙ διώξεις
συνδικαλιστών και συλλήψεις απεργών σε όλη τη χώρα˙
πανελλαδικές κλαδικές κινητοποιήσεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας
για τις διώξεις συνδικαλιστών διαφόρων κλάδων.
Φύλλα: 871: δακτ.
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1955
Φ1 21.1.1955 – 26.12.1955
«Κατάσταση και αγώνες επαγγελματοβιοτεχνών»
Φ2 25.1.1955 – 10.12.1955
«Κατάσταση και αγώνες των υπαλλήλων»: καθήλωση μισθών
δημοσίων υπαλλήλων . ΑΔΕΔΥ . απεργιακός αγώνας
καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης
Φ3 1.110.1955 – 31.12.1955
«Συνδικαλιστικές ειδήσεις»: αγώνες της εργατικής τάξης .
συνδικαλιστική κίνηση

Φύλλα: 637: δακτ.
ΚΥΠΡΙΑΚΟ
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1950 – 1955: Ειδήσεις και σχόλια για την κατάσταση στην Κύπρο – Η
πορεία του Κυπριακού ζητήματος.
Φ128.1.1950 – 31.8.1952
Φ2 8.9.1952 – 10.1.1955
Φ3 29.12.1954 – 30.7.1955
Φ4 10.9.1955 – 26.12.1955
Φ5 16.12.1955 – 31.12.1955
Φύλλα: 2215: δακτ., έντ.
ΚΙΝΗΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ
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1950 – 1955: 1ο-3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ειρήνης – Συγκρότηση και
δράση της Ελληνικής Επιτροπής Ειρήνης
Φ1 12.6.1950 – 16.12.1952
Συγκρότηση της ελληνικής επιτροπής για την Ειρήνη .
έκκληση της Επιτροπής προς όλους τους Έλληνες πολίτες για
ένταξη και ενεργό συμμετοχή στο ελληνικό κίνημα ειρήνης
και προσυπογραφή της διακήρυξης-έκκλησης της Συνόδου
της Μόνιμης Επιτροπής Οπαδών της Ειρήνης που συγκλήθηκε
στη Στοκχόλμη (Μάιος 1950)˙ εκκλήσεις . πανελλήνια
κινητοποίηση για την υπογραφή της Διακήρυξης της
Στοκχόλμης˙ κυκλοφορία στην Αθήνα της εφ. Αγωνιστές της
Λευτεριάς και της Ειρήνης . κάλεσμα της ΚΕ του ΑΚΕ προς
τους Έλληνες αγρότες για συμμετοχή στον αγώνα υπέρ της
ειρήνης . ένταξη της νεολαίας και των γυναικών στη πάλη για
την ειρήνη . υπόμνημα της ανταρτοομάδας Γιωργαλή προς τη
μόνιμη επιτροπή του Παγκόσμιου Συνεδρίου οπαδών της
Ειρήνης . ανάπτυξη του κινήματος ειρήνης στην Αθήνα και
την υπόλοιπη Ελλάδα: προκηρύξεις, αντιπολεμικά συνθήματα
και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της αποστολής Ελλήνων
στρατιωτών στον πόλεμο της Κορέας . τηλεγράφημα του
μητροπολίτη Κοζάνης, Ιωακείμ, στον Ζολιό Κιουρί . το 2ο
Παγκόσμιο Συνέδριο Ειρήνης στη Βαρσοβία (Νοέμβριος
1950): χαιρετιστήρια μηνύματα από τους Έλληνες οπαδούς
της ειρήνης, ομιλία του καθηγητή Π. Κόκκαλη και δηλώσεις
της Έλλης Αλεξίου, αντιπροέδρου της ελληνικής
αντιπροσωπείας . οι Επονίτες και η σπουδάζουσα νεολαία
στον αγώνα για την Ειρήνη . οι Έλληνες διανοούμενοι, οι
εκπαιδευτικοί και οι Έλληνες της Αιγύπτου στην πάλη για την
ειρήνη . έκκληση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης για
σύναψη συμφώνου ειρήνης μεταξύ των πέντε μεγάλων
δυνάμεων . τηλεγράφημα της εφ. Φρουροί της Ειρήνης στη ΓΣ
του ΟΗΕ . δίωξη της εφ. Δημοκρατικός της Θεσσαλονίκης .
σχόλια του ΡΣ Αθηνών κατά του κινήματος Ειρήνης . το 3ο
Παγκόσμιο Συνέδριο Ειρήνης στη Βιέννη (Δεκέμβριος 1952):
χαιρετιστήρια μηνύματα από Έλληνες οπαδούς της ειρήνης

και πολιτικούς κρατουμένους . καμπάνια της εφ. Αυγή για την
Ειρήνη.
Φ219.7.1952 – 29.7.1955
Ανακοινώσεις του Κινήματος Ειρήνης στην Ελλάδα .
συμμετοχή μέρους του ορθόδοξου ελληνικού κλήρου στον
αγώνα για την ειρήνη . διώξεις κατά φοιτητών, οπαδών της
ειρήνης . το τρίγωνο Αθήνας – Βελιγραδίου – Άγκυρας και το
αλβανικό ζήτημα . οι αποφάσεις του Παγκοσμίου Συνεδρίου
Ειρήνης της Βιέννης και τα καθήκοντα των αγροτών .
έκκληση για τη σωτηρία του ζεύγους Ρόζενμπεργκ . η Σύνοδος
του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ) στη Βουδαπέστη
για την υπογραφή ανακωχής στην Κορέα . έκκληση του
γραφείου του ΠΣΕ προς τους λαούς όλου του κόσμου για τη
κατάργηση των πυρηνικών όπλων . έκκληση εβδομήντα επτά
προσωπικοτήτων της ελληνικής πνευματικής και πολιτικής
ζωής υπέρ του περιορισμού των εξοπλισμών και της
κατάργησης των ατομικών όπλων (Μάϊος 1955) .
χαιρετιστήρια μηνύματα
στην Παγκόσμια Συνέλευση
Ειρήνης στο Ελσίνκι (22-29 Ιουνίου 1955) . συνέντευξη του
καθηγητή Π. Κόκκαλη και του ποιητή Θ. Πιερίδη στον ΡΣ
Ελεύθερη Ελλάδα.
Φύλλα: 760: δακτ.
ΕΛΛΑΔΑ – ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΕΣ
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1950 – 1955: Σχέσεις Ελλάδας με βαλκανικές Λαϊκές Δημοκρατίες –
Ελληνοσοβιετικές πολιτιστικές σχέσεις και ανταλλαγές
Φ1 7.2.1950 – 13.12.1953
Αλλεπάλληλες ανακοινώσεις διαμαρτυρίας των Λαϊκών
Δημοκρατιών Αλβανίας και Βουλγαρίας προς τον ΟΗΕ για
μεθοριακές προκλήσεις και παραβιάσεις του εναερίου χώρου
εκ μέρους των ελληνικών αρχών . ελληνικές ανακοινώσεις για
συνοριακές και άλλες προκλήσεις εκ μέρους της Αλβανίας και
Βουλγαρίας . εκατέρωθεν διαψεύσεις . καταγγελίες για
εμφάνιση και διείσδυση ανταρτών σε ελληνικές παραμεθόριες
περιοχές . ίδρυση σχολής «Στελεχών Εθνικής Αμύνης» στη
Θεσσαλονίκη . η δράση της επιτροπής των «Ελευθέρων
Αλβανών» στην Ελλάδα . η θέση της κυβέρνησης Πλαστήρα
στο ζήτημα της Κορέας . προώθηση σχεδίων στη Ρώμη για
συγκρότηση στρατιωτικού τετραγώνου Αθηνών – Άγκυρας –
Βελιγραδίου – Ρώμης με στόχο τις Λ. Δ. Αλβανίας και
Βουλγαρίας . μήνυμα του βορειοηπειρωτικού συνδέσμου
«Σελασφόρος» προς το αμερικανικό Κογκρέσο . συνδυασμένα
αεροναυτικά γυμνάσια αγγλικού και ελληνικού στόλου στο
Ιόνιο πέλαγος . άφιξη και περιοδεία του Αμερικανού
στρατηγού Ριτζγουαίη στη Β. Ελλάδα . η 6η Σύνοδος της ΓΣ
του ΟΗΕ . κυβερνητικές προτάσεις της Λ. Δ. Βουλγαρίας για

αποκατάσταση των διπλωματικών και εμπορικών σχέσεων με
την Ελλάδα . σοβιετική διακοίνωση προς την ελληνική
κυβέρνηση σχετικά με την υπογραφή της ελληνοαμερικανικής
στρατιωτικής συμφωνίας (1953) . πρωτοβουλία Αλβανίας για
ρύθμιση συνοριακών ζητημάτων με την Ελλάδα: αρνητική
απάντηση κυβέρνησης Παπάγου.
Φ2 4.11.1953 – 21.6.1955
Ελληνοσοβιετικές πολιτιστικές σχέσεις και ανταλλαγές:
επίσκεψη στη ΣΕ ενδεκαμελούς ελληνικής αντιπροσωπείας
από τον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών με την ευκαιρία
του εορτασμού της 36ης επετείου της Οκτωβριανής
Επανάστασης . συναντήσεις με παράγοντες της πολιτικής και
πνευματικής ζωής . απήχηση της ελληνικής επίσκεψης στον
σοβιετικό και ελληνικό τύπο . αντισοβιετική προπαγάνδα
μερίδας του ελληνικού τύπου με αφορμή την επίσκεψη της
ελληνικής αντιπροσωπείας στη Μόσχα . δηλώσεις μελών της
ελληνικής αντιπροσωπείας σε εκπροσώπους του ελληνικού
και σοβιετικού τύπου για τη ζωή στη Σοβιετική Ένωση .
δηλώσεις του Σοβιετικού πρεσβευτή στο Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά σχετικά με την ανάπτυξη
των εμπορικών ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδας – Σοβιετικής
Ένωσης . εμφανίσεις και παραστάσεις ελληνικών και
σοβιετικών καλλιτεχνικών συγκροτημάτων στη ΣΕ και την
Ελλάδα . προβολή σοβιετικών ταινιών στη Αθήνα . σχόλια του
ελληνικού και σοβιετικού τύπου για τις ελληνοσοβιετικές
πολιτιστικές ανταλλαγές.
Φ3 5.12.1953 – 30.7.1955
Σχέσεις Ελλάδας με βαλκανικές Λ. Δημοκρατίες: μέτρα τη;
κυβέρνησης Παπάγου για εκτόπιση του σλαβομακεδονικού
πληθυσμού από τις παραμεθόριες περιοχές . υπογραφή στη
Θεσσαλονίκη ελληνοβουλγαρικής συμφωνίας για ρύθμιση
συνοριακών ζητημάτων . απόρριψη εκ μέρους της κυβέρνησης
Παπάγου σχετικών προτάσεων της Λ. Δ. Αλβανίας . έντονη
προπαγάνδα του φιλοκυβερνητικού τύπου κατά της
αποκατάστασης διπλωματικών σχέσεων με Βουλγαρία και
Αλβανία . η προπαγάνδα του από «βορρά κινδύνου» . άνοιγμα
της Τσεχοσλοβακικής πρεσβείας στην Αθήνα . δίκη ομάδας
κατασκόπων στα Τίρανα . δηλώσεις Εμβέρ Χότζα σχετικά με
την αποκατάσταση ομαλών σχέσεων με την Ελλάδα .
επιστολή του βορειοηπειρωτικού συλλόγου «Σελασφόρος»
στο ΝΑΤΟ με αίτημα την απελευθέρωση της Β. Ηπείρου .
υπογραφή συμφωνίας στο Παρίσι για την αποκατάσταση των
διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας – Λ. Δ. Βουλγαρίας .
διαμαρτυρίες Αλβανίας στον ΟΗΕ για μεθοριακές
παραβιάσεις εκ μέρους της Ελλάδας . πολιτιστικές ανταλλαγές
Ελλάδας-Σοβιετικής Ένωσης . ανακωχή στην Κορέα .
συμμετοχή Σοβιετικής Ένωσης και Λ. Δημοκρατιών στη
διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης . σοβιετο-γιουγκοσλαβικές
συνομιλίες στο Βελιγράδι . σχόλια στην Αθήνα για τη
σοβιετο-γιουγκοσλαβική διακήρυξη του Βελιγραδίου .

χρησιμοποίηση πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς
στις Λ. Δημοκρατίες Βουλγαρίας και Ουγγαρίας . προτάσεις
των Λ. Δημοκρατιών Ρουμανίας και Πολωνίας για επανάληψη
των διπλωματικών σχέσεων με την Ελλάδα . κυβερνητικά
προσκόμματα στη διεξαγωγή των εμπορικών ανταλλαγών με
τις ανατολικές χώρες . επανάληψη προτάσεων εκ μέρους της
Αλβανίας για αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με
την Ελλάδα . πρόσκληση του αρχιεπισκόπου Ελλάδας και του
πατριάρχη Αλεξανδρείας από τον πατριάρχη Αλέξιο για
επίσκεψη στη Μόσχα.
Φύλλα: 841: δακτ.
ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
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1950 – 1955: Επέτειοι ίδρυσης ΚΚΕ, ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ – Επέτειοι
λαϊκών, εθνικών και αντιστασιακών αγώνων – Μνήμη
αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
Φ1 7.3.1950 – 28.10.1953
Επέτειοι λαϊκών εξεγέρσεων, δημοκρατικών και εθνικών
αγώνων . επέτειοι ίδρυσης δημοκρατικών οργανώσεων .
μνήμη αγωνιστών του κομμουνιστικού κόμματος.
Φ2 30.8.1950 – 26.7.1955
Επέτειοι ίδρυσης ΚΚΕ, ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ . επέτειοι
αντιστασιακών αγώνων κατά των χιτλερικών δυνάμεων
Κατοχής˙ επέτειος της μάχης του Δεκέμβρη 1944 . επέτειοι
δημοκρατικών λαϊκών αγώνων, εθνικών αγώνων, λαϊκής
Πρωτομαγιάς .μνημόσυνα αγωνιστών της Εθνικής
Αντίστασης . μνήμη Κ. Παλαμά.
Φύλλα: 817: δακτ., έντυπα
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1950 – 1955
Φ1 17.7.1950 – 1.7.1955
«Σχόλια σε ιδεολογικά και πολιτιστικά ζητήματα»
Φ2 6.2.1955 – 31.7.1955
«Γράμματα – Τέχνες»
Φ3 28.8.1955 – 12.12.1955
«Γράμματα – Τέχνες»
Φύλλα: 567: δακτ.

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ
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1953 – 1954
Φ1 2.9.1953 – 29.12.1954
«Αγρότες – Ξερίζωμα πληθυσμών»
Φ2 2.9.1953 – 31.12.1954
«Φυλακισμένοι»
Φ3 3.9.1953 – 5.5.1954

«Λαϊκές Δημοκρατίες»
Φ4 16.9.1953 – 31.12.1954
«Κυπριακό»
Φ5 3.3.1954 – 30.12.1954
«Σεισμοπαθείς»
Φ6 3.4.1954 – 29.8.1954
«Μετανάστευση»
Φ7 22.5.1954 – 29.12.1954
«Εκπαίδευση, Πρόνοια κλπ»
Φ8 2.6.1954 – 31.12.1954
«Ειρήνη»
Φ9 4.6.1954 – 28.12.1954
«Διάφοροι αγώνες του λαού»
Φ10 29.6.1954 – 29.12.1954
«Δημοτικές εκλογές»
Φ11 17.8.1954 – 2.9.1954
«Συζήτηση πάνω στο Πρόγραμμα (σχέδιο) του ΚΚΕ»
Φύλλα: 1683: δακτ.
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1955
Φ1 1.1.1955 – 3.2.1955
«Πολιτικές ζυμώσεις»
Φ2 2.1.1955 – 3.2.1955
«Εργατικά»
Φ3 3.1.1955 – 1.2.1955
«Συλλήψεις»
Φ4 3.1.1955 – 3.2.1955
«Πολεμικές προετοιμασίες»
Φ5 3.1.1955 – 2.2.1955
«Κυπριακό»
Φ6 4.1.1955 – 28.1.1955
«Δημοκρατικές ελευθερίες»
Φ7 4.1.1955 – 29.1.1955
«Σεισμόπληκτοι – Πλημμυροπαθείς»
Φ8 4.1.1955 – 1.2.1955
«Αμερικανοδουλεία»
Φ9 4.1.1955 – 2.2.1955
«Τρομοκρατία»
Φ10 4.1.1955 – 3.2.1955
«Αγροτικά»
Φ11 4.1.1955 – 4.2.1955
«Οικονομική πολιτική»
Φ12 5.1.1955 – 3.2.1955
«Ενοικιοστάσιο»
Φ13 7.1.1955 – 1.2.1955
«Δημοτικές εκλογές»
Φ14 7.1.1955 – 4.2.1955
«Ειρήνη»
Φ15 8.1.1955 – 3.2.1955
«Φυλακισμένοι - εξόριστοι»

Φ16 8.1.1955 – 3.2.1955
«Πολιτικά κόμματα – Αντιθέσεις»
Φ17 8.1.1955 – 4.2.1955
«Δημόσιοι υπάλληλοι»
Φ18 11.1.1955 – 4.2.1955
«Επαγρύπνηση»
Φ19 12.1.1955 – 24.1.1955
«Εκπαίδευση»
Φ20 15.1.1955 – 24.1.1955
«Συνοικίες»
Φ21 22.1.1955
«Δίκες»
Φ22 30.1.1955
«Βδομαδιάτικα»
Φύλλα: 901: δακτ., χειρογρ.
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1955
Φ1 8.1.1955 – 14.12.1955
«Αντιαμερικανικές εκδηλώσεις»
Φ2 8.1.1955 – 14.12.1955
«Στρατός»
Φ3 16.1.1955 – 31.12.1955
«Ιδεολογία αμερικανοδουλείας»
Φ4 21.1.1955 – 27.12.1955
«Πολεμικές προετοιμασίες – αφίξεις εμπρηστών κλπ»
Φ5 22.1.1955 – 17.12.1955
«Αμερικανικές επεμβάσεις στον πολιτικό τομέα»
Φ6 3.3.1955 – 4.4.1955
«Διάφορα»: ΙΔΕΑ . στρατός . άφιξη σοβιετικών καλλιτεχνών
στην Ελλάδα . απαγόρευση της κυκλοφορίας των βιβλίων
του Ν. Καζαντζάκη . προκήρυξη παγκοσμίου διαγωνισμού
για συγγραφή δοκιμίου περί του έργου και του ρόλου του
ΝΑΤΟ . δίωξη του ποιητή Τ. Λειβαδίτη . η έκταση της
φτώχιας στην Ελλάδα.
Φ7 15.4.1955 – 1.7.1955
«Εξάρτηση από το ΝΑΤΟ - Αμερικανικές επεμβάσεις»
Φύλλα: 885: δακτ.
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1955
Φ122.1.1955 – 23.12.1955
«Σεισμοπαθείς – Πλημμυροπαθείς – Άνεργοι»
Φ2 31.1.1955 – 12.10.1955
«Μετανάστευση»
Φ3 18.2.1955 – 24.12.1955
«Υγεία – Πρόνοια – Κοινωνικές ασφαλίσεις»
Φ4 1.3.1955 – 11.5.1955
«Καταχρήσεις»
Φ5 17.3.1955 – 10.5.1955
«Συμβάσεις»
Φύλλα: 314: δακτ.

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Σχόλια τύπου και ραδιοφώνου δυτικών και
σοσιαλιστικών χωρών για την κατάσταση στην
Ελλάδα και τα Βαλκάνια.
Φ12.1.1950 –22.6.1955
«Ο τύπος των καπιταλιστικών χωρών για την κατάσταση στην
Ελλάδα και τις διεθνείς σχέσεις της ».
Φ2 3.1.1950 – 2.1.1955
«Σχόλια του Ραδιοφωνικού Σταθμού Μόσχας και των Λαϊκών
Δημοκρατιών για την κατάσταση στην Ελλάδα και τις διεθνείς
σχέσεις της».
Φ3 5.1.1950 – 19.1.1953
«Σχόλια ξένου τύπου για την κατάσταση στην Ελλάδα Εκδηλώσεις αλληλεγγύης».
Φ4 23.1.1955 – 22.12.1955
«Διεθνής αλληλεγγύη στον αγώνα του ελληνικού λαού».
Φ5 30.1.1950 – 16.6.1955
«Ο ξένος δημοκρατικός τύπος για την κατάσταση στην
Ελλάδα και τα Βαλκάνια».
Φ6 20.2.1950 – 29.12.1953
«Εκδηλώσεις αλληλεγγύης ξένων προσωπικοτήτων προς τον
ελληνικό λαό».
Φ7 20.2.1950 – 29.5.1955
«Διεθνής αλληλεγγύη προς τον ελληνικό λαό · σχόλια τύπου ·
δηλώσεις προσωπικοτήτων».
Φ8 11.4.1950 – 20.8.1951
«Σχόλια του σοβιετικού τύπου και ραδιοφώνου για την ξένη
επέμβαση στην Ελλάδα».
Φ9 27.5.1950 – 25.3.1954
«Σχόλια ραδιοφωνικού σταθμού Μόσχας για την κατάσταση
στην Ελλάδα και τις διεθνείς σχέσεις της».
Φ10 17.6.1950 – 18.9.1953
«Σχόλια σοβιετικού ραδιοφώνου και ξένου δημοκρατικού
τύπου για την κατάσταση και τους αγώνες των Ελλήνων
εργαζομένων».
Φύλλα: 1249: δακτ., χφ., έντυπα

1950

–1955:

Δ. ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ
1. ΥΛΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
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1949 – 1957: Η κατάσταση της εργατικής τάξης στην Ελλάδα:
Στοιχεία για τον τιμάριθμο, ημερομίσθια, απεργίες,
απολύσεις, ανεργία.

Φ1 «Στοιχεία για απεργίες, τιμάριθμο, μεροκάματα»:
1.Φάκελος με ένδειξη παραλήπτη «Σύντροφο Απόστολο Γκρόζο,
Υπουργόν Εργασίας – Όπου»: Περιέχει α) χειρόγραφη
επιστολή από Σόφια με ημερομηνία 1 Αυγούστου 1949 του
«Τάκη» προς τον «αγαπητό Αποστόλη» β) πέντε αποκόμματα
των άρθρων του Ε. Ι. Τσουδερού με θέμα την οικονομική
κατάσταση της Ελλάδας, δημοσιευμένα στην εφ. Βήμα 7-12
Απριλίου 1949 γ) μεταγραφές άρθρων από τις εφ. Βήμα,
Καθημερινή, Ελλάς, Εθνικός Κήρυξ (1949 –1950) σχετικών με
θέματα: α) κυβερνητικής πολιτικής στις «συμμοριόπληκτες»
περιοχές, β) καταγωγής του Απ. Γκρόζου, γ) πορείας των
πολεμικών επιχειρήσεων, δ) της δίκης των 118 μελών της Α΄
Κομματικής Αχτίδας Αθηνών.
2. Χειρόγραφα και δακτυλόγραφα άρθρα, εκθέσεις, εισηγήσεις,
ανακοινώσεις, εκκλήσεις, καταγγελίες και αποδελτίωση
ελληνικού και ξένου τύπου σχετικά με την κατάσταση της
εργατικής τάξης στην Ελλάδα: 10ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ ·
δράση της διορισμένης ηγεσίας της ΓΣΕΕ (εισηγήσεις του Κ.
Θέου, γραμματέα της εκλεγμένης διοίκησης της ΓΣΕΕ και του
Απ. Γρόζου, γενικού γραμματέα της Πανελλήνιας
Καπνεργατικής Ομοσπονδίας) · 30 χρόνια από την ίδρυση της
ΓΣΕΕ · η δολοφονία το 1949 του Μήτσου Παπαρήγα,
εκλεγμένου γ. γραμματέα της ΓΣΕΕ · συνδιάσκεψη των
καπνοπαραγωγικών οργανώσεων στην Ξάνθη · οι κοινωνικές
ασφαλίσεις στην Ελλάδα · η κατάσταση των εκπατρισμένων
παιδιών στη Ρουμανία· απεργιακό κίνημα της εργατικής τάξης
το 1950 · απεργιακές κινητοποιήσεις 5000 τραπεζικών
υπαλλήλων τον Σεπτέμβριο 1950 · εκτελέσεις στελεχών του
ελληνικού
συνδικαλιστικού
κινήματος
(χειρόγραφη
καταγγελία Κ. Θέου προς την Παγκόσμια Συνδικαλιστική
Ομοσπονδία (ΠΣΟ) και τον ΟΗΕ) · οικονομική κατάσταση
και ανεργία στην Ελλάδα · ο τιμάριθμος, τα μεροκάματα και
το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων εργατών · 5η Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ · το «Πρόγραμμα για το Μέτωπο Πάλης
για Ελεύθερο Συνδικαλισμό» · το «Πρόγραμμα Εργατικών
Διεκδικήσεων» · σχέδιο καταστατικού της Οργάνωσης
Πολιτικών Προσφύγων από την Ελλάδα με την επωνυμία
«Αλληλεγγύη» και έδρα το Βουκουρέστι · έκθεση της
Αμερικανικής Αποστολής σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης
του εργατικού πληθυσμού στα αστικά κέντρα · «Το
συνδικαλιστικό πρόβλημα στην Ελλάδα»: άρθρο του Μπ.
Μπεναρόγια · οι συνέπειες του Δόγματος Τρούμαν και του
Σχεδίου Μάρσαλ στην Ελλάδα · ονομαστική κατάσταση των
εξορίστων συνδικαλιστών · πίνακας των απεργιών των
επαγγελματοβιοτεχνών τον Φεβρουάριο 1957.
Φ2 «Αγώνες Δεκεμβρίου» χ.χ.
Αποδελτίωση στοιχείων από τον ημερήσιο ελληνικό τύπο και
κατάρτιση πινάκων με αναφορές σε εγκλήματα, αυτοκτονίες και
κινηματογραφικές ταινίες υπό τον τίτλο «Αμερικάνικος τρόπος
ζωής» · πίνακες απεργιών της εργατικής τάξης, υπαλλήλων,

αγροτών, επαγγελματοβιοτεχνών, αγώνων για την ειρήνη, τη
Γενική Αμνηστία, διαβημάτων για τους πολιτικούς
κρατουμένους,
τους
απολυόμενους
δημάρχους,
την
τρομοκρατία, τις απολύσεις, την ανεργία.
Φύλλα: 488: δακτ., χφ., έντυπα
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1951 «Δελτίο Ειδήσεων»
Φ1 1.3.1951 – 31.3.1951
Φ2 2.4.1951 – 30.4.1951
Φ3 1.5.1951 –30.5.1951
Μεταγραφή ειδήσεων από τον ελληνικό και ξένο τύπο και
ραδιόφωνο για αξιοποίηση.
Φύλλα: 649: δακτ.
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1951-1952: Αποδελτίωση αθηναϊκού τύπου – Πληροφορίες για την
Ελλάδα: οικονομία, συνδικαλιστική κίνηση, απεργίες,
λαϊκοί αγώνες.
Φ1 1.9.1951 – 15.9.1951
Αποδελτίωση αθηναϊκού τύπου
Φ2 Νοέμβριος 1951 – Ιανουάριος 1952
«Πληροφορίες για την Ελλάδα - Δελτίο καθημερινού τύπου ·
λαϊκοί αγώνες, συνδικαλιστική κίνηση, οικονομική
κατάσταση, αμερικανοαγγλική ληστεία και υποδούλωση,
πολεμικές προετοιμασίες, ηθική κρίση διαφθορά, οι αντίπαλοι
μας για το κίνημα μας, δική μας νόμιμη πολιτική κίνηση, το
Κυπριακό, διάφορες πληροφορίες».
Φ3 1952
«Πίνακας απεργιών εργατών και υπαλλήλων τον Γενάρη
1952»
«Δελτία ειδήσεων 1952 - Διάφορα σχόλια εφημερίδων»:
Ιούνιος – Νοέμβριος 1952
«Εισήγηση για την εκλογική καμπάνια του σταθμού»:
16.10.1952
Αντίγραφα εκπομπών του σταθμού
Φύλλα: 340: δακτ.

Κ 73

1951 – 1955: Αποδελτίωση πολιτικών και οικονομικών στοιχείων από
τον τύπο.
30.9.1951 – 31.12.1955
«Οικονομικά, πολιτικά στοιχεία από διάφορες εφημερίδες:
Καθημερινή, Βήμα, Αλλαγή, Μακεδονία · βιομηχανία, αγροτική
οικονομία, υλική ευημερία, πολιτιστικό επίπεδο λαού, παιδεία,
απεργιακοί αγώνες, μετανάστευση, συνδικαλιστές, αμερικανική
πολιτική, εκλογές, Αλβανία, Κορέα».
Φύλλα: 826: δακτ., χειρογρ.

Κ 74

1956: «Δελτίο Ειδήσεων – Κυπριακό».
20.3.1956 –31.12.1956
ΑΔ 68 –303

Ο Ρ.Σ. Ελεύθερη Ελλάδα σταματά τη λειτουργία του το 1956. Τα
δελτία ειδήσεων και τα δελτία πολιτικής κίνησης και ιδεολογικής
πάλης που ακολουθούν (Κ.376 –380) με χρονολογία 1956-1957
προορίζονταν για εσωκομματική χρήση˙ βρέθηκαν ωστόσο
ανάμεσα στο υλικό του Ραδιοφωνικού Σταθμού και προφανώς
χρησιμοποιήθηκαν για ενημέρωση και αξιοποίηση το 1958 με
την επαναλειτουργία του Σταθμού υπό την επωνυμία Φωνή της
Αλήθειας.
Φύλλα: 963: δακτ.
Κ 75

1956 –1957: «Δελτίο πολιτικής κίνησης»
Φ1 6.6.1956 – 10.10.1957
ΑΔ 1-49
Φ2 6.6.1956 – 10.10.1957
ΑΔ 1-49
Αντίγραφα
Φύλλα: 1357: δακτ.

Κ 76

1956 – 1957: «Δελτίο ιδεολογικής πάλης και αντικομουνιστικής
καμπάνιας»
Φ1 6.6.1956 – 10.10.1957
ΑΔ 1-31β
Φ2 6.6.1956 – 5.11.1957
ΑΔ 1-32
Φύλλα: 1175: δακτ.

Κ 77

1957: «Δελτία ειδήσεων»
3.1.1957 – 28.11.1957
ΑΔ 1-268
Μεταγραφή ειδήσεων από τον ξένο και ελληνικό τύπο και ραδιόφωνο
Φύλλα: 1395: δακτ.

Κ 78

1957: «Δελτίο ειδήσεων»
3.1.1957 –31.12.1957
ΑΔ 1-293
Μεταγραφή ειδήσεων από τον ξένο και ελληνικό τύπο και ραδιόφωνο
για αξιοποίηση.
Φύλλα: 1531: δακτ.

2. Προγράμματα και περεχόμενα εκπομπών
Κ 79

1950 – 1956: Περιεχόμενα και προγράμματα εκπομπών του
«Φροντιστήριου του Αγωνιστή» - Συμπεράσματα
των συνεργατών της εκπομπής
Φ1 Περιεχόμενα και προγράμματα εκπομπών του «Φροντιστήριου
του αγωνιστή»:
1.Α΄ Εξάμηνο 1950 – Ιούλιος, Οκτώβριος, Δεκέμβριος 1950
Ομιλίες που μεταδόθηκαν κατά θέματα

2. 3.7.1950 – 3.1.1951
«Επιλογή από τις καλύτερες ομιλίες που δόθηκαν»
3. Ιούλιος – Νοέμβριος 1952
Περιεχόμενα και προγράμματα εκπομπών του «Φ του Αγ.»
4. Φεβρουάριος – Νοέμβριος 1953
Περιεχόμενα και προγράμματα εκπομπών του «Φ του Αγ.»
5. Ιούνιος – Δεκέμβριος 1955
«Σχέδια κομματικής δουλειάς»
6.Οκτώβριος 1955 – Μάιος 1956
«Πρόγραμμα μορφωτικής δουλειάς της ΚΟΒ»
Φ2 5.2.1953 – 29.3.1954
«Συμπεράσματα των συνεργατών του «Φροντιστήριου του
Αγωνιστή»»
Φύλλα: 104: δακτ.
Κ 80

1953 – 1954 «Φάκελοι συνεργατών του Σταθμού»:
Φ1 28.9.1953 «ΠΡ» (Πέτρος Ρούσος)
Φ2 26.11.1953 – 8.10.1954 «Ηρακλής» (Ηρακλής Υφαντής)
Φ3 27.8.1954 – 3.12.1954 «Μπαρτζιώτας»
Φ4 14.7.1954 – 3.12.1954 «Διάφορα»
Φύλλα: 1009: δακτ., χειρογρ.

Κ 81

1953 – 1954 «Φάκελοι συνεργατών»
Φ1 4.11.1953 – 21.5.1954 «Συνδικαλιστές»
Φ2 3.12.1953 - 26.10.1954 «Λευτέρης» (Λ. Ελευθερίου)
Φ3 5.12.1953 - 18.10.1954 «ΑΚΕ» (Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας)
Φ4 26.2.1954 «Ρούλα» (Ρούλα Κουκούλου)
Φ5 19.8.1954 «Ζάχος»
Φ6 «Γούσιας – Για το Φροντιστήριο του Αγωνιστή» (Β. Βοντίσιος)
χ.χ.
Φύλλα: 1154: δακτ., χφ.

ΙΙ. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
«ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
Α. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Κ 82

1958
1 Μαρτίου 1958 – 31 Μαρτίου 1958
Α(ριθμός) Δ(ελτίων) 1 - 31
Φύλλα: 377: δακτ.

Κ 83

1958
Φ1 1 Απριλίου 1958 – 30 Απριλίου 1958
ΑΔ 32 – 57

Φ2

1 Μαΐου 1958 – 31 Μαΐου 1958
ΑΔ 62 – 92
Φύλλα: 958: δακτ.
Κ 84

1958
Φ1 1 Ιουνίου 1958 – 30 Ιουνίου 1958
ΑΔ 93 – 122
Φ2 1 Ιουλίου 1958 – 31 Ιουλίου 1958
ΑΔ 123 – 153
Φύλλα: 949: δακτ.

Κ 85

1958
Φ1 1 Αυγούστου 1958 – 31 Αυγούστου 1958
ΑΔ 154 – 183
Φ2 1 Σεπτεμβρίου 1958 – 30 Σεπτεμβρίου 1958
ΑΔ 184 – 213
Φύλλα: 876: δακτ.

Κ 86

1958
Φ1 1 Οκτωβρίου 1958 – 31 Οκτωβρίου 1958
ΑΔ 214 – 244
Φ2 1 Νοεμβρίου 1958 – 30 Νοεμβρίου 1958
ΑΔ 245 – 274
Φύλλα: 920:δακτ.

Κ 87

1958
Φ1 1 Δεκεμβρίου 1958 – 31 Δεκεμβρίου 1958
ΑΔ 276 – 306
Φ2 15 Δεκεμβρίου 1958 – 31 Δεκεμβρίου 1958
«Συμπληρωματικές εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις που
μεταδόθηκαν στην πρωϊνή εκπομπή»
Φύλλα: 551: δακτ.

Κ 88

1959
1 Ιανουαρίου 1959 – 31 Ιανουαρίου 1959
ΑΔ 1 – 31
Φύλλα: 707: δακτ.

Κ 89

1959
1 Φεβρουαρίου 1959 – 28 Φεβρουαρίου 1959
ΑΔ 32 – 59
Φύλλα: 670: δακτ.

Κ 90

1959
1 Μαρτίου 1959 – 31 Μαρτίου 1959
ΑΔ 60Α – 90Γ
Φύλλα: 790: δακτ.

Κ 91

1959
1 Απριλίου 1959 – 30 Απριλίου 1959

ΑΔ 91Α – 121Α
Φύλλα: 910: δακτ.
Κ 92

1959
1 Μαΐου 1959 – 31 Μαΐου 1959
ΑΔ 121Β –151Γ
Φύλλα: 505: δακτ.

Κ 93

1959
1 Ιουνίου 1959 – 30 Ιουνίου 1959
ΑΔ 152Α – 181Γ
Φύλλα: 948: δακτ.

Κ 94

1959
1 Ιουλίου 1959 – 31 Ιουλίου 1959
ΑΔ 182Α – 212Γ
Φύλλα: 1106: δακτ.

Κ 95

1959
1 Αυγούστου 1959 – 31 Αυγούστου 1959
ΑΔ 213Α – 243Γ
Φύλλα: 1014: δακτ.

Κ 96

1959
Φ1 5 Ιουλίου 1959 – 31 Ιουλίου 1959
ΑΔ 186Β – 212Α
Φ2 1 Αυγούστου 1959 – 30 Αυγούστου 1959
ΑΔ 213Α – 242Γ
Αντίγραφα
Φύλλα: 1824: δακτ.

Κ 97

1959
1 Σεπτεμβρίου 1959 – 30 Σεπτεμβρίου 1959
ΑΔ 244Α – 273Γ
Φύλλα: 1181: δακτ.

Κ 98

1959
1 Οκτωβρίου 1959 – 31 Οκτωβρίου 1959
ΑΔ 274Α – 304Γ
Φύλλα: 1123: δακτ.

Κ 99

1959
1 Νοεμβρίου 1959 – 30 Νοεμβρίου 1959
ΑΔ 305Α – 334Γ
Φύλλα: 1056: δακτ.

Κ 100

1959
Φ1 1 Δεκεμβρίου 1959 – 31 Δεκεμβρίου 1959
ΑΔ 335Α – 365Γ
Φ2 11 Δεκεμβρίου 1959 – 27 Δεκεμβρίου 1959

ΑΔ 347Α – 361Α
Αντίγραφα
Φύλλα: 1288: δακτ.
Κ 101

1960
Φ1
1 Ιανουαρίου 1960 – 31 Ιανουαρίου 1960
ΑΔ 1Α – 31Γ
Φ2
3 Ιανουαρίου 1960 – 31 Ιανουαρίου 1960
ΑΔ 3Α – 31Α
Αντίγραφα
Φύλλα: 1704: δακτ.

Κ 102

1960
Φ1
1 Φεβρουαρίου 1960 – 29 Φεβρουαρίου 1960
ΑΔ 32Α – 60Γ
Φ2
1 Φεβρουαρίου 1960 – 21 Φεβρουαρίου 1960
ΑΔ 32Α – 52Α
Αντίγραφα
Φύλλα: 1633: δακτ.

Κ 103

1960
1 Μαρτίου 1960 – 31 Μαρτίου 1960
ΑΔ 61Α – 91Γ
Φύλλα: 1022: δακτ.

Κ 104

1960
1 Μαρτίου 1960 – 31 Μαρτίου 1960
ΑΔ 61Α – 91Α
Αντίγραφα
Φύλλα: 1010: δακτ.

Κ 105

1960
1 Απριλίου 1960 – 30 Απριλίου 1960
ΑΔ 92Α – 122Γ
Φύλλα: 982: δακτ.

Κ 106

1960
1 Απριλίου 1960 – 30 Απριλίου 1960
ΑΔ 92Α – 121Α
Αντίγραφα
Φύλλα: 973: δακτ.

Κ 107

1960
1 Μαΐου 1960 – 31 Μαΐου 1960
ΑΔ 122Α – 152Γ
Φύλλα: 1028: δακτ.

Κ 108

1960
1 Μαΐου 1960 – 31 Μαΐου 1960
ΑΔ 122Α – 153Α

Αντίγραφα
Φύλλα: 993: δακτ.
Κ 109

1960
Φ1 1 Ιουνίου 1960 – 30 Ιουνίου 1960
ΑΔ 153Α –182Γ
Φ2 1 Ιουνίου 1960 – 30 Ιουνίου 1960
ΑΔ 153Β – 182Α
Αντίγραφα
Φύλλα: 1927: δακτ.

Κ 110

1960
1 Ιουλίου 1960 – 31 Ιουλίου 1960
ΑΔ 183Α – 213Γ
Φύλλα: 1026: δακτ.

Κ 111

1960
1 Ιουλίου 1960 – 31 Ιουλίου 1960
ΑΔ 183Α – 213Γ
Αντίγραφα
Φύλλα: 888: δακτ.

Κ 112

1960
1 Αυγούστου 1960 – 31 Αυγούστου 1960
ΑΔ 214Α – 244Γ
Φύλλα: 1056: δακτ.

Κ 113

1960
1 Αυγούστου 1960 – 30 Αυγούστου 1960
ΑΔ 214Α – 243Β
Αντίγραφα
Φύλλα: 940: δακτ.

Κ 114

1960
Φ1 1 Σεπτεμβρίου 1960 – 30 Σεπτεμβρίου 1960
ΑΔ 245Α – 274Γ
Φ2 1 Σεπτεμβρίου 1960 – 30 Σεπτεμβρίου 1960
ΑΔ 245Β – 274Α
Αντίγραφα
Φύλλα: 1798: δακτ.

Κ 115

1960
1 Οκτωβρίου 1960 – 31 Οκτωβρίου 1960
ΑΔ 275Α – 305Γ
Φύλλα: 1038: δακτ.

Κ 116

1960
1 Οκτωβρίου 1960 – 31 Οκτωβρίου 1960
ΑΔ 275Α – 305Β
Αντίγραφα
Φύλλα: 855: δακτ.

Κ 117

1960
Φ1 1 Νοεμβρίου 1960 – 30 Νοεμβρίου 1960
ΑΔ 306Α – 335Γ
Φ2 1 Νοεμβρίου 1960 – 16 Νοεμβρίου 1960
ΑΔ 306Β – 321Α
Αντίγραφα
Φύλλα: 1496: δακτ.

Κ 118

1960
1 Δεκεμβρίου 1960 – 31 Δεκεμβρίου 1960
ΑΔ 336Α – 365Γ
Φύλλα: 1156: δακτ.

Κ 119

1961
1 Ιανουαρίου 1961 – 31 Ιανουαρίου 1961
ΑΔ 1Α – 31Γ
Φύλλα: 988: δακτ.

Κ 120

1961
1 Φεβρουαρίου 1961 – 28 Φεβρουαρίου 1961
ΑΔ 32Α – 59Γ
Φύλλα: 1002: δακτ.

Κ 121

1961
1 Μαρτίου 1961 – 31 Μαρτίου 1961
ΑΔ 60Α – 90Γ
Φύλλα: 1073: δακτ.

Κ 122

1961
1 Απριλίου 1961 – 30 Απριλίου 1961
ΑΔ 91Α – 120Γ
Φύλλα: 1098: δακτ.

Κ 123

1961
1 Μαΐου 1961 – 31 Μαΐου 1961
ΑΔ 121Α – 151Γ
Φύλλα: 1109: δακτ.

Κ 124

1961
1 Ιουνίου 1961 – 30 Ιουνίου 1961
ΑΔ 152Α – 180Γ
Φύλλα: 1069: δακτ.

Κ 125

1961
1 Ιουλίου 1961 – 31 Ιουλίου 1961
ΑΔ 181Α – 212Γ
Φύλλα: 1148: δακτ.

Κ 126

1961
1 Αυγούστου 1961 – 31 Αυγούστου 1961
ΑΔ 213Α – 244Γ
Φύλλα: 1051: δακτ.

Κ 127

1961
1 Σεπτεμβρίου 1961 – 30 Σεπτεμβρίου 1961
ΑΔ 243Α – 274Δ
Φύλλα: 822: δακτ.

Κ 128

1961
1 Οκτωβρίου 1961 – 15 Οκτωβρίου 1961
ΑΔ 275Α – 289Δ
Φύλλα: 749: δακτ.

Κ 129

1961
16 Οκτωβρίου 1961 – 31 Οκτωβρίου 1961
ΑΔ 290Α – 305Α
Φύλλα: 1068: δακτ.

Κ 130

1961
1 Νοεμβρίου 1961 – 15 Νοεμβρίου 1961
ΑΔ 306Α – 320Δ
Φύλλα: 853: δακτ.

Κ 131

1961
16 Νοεμβρίου 1961 – 30 Νοεμβρίου 1961
ΑΔ 321Α – 335Δ
Φύλλα: 860

Κ 132

1961
1 Νοεμβρίου 1961 – 30 Νοεμβρίου 1961
ΑΔ 306Β – 335Γ
Αντίγραφα
Φύλλα: 1327: δακτ.

Κ 133

1961
1 Δεκεμβρίου 1961 – 15 Δεκεμβρίου 1961
ΑΔ 336Α – 350Δ
Φύλλα: 807: δακτ.

Κ 134

1961
16 Δεκεμβρίου 1961 – 31 Δεκεμβρίου 1961
ΑΔ 351Α – 366Γ
Φύλλα: 863: δακτ.

Κ 135

1961
1 Δεκεμβρίου 1961 – 31 Δεκεμβρίου 1961
ΑΔ 336Α – 366Γ
Αντίγραφα
Φύλλα: 1420: δακτ.

Κ 136

1962
1 Ιανουαρίου 1962 – 15 Ιανουαρίου 1962
ΑΔ 1Α – 15Α
Φύλλα: 685: δακτ.

Κ 137

1962
16 Ιανουαρίου 1962 – 31 Ιανουαρίου 1962
ΑΔ 16Α – 31Δ
Φύλλα: 895: δακτ.

Κ 138

1962
1 Ιανουαρίου 1962 – 31 Ιανουαρίου 1962
ΑΔ 1Β – 31Δ
Αντίγραφα
Φύλλα: 1362: δακτ.

Κ 139

1962
1 Φεβρουαρίου 1962 – 15 Φεβρουαρίου 1962
ΑΔ 32Α – 46Δ
Φύλλα: 807: δακτ.

Κ 140

1962
16 Φεβρουαρίου 1962 – 28 Φεβρουαρίου 1962
ΑΔ 47Α – 59Δ
Φύλλα: 680: δακτ.

Κ 141

1962
1 Φεβρουαρίου 1962 – 28 Φεβρουαρίου 1962
ΑΔ 32Α – 59Δ
Αντίγραφα
Φύλλα: 1248: δακτ.

Κ 142

1962
1 Μαρτίου 1962 – 15 Μαρτίου 1962
ΑΔ 60Α – 74Ε
Φύλλα: 724: δακτ.

Κ 143

1962
16 Μαρτίου 1962 – 31 Μαρτίου 1962
ΑΔ 75Α – 90Ε
Φύλλα: 800: δακτ.

Κ 144

1962

1 Μαρτίου 1962 – 31 Μαρτίου 1962
ΑΔ 60Β – 90Ε
Αντίγραφα
Φύλλα: 1346: δακτ.
Κ 145

1962
1 Απριλίου 1962 – 15 Απριλίου 1962
ΑΔ 91Α – 105 Γ+Δ
Φύλλα: 715: δακτ.

Κ 146

1962
16 Απριλίου 1962 – 30 Απριλίου 1962
ΑΔ 106Α – 120Ε
Φύλλα: 723: δακτ.

Κ 147

1962
1 Απριλίου 1962 – 30 Απριλίου 1962
ΑΔ 91Α – 120Δ
Αντίγραφα
Φύλλα: 1185: δακτ.

Κ 148

1962
1 Μαΐου 1962 – 15 Μαΐου 1962
ΑΔ 121Α – 135Δ
Φύλλα: 690: δακτ.

Κ 149

1962
16 Μαΐου 1962 – 31 Μαΐου 1962
ΑΔ 136Α – 151Ε
Φύλλα: 782: δακτ.

Κ 150

1962
1 Μαΐου 1962 – 31 Μαΐου 1962
ΑΔ 121 Γ+Δ – 151 Γ+Δ
Αντίγραφα
Φύλλα: 1240: δακτ.

Κ 151

1962
1 Ιουνίου 1962 – 15 Ιουνίου 1962
ΑΔ 152Α – 166Ε
Φύλλα: 1044: δακτ.

Κ 152

1962
16 Ιουνίου 1962 – 30 Ιουνίου 1962
ΑΔ 167Α – 181Ε
Φύλλα: 1021: δακτ.

Κ 153

1962
1 Ιουνίου 1962 – 30 Ιουνίου 1962
ΑΔ 152Α – 182Α

Αντίγραφα
Φύλλα: 1257: δακτ.
Κ 154

1962
1 Ιουλίου 1962 – 15 Ιουλίου 1962
ΑΔ 182Α – 196Ε
Φύλλα: 943: δακτ.

Κ 155

1962
16 Ιουλίου 1962 – 31 Ιουλίου 1962
ΑΔ 197Α – 212Ε
Φύλλα: 1122: δακτ.

Κ 156

1962
1 Αυγούστου 1962 – 15 Αυγούστου 1962
ΑΔ 213Α – 227Ε
Φύλλα: 1002: δακτ.

Κ 157

1962
16 Αυγούστου 1962 – 31 Αυγούστου 1962
ΑΔ 228Α – 243Ε
Φύλλα: 1043: δακτ.

Κ 158

1962
1 Αυγούστου 1962 – 31 Αυγούστου 1962
ΑΔ 213Β – 243 Γ+Δ
Αντίγραφα
Φύλλα: 1265: δακτ.

Κ 159

1962
1 Σεπτεμβρίου 1962 – 15 Σεπτεμβρίου 1962
ΑΔ 244Α – 258 Γ+Δ
Φύλλα: 1051: δακτ.

Κ 160

1962
Φ1 16 Σεπτεμβρίου 1962 – 30 Σεπτεμβρίου 1962
ΑΔ 259Α – 273Γ+Δ
Φ2 16 Σεπτεμβρίου 1962 – 20 Σεπτεμβρίου 1962
ΑΔ 259Δ – 263Β
Αντίγραφα
Φύλλα: 1618: δακτ.

Κ 161

1962
1 Οκτωβρίου 1962 – 15 Οκτωβρίου 1962
ΑΔ 281Α – 288 Γ+Δ
Φύλλα: 1002: δακτ.

Κ 162

1962
16 Οκτωβρίου 1962 – 31 Οκτωβρίου 1962
ΑΔ 289Α – 304 Γ+Δ

Φύλλα: 1193: δακτ., χφ.
Κ 163

1962
1 Νοεμβρίου 1962 – 15 Νοεμβρίου 1962
ΑΔ 305Α – 319 Γ+Δ
Φύλλα: 1081: δακτ., χφ., έντυπα

Κ 164

1962
16 Νοεμβρίου 1962 – 30 Νοεμβρίου 1962
ΑΔ 320Α – 334 Γ+Δ
Φύλλα: 1047: δακτ., χφ., έντυπο

Κ 165

1962
1 Νοεμβρίου 1962 – 30 Νοεμβρίου 1962
ΑΔ 305Β – 334Β
Αντίγραφα
Φύλλα: 1373: δακτ.

Κ 166

1962
1 Δεκεμβρίου 1962 – 15 Δεκεμβρίου 1962
ΑΔ 335Α – 349 Γ+Δ
Φύλλα: 1142: δακτ., χφ.

Κ 167

1962
16 Δεκεμβρίου 1962 – 31 Δεκεμβρίου 1962
ΑΔ 350Α – 365Δ
Φύλλα: 1083: δακτ.

Κ 168

1962
1 Δεκεμβρίου 1962 – 31 Δεκεμβρίου 1962
ΑΔ 335Β – 366Γ+Δ
Αντίγραφα
Φύλλα:1199: δακτ.

Κ 169

1963
1 Ιανουαρίου 1963 – 15 Ιανουαρίου 1963
ΑΔ 1Α – 15 Γ+Δ
Φύλλα: 1050: δακτ.

Κ 170

1963
16 Ιανουαρίου 1963 – 31 Ιανουαρίου 1963
ΑΔ 16Α – 31 Γ+Δ
Φύλλα: 1109: δακτ.

Κ 171

1963
1 Φεβρουαρίου 1963 – 15 Φεβρουαρίου 1963
ΑΔ 32Α – 46 Γ+Δ
Φύλλα: 1093: δακτ., χφ.

Κ 172

1963

16 Φεβρουαρίου 1963 – 28 Φεβρουαρίου 1963
ΑΔ 47Α – 59 Γ+Δ
Φύλλα: 993: δακτ., χφ.
Κ 173

1963
1 Μαρτίου 1963 – 15 Μαρτίου 1963
ΑΔ 60Α – 74Γ+Δ
Φύλλα: 914: δακτ.

Κ 174

1963
16 Μαρτίου 1963 – 31 Μαρτίου 1963
ΑΔ 75Α – 90Δ
Φύλλα: 1081: δακτ.

Κ 175

1963
1 Απριλίου 1963 – 15 Απριλίου 1963
ΑΔ 91Α – 105Δ
Φύλλα: 968: δακτ.

Κ 176

1963
16 Απριλίου 1963 – 30 Απριλίου 1963
ΑΔ 106Α – 120 Γ+Δ
Φύλλα: 943: δακτ.

Κ 177

1963
1 Μαΐου 1963 – 15 Μαΐου 1963
ΑΔ 121Α – 135 Γ+Δ
Φύλλα: 909: δακτ.

Κ 178

1963
16 Μαΐου 1963 – 31 Μαΐου 1963
ΑΔ 136Α – 151 Γ+Δ
Φύλλα: 943: δακτ.

Κ 179

1963
1 Ιουνίου 1963 – 15 Ιουνίου 1963
ΑΔ 152Α – 166 Γ+Δ
Φύλλα: 899: δακτ.

Κ 180

1963
16 Ιουνίου 1963 – 30 Ιουνίου 1963
ΑΔ 167Α – 181 Γ+Δ
Φύλλα: 897: δακτ.

Κ 181

1963
1 Ιουλίου 1963 – 15 Ιουλίου 1963
ΑΔ 182Α – 196 Γ+Δ
Φύλλα: 847: δακτ.

Κ 182

1963

16 Ιουλίου 1963 – 31 Ιουλίου 1963
ΑΔ 197Α – 212 Γ+Δ
Φύλλα: 910: δακτ.
Κ 183

1963
1 Αυγούστου 1963 – 15 Αυγούστου 1963
ΑΔ 213Α – 227 Γ+Δ
Φύλλα: 892: δακτ., χφ.

Κ 184

1963
16 Αυγούστου 1963 – 31 Αυγούστου 1963
ΑΔ 228Α – 243 Γ+Δ
Φύλλα: 942: δακτ.

Κ 185

1963
1 Σεπτεμβρίου 1963 – 15 Σεπτεμβρίου 1963
ΑΔ 244 – 258Δ
Φύλλα: 875: δακτ.

Κ 186

1963
16 Σεπτεμβρίου 1963 – 30 Σεπτεμβρίου 1963
ΑΔ 259Α – 273 Γ+Δ
Φύλλα: 897: δακτ.

Κ 187

1963
1 Οκτωβρίου 1963 – 15 Οκτωβρίου 1963
ΑΔ 274Α – 288 Γ+Δ
Φύλλα: 901: δακτ.

Κ 188

1963
16 Οκτωβρίου 1963 – 31 Οκτωβρίου 1963
ΑΔ 289Α – 304 Γ+Δ
Φύλλα: 1036: δακτ.

Κ 189

1963
1 Νοεμβρίου 1963 – 30 Νοεμβρίου 1963
ΑΔ 305Α – 334 Γ+Δ
Φύλλα: 1082: δακτ.

Κ 190

1963
1 Δεκεμβρίου 1963 – 15 Δεκεμβρίου 1963
ΑΔ 335Α – 349 Γ+Δ
Φύλλα: 557: δακτ.

Κ 191

1963
16 Δεκεμβρίου 1963 – 31 Δεκεμβρίου 1963
ΑΔ 350Α – 365 Γ+Δ
Φύλλα: 543: δακτ.

Κ 192

1964

1 Ιανουαρίου 1964 – 15 Ιανουαρίου 1964
ΑΔ 1Α – 15 Γ+Δ
Φύλλα: 531: δακτ., χφ.
Κ 193

1964
16 Ιανουαρίου 1964 – 31 Ιανουαρίου 1964
ΑΔ 16Α – 31 Γ+Δ
Φύλλα: 630: δακτ.

Κ 194

1964
1 Φεβρουαρίου 1964 – 15 Φεβρουαρίου 1964
ΑΔ 32Α – 46Δ
Φύλλα: 861: δακτ., χφ.

Κ 195

1964
16 Φεβρουαρίου 1964 – 29 Φεβρουαρίου 1964
ΑΔ 47Α – 60 Γ+Δ
Φύλλα: 513: δακτ.

Κ 196

1964
1 Μαρτίου 1964 – 15 Μαρτίου 1964
ΑΔ 61Α – 75 Γ+Δ
Φύλλα: 577: δακτ.

Κ 197

1964
16 Μαρτίου 1964 – 31 Μαρτίου 1964
ΑΔ 76Α – 91 Γ+Δ
Φύλλα: 675: δακτ.

Κ 198

1964
1 Απριλίου 1964 – 15 Απριλίου 1964
ΑΔ 92Α – 106 Γ+Δ
Φύλλα: 596: δακτ.

Κ 199

1964
16 Απριλίου 1964 – 30 Απριλίου 1964
ΑΔ 107Α – 121 Γ+Δ
Φύλλα: 517: δακτ.

Κ 200

1964
1 Μαΐου 1964 – 15 Μαΐου 1964
ΑΔ 122Α – 136 Γ+Δ
Φύλλα: 597: δακτ.

Κ 201

1964
16 Μαΐου 1964 – 31 Μαΐου 1964
ΑΔ 137Α – 153 Γ+Δ
Φύλλα: 663: δακτ.

Κ 202

1964

1 Ιουνίου 1964 – 15 Ιουνίου 1964
ΑΔ 153Α – 167 Γ+Δ
Φύλλα: 574: δακτ., έντυπο
Κ 203

1964
16 Ιουνίου 1964 – 30 Ιουνίου 1964
ΑΔ 168Α – 182 Γ+Δ
Φύλλα: 630: δακτ.

Κ 204

1964
1 Ιουλίου 1964 – 15 Ιουλίου 1964
ΑΔ 183Α – 197 Γ+Δ
Φύλλα: 592: δακτ.

Κ 205

1964
16 Ιουλίου 1964 – 31 Ιουλίου 1964
ΑΔ 198Α – 213 Γ+Δ
Φύλλα: 594: δακτ.

Κ 206

1964
1 Αυγούστου 1964 – 15 Αυγούστου 1964
ΑΔ 214Α – 228 Γ+Δ
Φύλλα: 577: δακτ.

Κ 207

1964
16 Αυγούστου 1964 – 31 Αυγούστου 1964
ΑΔ 229Α – 244 Γ+Δ
Φύλλα: 550: δακτ., χφ.

Κ 208

1964
1 Σεπτεμβρίου 1964 – 15 Σεπτεμβρίου 1964
ΑΔ 245Α – 259 Γ+Δ
Φύλλα: 552: δακτ., χφ.

Κ 209

1964
16 Σεπτεμβρίου 1964 – 30 Σεπτεμβρίου 1964
ΑΔ 260Α – 274 Γ+Δ
Φύλλα: 512: δακτ.

Κ 210

1964
1 Οκτωβρίου 1964 – 15 Οκτωβρίου 1964
ΑΔ 275Α – 289 Γ+Δ
Φύλλα: 614: δακτ., έντυπα

Κ 211

1964
16 Οκτωβρίου 1964 – 31 Οκτωβρίου 1964
ΑΔ 290Α – 305 Γ+Δ
Φύλλα: 589: δακτ., χφ.

Κ 212

1964

1 Νοεμβρίου 1964 – 15 Νοεμβρίου 1964
ΑΔ 306Α – 320 Γ+Δ
Φύλλα: 530: δακτ., έντυπο
Κ 213

1964
16 Νοεμβρίου 1964 – 30 Νοεμβρίου 1964
ΑΔ 321Α – 335 Γ+Δ
Φύλλα: 555: δακτ.

Κ 214

1964
1 Δεκεμβρίου 1964 – 15 Δεκεμβρίου 1964
ΑΔ 336Α – 350 Γ+Δ
Φύλλα: 543: δακτ., έντυπα

Κ 215

1964
16 Δεκεμβρίου 1964 – 31 Δεκεμβρίου 1964
ΑΔ 351Α – 366Β
Φύλλα: 522: δακτ., έντυπο

Κ 216

1965
2 Ιανουαρίου 1965 – 31 Ιανουαρίου 1965
ΑΔ 2Β – 31 Γ+Δ
Φύλλα: 961: δακτ., έντυπα

Κ 217

1965
1 Φεβρουαρίου 1965 – 28 Φεβρουαρίου 1965
ΑΔ 32Α – 59 Γ+Δ
Φύλλα: 1016: δακτ., έντυπο

Κ 218

1965
1 Μαρτίου 1965 – 15 Μαρτίου 1965
ΑΔ 60Α – 74 Γ+Δ
Φύλλα: 522: δακτ., έντυπο

Κ 219

1965
16 Μαρτίου 1965 – 31 Μαρτίου 1965
ΑΔ 75Α – 90 Γ+Δ
Φύλλα: 599: δακτ.

Κ 220

1965
1 Απριλίου 1965 – 15 Απριλίου 1965
ΑΔ 91Α – 105 Γ+Δ
Φύλλα: 592: δακτ.

Κ 221

1965
16 Απριλίου 1965 – 30 Απριλίου 1965
ΑΔ 106Α – 120 Γ+Δ
Φύλλα: 519: δακτ., έντυπο

Κ 222

1965

1 Μαΐου 1965 – 15 Μαΐου 1965
ΑΔ 121Α – 135 Γ+Δ
Φύλλα: 570: δακτ.
Κ 223

1965
16 Μαΐου 1965 – 31 Μαΐου 1965
ΑΔ 136Α – 151 Γ+Δ
Φύλλα: 594: δακτ.

Κ 224

1965
1 Ιουνίου 1965 – 15 Ιουνίου 1965
ΑΔ 152Α – 166 Γ+Δ
Φύλλα: 536: δακτ., έντυπο

Κ 225

1965
16 Ιουνίου 1965 – 30 Ιουνίου 1965
ΑΔ 167Α – 181 Γ+Δ
Φύλλα: 559: δακτ., έντυπα

Κ 226

1965
1 Ιουλίου 1965 – 15 Ιουλίου 1965
ΑΔ 182Α – 196 Γ+Δ
Φύλλα: 512: δακτ., έντυπα

Κ 227

1965
16 Ιουλίου 1965 – 31 Ιουλίου 1965
ΑΔ 197Α – 213 Γ+Δ
Φύλλα: 569: δακτ., έντυπο

Κ 228

1965
1 Αυγούστου 1965 – 31 Αυγούστου 1965
ΑΔ 214Α – 244 Γ+Δ
Φύλλα: 1108: δακτ., έντυπα

Κ 229

1965
1 Σεπτεμβρίου 1965 – 30 Σεπτεμβρίου 1965
ΑΔ 245Α – 273 Γ+Δ
Φύλλα: 1085: δακτ.

Κ 230

1965
1 Οκτωβρίου 1965 – 31 Οκτωβρίου 1965
ΑΔ 274Α – 304 Γ+Δ
Φύλλα: 1138: δακτ.

Κ 231

1965
1 Νοεμβρίου 1965 – 15 Νοεμβρίου 1965
ΑΔ 305Α – 319 Γ+Δ
Φύλλα: 580: δακτ.

Κ 232

1965
16 Νοεμβρίου 1965 – 30 Νοεμβρίου 1965
ΑΔ 320Α – 334 Γ+Δ
Φύλλα: 536: δακτ., έντυπα

Κ 233

1965
1 Δεκεμβρίου 1965 – 15 Δεκεμβρίου 1965
ΑΔ 335Α – 349 Γ+Δ
Φύλλα: 558: δακτ., έντυπα

Κ 234

1965
16 Δεκεμβρίου 1965 – 31 Δεκεμβρίου 1965
ΑΔ 350Α – 365 Γ+Δ
Φύλλα: 566: δακτ.

Κ 235

1966
1 Ιανουαρίου 1966 – 15 Ιανουαρίου 1966
ΑΔ 1Α – 15 Γ+Δ
Φύλλα: 504: δακτ.

Κ 236

1966
16 Ιανουαρίου 1966 – 31 Ιανουαρίου 1966
ΑΔ 16Α – 31 Γ+Δ
Φύλλα: 642: δακτ.

Κ 237

1966
1 Φεβρουαρίου 1966 – 15 Φεβρουαρίου 1966
ΑΔ 32Α – 46 Γ+Δ
Φύλλα: 636: δακτ.

Κ 238

1966
16 Φεβρουαρίου 1966 – 28 Φεβρουαρίου 1966
ΑΔ 47Α – 59 Γ+Δ
Φύλλα: 493: δακτ.

Κ 239

1966
1 Μαρτίου 1966 – 15 Μαρτίου 1966
ΑΔ 60Α – 74 Β
Φύλλα: 604: δακτ., έντυπο

Κ 240

1966
16 Μαρτίου 1966 – 31 Μαρτίου 1966
ΑΔ 75Α – 90 Γ+Δ
Φύλλα: 616: δακτ., χφ., έντυπα

Κ 241

1966
1 Απριλίου 1966 – 15 Απριλίου 1966
ΑΔ 91Α – 105 Γ+Δ
Φύλλα: 565: δακτ.

Κ 242

1966
16 Απριλίου 1966 – 30 Απριλίου 1966
ΑΔ 106Α – 120 Γ+Δ
Φύλλα: 608: δακτ., έντυπο

Κ 243

1966
1 Μαΐου 1966 – 15 Μαΐου 1966
ΑΔ 121Α – 135 Γ+Δ
Φύλλα: 567: δακτ., έντυπο

Κ 244

1966
16 Μαΐου 1966 – 31 Μαΐου 1966
ΑΔ 136Α – 151 Γ+Δ
Φύλλα: 606: δακτ.

Κ 245

1966
1 Ιουνίου 1966 – 15 Ιουνίου 1966
ΑΔ 152Α – 166 Γ+Δ
Φύλλα: 620: δακτ.

Κ 246

1966
16 Ιουνίου 1966 – 30 Ιουνίου 1966
ΑΔ 167Α – 181 Γ+Δ
Φύλλα: 643: δακτ.

Κ 247

1966
1 Ιουλίου 1966 – 15 Ιουλίου 1966
ΑΔ 182Α – 196 Γ+Δ
Φύλλα: 671: δακτ.

Κ 248

1966
16 Ιουλίου 1966 – 31 Ιουλίου 1966
ΑΔ 197Α – 211 Γ+Δ
Φύλλα: 659: δακτ.

Κ 249

1966
1 Αυγούστου 1966 – 15 Αυγούστου 1966
ΑΔ 212Α – 226 Γ+Δ
Φύλλα: 580: δακτ., χφ., έντυπα

Κ 250

1966
16 Αυγούστου 1966 – 31 Αυγούστου 1966
ΑΔ 227Α – 243 Γ+Δ
Φύλλα: 572: δακτ., έντυπα

Κ 251

1966
1 Σεπτεμβρίου 1966 – 15 Σεπτεμβρίου 1966
ΑΔ 244Α – 258 Γ+Δ

Φύλλα: 576: δακτ., έντυπο
Κ 252

1966
16 Σεπτεμβρίου 1966 – 30 Σεπτεμβρίου 1966
ΑΔ 259Α – 273 Γ+Δ
Φύλλα: 557: δακτ.

Κ 253

1966
1 Οκτωβρίου 1966 – 15 Οκτωβρίου 1966
ΑΔ 274Α – 288 Γ+Δ
Φύλλα: 573: δακτ.

Κ 254

1966
16 Οκτωβρίου 1966 – 31 Οκτωβρίου 1966
ΑΔ 289Α – 304 Γ+Δ
Φύλλα: 639: δακτ.

Κ 255

1966
1 Νοεμβρίου 1966 – 15 Νοεμβρίου 1966
ΑΔ 305Α – 319 Γ+Δ
Φύλλα: 590: δακτ.

Κ 256

1966
16 Νοεμβρίου 1966 – 30 Νοεμβρίου 1966
ΑΔ 320Α – 334 Γ+Δ
Φύλλα: 614: δακτ.

Κ 257

1966
1 Δεκεμβρίου 1966 – 15 Δεκεμβρίου 1966
ΑΔ 335Α – 349 Γ+Δ
Φύλλα: 625: δακτ.

Κ 258

1966
16 Δεκεμβρίου 1966 – 31 Δεκεμβρίου 1966
ΑΔ 350Α – 365 Γ+Δ
Φύλλα: 550: δακτ., έντυπο

Κ 259

1967
1 Ιανουαρίου 1967 – 15 Ιανουαρίου 1967
ΑΔ 1Α – 15 Γ+Δ
Φύλλα: 480: δακτ.

Κ 260

1967
16 Ιανουαρίου 1967 – 31 Ιανουαρίου 1967
ΑΔ 16Α – 31 Γ+Δ
Φύλλα: 613: δακτ.

Κ 261

1967
1 Φεβρουαρίου 1967 – 28 Φεβρουαρίου 1967
ΑΔ 32Α – 59 Γ+Δ

Φύλλα: 1058: δακτ., χφ., έντυπα
Κ 262

1967
1 Μαρτίου 1967 – 31 Μαρτίου 1967
ΑΔ 60Α – 90 Γ+Δ
Φύλλα: 1184: δακτ., χφ., έντυπα

Κ 263

1967
1 Απριλίου 1967 – 15 Απριλίου 1967
ΑΔ 91Α – 105 Γ+Δ
Φύλλα: 604: δακτ.

Κ 264

1967
16 Απριλίου 1967 – 30 Απριλίου 1967
ΑΔ 106Α – 120 Γ+Δ
Φύλλα: 843: δακτ.

Κ 265

1967
1 Μαΐου 1967 – 15 Μαΐου 1967
ΑΔ 121Α – 135Δ
Φύλλα: 1162: δακτ., έντυπο

Κ 266

1967
16 Μαΐου 1967 – 31 Μαΐου 1967
ΑΔ 136Α – 151Δ
Φύλλα: 1213: δακτ.

Κ 267

1967
1 Ιουνίου 1967 – 15 Ιουνίου 1967
ΑΔ 152Α – 166Δ
Φύλλα: 1010: δακτ., χφ., έντυπο

Κ 268

1967
16 Ιουνίου 1967 – 30 Ιουνίου 1967
ΑΔ 167Α – 181Ε
Φύλλα: 1035: δακτ.

Κ 269

1967
1 Ιουλίου 1967 – 15 Ιουλίου 1967
ΑΔ 182Α - 196E
Φύλλα: 1092: δακτ., χφ.

Κ 270

1967
16 Ιουλίου 1967 – 31 Ιουλίου 1967
ΑΔ 197Α – 212Δ
Φύλλα: 1028: δακτ., χφ.

Κ 271

1967
1 Αυγούστου 1967 – 15 Αυγούστου 1967
ΑΔ 213Α – 227Δ

Φύλλα: 835: δακτ.
Κ 272

1967
16 Αυγούστου 1967 – 31 Αυγούστου 1967
ΑΔ 228Γ – 243Γ
Φύλλα: 955: δακτ.

Κ 273

1967
1 Σεπτεμβρίου 1967 – 15 Σεπτεμβρίου 1967
ΑΔ 244Α – 258Ε
Φύλλα: 834: δακτ., χφ. (στη γαλλική γλώσσα)

Κ 274

1967
16 Σεπτεμβρίου 1967 – 30 Σεπτεμβρίου 1967
ΑΔ 259Α – 273Ε
Φύλλα: 918: δακτ.

Κ 275

1967
1 Οκτωβρίου 1967 – 15 Οκτωβρίου 1967
ΑΔ 274Α – 288Ε
Φύλλα: 896: δακτ.

Κ 276

1967
16 Οκτωβρίου 1967 – 31 Οκτωβρίου 1967
ΑΔ 289Γ – 304Ε
Φύλλα: 911: δακτ.

Κ 277

1967
1 Νοεμβρίου 1967 – 15 Νοεμβρίου 1967
ΑΔ 305Α – 319Ε
Φύλλα: 819: δακτ.

Κ 278

1967
16 Νοεμβρίου 1967 – 30 Νοεμβρίου 1967
ΑΔ 320Α – 334Ε
Φύλλα: 941: δακτ.

Κ 279

1967
1 Δεκεμβρίου 1967 – 15 Δεκεμβρίου 1967
ΑΔ 335Α – 349Ε
Φύλλα: 945: δακτ., χφ.

Κ 280

1967
16 Δεκεμβρίου 1967 – 31 Δεκεμβρίου 1967
ΑΔ 350Α – 366Ε
Φύλλα: 905: δακτ.

Κ 281

1968
1 Ιανουαρίου 1968 – 15 Ιανουαρίου 1968
ΑΔ 1Α – 15Ε

Φύλλα: 863: δακτ., χφ.
Κ 282

1968
16 Ιανουαρίου 1968 – 31 Ιανουαρίου 1968
ΑΔ 16Α – 31Ε
Φύλλα: 952: δακτ.

Κ 283

1968
1 Φεβρουαρίου 1968 – 18 Φεβρουαρίου 1968
ΑΔ 32Α – 49Γ
Φύλλα: 1492: δακτ.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων άρθρων των περ. Νέος Κόσμος,
Προβλήματα της Ειρήνης και του Σοσιαλισμού
Ημέρα και ώρα μετάδοσης: 1959-1961 Δευτέρα: 7:10
Η εκπομπή δεν καθιερώθηκε
Κ 284

1958 –1963
Φ1 17 Απριλίου 1958 – 19 Δεκεμβρίου 1959
«Περιεχόμενα Νέου Κόσμου»
Φ2 12 Φεβρουαρίου 1960 – Αύγουστος 1963
«Άρθρα του Νέου Κόσμου»
Φ3 30 Μαΐου 1959 – Μάϊος 1963
«Άρθρα του περ. Προβλήματα της Ειρήνης και του Σοσιαλισμού»
Φύλλα: 881: δακτ.

«Από τη ζωή και την πείρα των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων»
Ημέρα και ώρα μετάδοσης: 1959: Δευτέρα 19:35
1960-1961: Τρίτη 19:35
1966 : Δευτέρα 18:30
Κ 285

1959 –1962
Φ1 3 Ιανουαρίου 1959 – 29 Σεπτεμβρίου 1960
Φ2 15 Ιουλίου 1959 – 31 Αυγούστου 1962
Φ3 17 Αυγούστου 1959 – 28 Δεκεμβρίου 1959
Φ4 4 Ιανουαρίου 1960 – 27 Δεκεμβρίου 1960
Φύλλα: 761: δακτ.

Κ 286

1961 –1962
Φ1 7 Ιανουαρίου 1961 – 26 Δεκεμβρίου 1961
Φ2 9 Ιανουαρίου 1962 – 25 Δεκεμβρίου 1962
Φύλλα: 754: δακτ.

Κ 287

1963 –1967
Φ1 15 Ιανουαρίου 1963 – 24 Δεκεμβρίου 1963

Φ2 1. 18 Φεβρουαρίου 1964 –17 Απριλίου 1967
2. 20 Φεβρουαρίου 1964 – 29 Μαρτίου 1967
Φ3 11 Φεβρουαρίου 1965 – 23 Μαρτίου 1967
Φ4 χ.χ.
Φύλλα: 1270: δακτ., χφ.
Εκπομπή για τη νεολαία
«Για τα ζητήματα και τους αγώνες της νεολαίας»
«Με τη νέα γενιά της Δημοκρατίας»
Ημέρα και ώρα μετάδοσης: 1960-1961: Τρίτη 7:10
1966: Τετάρτη 18:30
Κ 288

1958 –1961
Φ1 12 Απριλίου 1958 – 27 Νοεμβρίου 1958
Φ2 23 Ιανουαρίου 1959 –28 Δεκεμβρίου 1959
Φ3 4 Ιανουαρίου 1960 – 31 Δεκεμβρίου 1960
Φ4 4 Ιανουαρίου 1960 – 31 Δεκεμβρίου 1960
Αντίγραφα και συμπληρωματικά κείμενα εκπομπών
Φ5 2 Ιανουαρίου 1961 – 28 Αυγούστου 1961
Φ6 2 Ιανουαρίου 1961 – 26 Δεκεμβρίου 1961
Αντίγραφα και συμπληρωματικά κείμενα εκπομπών
Φύλλα: 1366: δακτ.

Κ 289

1962 – 1967
Φ1 9 Ιανουαρίου 1962 – 16 Μαΐου 1962
Φ2 26 Μαΐου 1962 – 17 Φεβρουαρίου 1964
Φ3 10 Μαρτίου 1964 – 12 Απριλίου 1967
Φ4 30 Μαρτίου 1964 – 17 Απριλίου 1967
Φ5 23 Νοεμβρίου 1964 – 8 Δεκεμβρίου 1965
Φ6 15 Δεκεμβρίου 1965 – 19 Απριλίου 1967
Φ7 10 Αυγούστου 1967 – 13 Δεκεμβρίου 1967
Φύλλα: 1642: δακτ.
Συνδικαλιστικό σχόλιο
«Για τα προβλήματα και τους αγώνες των εργατοϋπαλλήλων»
«Για τα προβλήματα και τους αγώνες των εργαζομένων και ανέργων
εργατοϋπαλλήλων»
Ημέρα και ώρα μετάδοσης: 1959: Τρίτη 19:35
1960-1961: Πέμπτη 19:35
1966: Πέμπτη 18:30

Κ 290

1959 –1963
Φ1 21 Μαΐου 1959 – 24 Ιουλίου 1962
Φ2 3 Ιουνίου 1959 – 27 Δεκεμβρίου 1963
Φ3 15 Σεπτεμβρίου 1959 – 10 Μαΐου 1962
Φύλλα: 1119: δακτ.

Κ 291

1960 – 1963

Φ1 4 Ιανουαρίου 1960 – 29 Δεκεμβρίου 1960
Φ2 6 Ιουλίου 1961 – 21 Μαρτίου 1963
Φύλλα: 677: δακτ.
Κομματικά θέματα
Ημέρα και ώρα μετάδοσης: 1959 Τετάρτη 19:35
1960 Τετάρτη 21:00
Η εκπομπή δεν καθιερώθηκε
Κ 292

1959 –1963
Φ1 5 Ιουνίου 1959 – 12 Δεκεμβρίου 1963
Φύλλα: 425: δακτ.

«Νέα από τη ζωή και τις κατακτήσεις των πολιτικών προσφύγων»
Ημέρα και ώρα μετάδοσης: 1959 Πέμπτη 7:10
1960-1961 Τετάρτη 19:35
1966 Παρασκευή 14:00
Κ 293

1959 –1964
Φ1 29 Μαΐου 1959 – 12 Οκτωβρίου 1963
Φ2 4 Ιανουαρίου 1960 – 13 Δεκεμβρίου 1964
Φύλλα: 1150: δακτ.

Κ 294

1964 –1967
Φ1 19 Φεβρουαρίου 1964 – 13 Απριλίου 1967
Φ2 19 Φεβρουαρίου 1964 – 19 Απριλίου 1967
Φ3 18 Μαρτίου 1964 – 17 Δεκεμβρίου 1966
Φύλλα: 894: δακτ.

«Λευτεριά στους δεσμώτες αγωνιστές της Αντίστασης. Γενική αμνηστία»
Εναρκτήρια εκπομπή: 14.2.1961
Ημέρα και ώρα μετάδοσης: 1961 Τετάρτη 19:35
Κ 295

1961 -1963
Φ114 Φεβρουαρίου 1961 – 19 Σεπτεμβρίου 1962
Φ2 22 Φεβρουαρίου 1962 – 3 Δεκεμβρίου 1963
Φύλλα: 1006: δακτ.
Εκπομπή για τις γυναίκες
Η εκπομπή δεν καθιερώθηκε

Κ 296

1960 – 1963
24 Φεβρουαρίου 1960 – 12 Ιανουαρίου 1963
Φύλλα: 178: δακτ.

Εκπομπή για την Ειρήνη
«Για την ειρήνη, την ύφεση και την ειρηνική συνύπαρξη»
«Για τη φιλία μεταξύ των λαών, τον αφοπλισμό και την ειρηνική συνύπαρξη»
Ημέρα και ώρα μετάδοσης: 1960-1961: Πέμπτη 7:10
Κ 297

1960 –1962
Φ1 21 Σεπτεμβρίου 1960 – 21 Δεκεμβρίου 1960
Φ2 4 Ιανουαρίου 1961 – 28 Δεκεμβρίου 1961
Φ3 1 Ιανουαρίου 1962 – 21 Σεπτεμβρίου 1962
Φύλλα: 574: δακτ.
Εκπομπή για την Κύπρο
«Μιλούμε με τους Κύπριους αδελφούς μας»
«Κυπριακά Νέα»
Ημέρα και ώρα μετάδοσης: 1959-1961 Παρασκευή 19:35

Κ 298

1959 –1963
Φ1 14 Μαΐου 1959 – 24 Αυγούστου 1963
Φ2 12 Ιουνίου 1959 – 23 Ιουνίου 1962
Φύλλα: 879: δακτ.
«Οικονομικό σχόλιο της βδομάδας»
Ημέρα και ώρα μετάδοσης: 1960-1961: Παρασκευή 21:00
1966: Παρασκευή 18:30

Κ 299

1959 –1965
Φ1 29 Μαΐου 1959 – 1 Απριλίου 1964
Φ2 18 Φεβρουαρίου 1964 – 19 Μαρτίου 1965
Φύλλα: 653: δακτ.
Εκπομπή για τους αγρότες
«Για τα ζητήματα και τους αγώνες της αγροτιάς»
«Αντίλαλοι από την ύπαιθρο»
Ημέρα και ώρα μετάδοσης: 1959-1966 Σάββατο 19:35

Κ 300

1961 –1967
Φ1 29 Δεκεμβρίου 1961 – 23 Φεβρουαρίου 1963
Φ2 12 Σεπτεμβρίου 1962 – 17 Φεβρουαρίου 1962
Φ3 24 Μαρτίου 1964 – 25 Φεβρουαρίου 1967
Φ4 28 Μαρτίου 1964 – 16 Ιουνίου 1966
Φ5 26 Ιουνίου 1965 – 15 Απριλίου 1967
Φύλλα: 1358: δακτ.
«Ανασκόπηση των κυριώτερων διεθνών γεγονότων της βδομάδας»
«Επίκαιρα διεθνή θέματα»

Ημέρα και ώρα μετάδοσης: 1959 Σάββατο 19:35
1960-1961 Σάββατο 21:00
Κ 301

1961 –1967
Φ1 11 Νοεμβρίου 1961 – 18 Νοεμβρίου 1961
Φ2 20 Νοεμβρίου 1963 – 23 Δεκεμβρίου 1967
Φύλλα: 387: δακτ.
«Ξεφυλλίζοντας τον τύπο»
«Το δεκάλεπτο του τύπου»
Ημέρα και ώρα μετάδοσης: 1959-1966: Κυριακή 7:10

Κ 302

1959 –1967
Φ1 30 Μαΐου 1959 – 3 Μαρτίου 1962
Φ2 2 Οκτωβρίου 1962 – 17 Μαρτίου 1963
Φ3 25 Φεβρουαρίου 1965 – 19 Απριλίου 1967
Φ5 11 Μαρτίου 1966 – 25 Μαρτίου 1967
Φύλλα: 1453: δακτ.

«Εκπομπή για τους ξενιτεμένους»
«Η Φωνή της Αλήθειας προς τους εργαζόμενους Έλληνες στο εξωτερικό»
«Για τους έλληνες μετανάστες και ναυτικούς»
Ημέρα και ώρα μετάδοσης: Κυριακή 9:00
Κ 303

1959 –1967
Φ1 16 Σεπτεμβρίου 1959 – 23 Οκτωβρίου 1959
Φ2 16 Ιανουαρίου 1960 – 14 Ιουλίου 1960
Φ3 3 Φεβρουαρίου 1961 – 22 Αυγούστου 1961
Φ4 8 Ιανουαρίου 1962 – 17 Οκτωβρίου 1962
Φ5 15 Ιανουαρίου 1963 – 28 Δεκεμβρίου 1963
Φ6 4 Ιανουαρίου 1964 – 26 Δεκεμβρίου 1964
Φ7 5 Ιανουαρίου 1965 – 30 Δεκεμβρίου 1965
Φ8 8 Ιανουαρίου 1966 – 24 Δεκεμβρίου 1966
Φ9 7 Ιανουαρίου 1967 – 8 Ιουλίου 1967
Φύλλα: 1191: δακτ.

«Ιδεολογικά και πολιτικά προβλήματα του διεθνούς και του ελληνικού
εργατικού κινήματος»
Ημέρα και ώρα μετάδοσης: 1959-1961: Κυριακή 19:35
Κ 304

1959 –1962
14 Νοεμβρίου 1959 – 15 Μαρτίου 1962
Φύλλα: 719: δακτ.
«Φιλολογική Εκπομπή»

«Θέματα του πολιτισμού, των γραμμάτων και της τέχνης»
«Για τον πολιτισμό, τις τέχνες και τα γράμματα»
Ημέρα και ώρα μετάδοσης: 1959-1961 Κυριακή 21:00
1966 Κυριακή 18:30
Κ 305

1959 –1963
Φ1 19 Μαΐου 1959 – 17 Μαρτίου 1963
Φ2 17 Φεβρουαρίου 1964 – 15 Απριλίου 1967
Φ3 23 Μαρτίου 1967 – 30 Μαρτίου 1967
Φύλλα: 839: δακτ.

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΟΜΜΑΤΑ
Κ 306

1958 – 1959: Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας: αποφάσεις, ανακοινώσεις,
προκηρύξεις, χαιρετιστήρια μηνύματα προς αδελφά
κόμματα˙ εισηγήσεις, ομιλίες και άρθρα μελών της ΚΕ του
ΚΚΕ.
Φ1 1958
1. 3.3.1958 – 26.11.1958
Απόφαση της 8ης Ολομέλειας της ΚΕ «για την ενότητα των
πατριωτικών δυνάμεων, τη ματαίωση της εγκατάστασης
βάσεων ατομικών όπλων και πυραύλων και τη διαφύλαξη της
ειρήνης» (Ιανουάριος 1958): περιλήψεις των εισηγήσεων των
Κ.Κολιγιάννη, Μ.Παρτσαλίδη και Απ.Γκρόζου˙ απόφαση της
ΚΕ του ΚΚΕ για τις θέσεις του κόμματος στις επικείμενες
εκλογές της 11ης Μαΐου 1958˙ μεταδόσεις περιλήψεων άρθρων
των
Π.Δημητρίου,
Μ.Παρτσαλίδη,
Ζ.Ζωγράφου,
Π.Μαυρομάτη, Απ.Γκρόζου και Π.Ρούσου σχετικά με το θέμα
του νέου προσανατολισμού του κόμματος, του δημοκρατικού
συγκεντρωτισμού και αναθεωρητισμού, των 40 χρόνων του
ΚΚΕ, του ΕΑΜ και της εθνικής ενότητας δημοσιευμένων στα
τεύχη Ιουνίου-Οκτωβρίου του περ. Νέος Κόσμος˙ μεταδόσεις
των κυρίων άρθρων και των περιεχομένων των τευχών
Μαρτίου-Οκτωβρίου του περ. Νέος Κόσμος.
2. 7.3.1958 – 24.12.1958
Χαιρετιστήρια μηνύματα της 8ης και 9ης Ολομέλειας της ΚΕ
του ΚΚΕ «προς τον ηρωικό λαό της Κύπρου» και «προς τους
εξόριστους και φυλακισμένους αγωνιστές του λαού»˙
χαιρετιστήρια και συλληπητήρια τηλεγραφήματα της ΚΕ του
ΚΚΕ προς αδελφά κόμματα με την ευκαιρία ιδρυτικών
επετείων των κομμάτων, σύγκλησης συνεδρίων, γενεθλίων ή
θανάτων ηγετικών στελεχών: χαιρετιστήρια μηνύματα προς το
ΚΚ Ιταλίας, το Ενιαίο Σοσιαλιστικό Κόμμα Γερμανίας, το ΚΚ
Σοβιετικής Ένωσης, το Εργατικό Κόμμα Ρουμανίας, το ΚΚ
Φιλλανδίας, το ΚΚ Κίνας, το Κόμμα Εργασίας της Αλβανίας,
το ΚΚ Δανίας, το ΚΚ Αυστρίας, το ΚΚ Νορβηγίας, το ΚΚ

Χιλής, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ουγγαρίας, το Ενιαίο
Εργατικό Κόμμα Πολωνίας˙ συλληπητήρια τηλεγραφήματα
προς το ΚΚ Γαλλίας για τον θάνατο του Ζολιό Κιουρί και το
ΚΚ Βουλγαρίας για τον θάνατο του Γιώργη Νταμιάνοφ, μέλους
του ΠΓ της ΚΕ˙ χαιρετιστήρια τηλεγραφήματα των αδελφών
κομμάτων Ιταλίας, Αυστρίας, Φιλλανδίας, Λ.Δ.Γερμανίας,
Ισπανίας, Κύπρου (ΑΚΕΛ), Κίνας, Σοβιετικής Ένωσης, Λ.Δ.
Τσεχοσλοβακίας,
Λ.Δ.Ρουμανίας,
Λ.Δ.Μογγολίας,
Λ.Δ.Ουγγαρίας, Λ.Δ.Βουλγαρίας, Γαλλίας, Λ.Δ.Βιετνάμ,
Αργεντινής, Λ.Δ.Αλβανίας προς την ΚΕ του ΚΚΕ με την
ευκαιρία των 40 χρόνων ίδρυσης του κόμματος˙ μετάδοση των
ομιλιών του προέδρου της ΚΕ του ΚΚΕ Απ.Γκρόζου στο 7ο
Συνέδριο του ΚΚ Βουλγαρίας (5.6.1958) και το 11ο Συνέδριο
του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας (21.6.1958)˙ σχόλιο για την 41η
επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης.
3. 8.3.1958 – 11.12.1958
Ανακοινώσεις της ΚΕ του ΚΚΕ σχετικά με: τον θάνατο
Μ.Πορφυρογέννη, μέλους της ΚΕ Ελέγχου του ΚΚΕ˙ τη
σύγκληση της 8ης Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ˙ το Κυπριακό
ζήτημα˙ την αμερικανική ιμπεριαλιστική επέμβαση στον
Λίβανο και την Ιορδανία και την απειλή μετατροπής της
Ελλάδας σε πολεμική βάση του αμερικανικού ιμπεριαλισμού˙
τις προκλήσεις των ΗΠΑ εναντίον της Λ.Δ. Κίνας˙ τους
εντεινόμενους διωγμούς των δημοκρατικών δυνάμεων μετά
τις εκλογές της 11ης Μαΐου 1958˙ έκκληση της 9ης Ολομέλειας
της ΚΕ «προς τον ελληνικό λαό και τα πολιτικά κόμματα για
ένωση σε ένα εθνικό μέτωπο για μια εθνική πολιτική και
πατριωτική κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας»˙ ανακοίνωση της
10ης Ολομέλειας της ΚΕ για τα 40 χρόνια του ΚΚΕ και τα
καθήκοντα του κόμματος ενώπιον της τρέχουσας πολιτικής
κατάστασης - Προκηρύξεις της ΚΕ του ΚΚΕ για την
Πρωτομαγιά 1958 και την εκλογική μάχη της 11ης Μαΐου
1958 - Δηλώσεις του προέδρου της ΚΕ του ΚΚΕ Απ.Γκρόζου
για τις εκλογές Μαΐου 1958˙ συνέντευξη του Απ.Γκρόζου σε
ανταποκριτή των εφ. Βήμα και Νέα˙ αναφορά στα κύρια
άρθρα του τεύχους Νοεμβρίου του μηνιαίου περιοδικού Νέος
Κόσμος.
4. 24.3.1958 – 28.11.1958
Μεταδόσεις ομιλιών με θέματα: «το νόημα της απόφασης της
ΚΕ του ΚΚΕ για την θέση του κόμματος στις επικείμενες
εκλογές 1958»˙ «το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας στο
πατριωτικό
πόστο
του»˙
«αντικομμουνισμός
και
αποικιοκρατία»˙ «ο λεγόμενος διμέτωπος αγώνας του
Κέντρου»˙ «διδάγματα που δεν πρέπει να λησμονιούνται»˙
«σε τι αποβλέπουν οι προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του
συντάγματος»˙ «Ακροναυπλία» - Σχόλια: για τα γεγονότα του
αγροτικού συλλαλητήριου του Ιουλίου 1927 στη
Θεσσαλονίκη˙ τους αγώνες της Ελληνίδας εργάτριας στη
40χρονη πορεία του ΚΚΕ˙ το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
το μετέπειτα Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας - Αρθρογραφία

του γαλλικού τύπου για τα 40χρονα του ΚΚΕ˙ σύντομο
χρονικό των αγώνων του ΚΚΕ από την ίδρυσή του ως την
περίοδο της Εθνικής Αντίστασης˙ αναγγελία της έκδοσης σε
τόμο επιλογής ντοκουμέντων του κόμματος με τίτλο:
«Σαράντα χρόνια ΚΚΕ: 1918 – 1958».
5. 2.5.1958 – 20.12.1958
Σχόλια σχετικά με τα κηρύγματα εθνικού διχασμού του
υπηρεσιακού πρωθυπουργού Γεωργακόπουλου˙ ανακοίνωση
της ΚΕ για τον θάνατο του Κώστα Θέου μέλους του ΠΓ της
ΚΕ του ΚΚΕ: αναφορά στη ζωή και την κομματική του
δράση˙ απόφαση της ΚΕ για τις εκλογές της 11ης Μαΐου 1958:
βασικά συμπεράσματα˙ το 7ο Συνέδριο του ΚΚ Βουλγαρίας:
εισήγηση του α΄γραμματέα Τόντορ Ζίβκοφ και αναφορά στις
ελληνοβουλγαρικές σχέσεις˙ αποσπάσματα από την ομιλία
στο συνέδριο του Ν.Χρουτσόφ σχετικά με τη διασπαστική
δράση, για το διεθνές εργατικό κίνημα, της Ένωσης
Κομμουνιστών Γιουγκοσλαβίας˙ ανακοίνωση του ΠΓ του ΚΚ
Γαλλίας σχετικά με την κυβέρνηση Ντε Γκωλ˙ καταγγελία
των συνεχιζόμενων τρομοκρατικών ενεργειών στην Ελλάδα συλλήψεις, εκτοπίσεις, απολύσεις δημοτικών συμβούλων,
εκτοπίσεις συνδικαλιστικών στελεχών - με πρόσχημα την
αντιμετώπιση του «κομμουνιστικού κινδύνου»˙ σχόλια για τα
τρομοκρατικά μέτρα κατά των πολιτικών αντιπάλων της
κυβέρνησης Καραμανλή, τη δίωξη της Εθνικής Αντίστασης
και
τα
αντικομμουνιστικά
άρθρα
αντιδραστικών
στρατοκρατών και πολιτικών – Σειρά ομιλιών για το ΚΚΕ με
τίτλους: «Οι θέσεις για τα 40 χρόνια του ΚΚΕ καινούρια
κατάκτηση του δημοκρατικού κινήματος: το ΚΚΕ στην
περίοδο της Εθνικής Αντίστασης 1941-1945˙ η 6η πλατιά
Ολομέλεια σημαντικός σταθμός στη ζωή και ανάπτυξη του
ΚΚΕ»˙ «Η ψευδοθεωρία του εθνικού κομμουνισμού
ιδεολογικό όπλο των ιμπεριαλιστών»˙ «Η δημιουργία του
ΚΚΕ - ιστορική ανάγκη της κοινωνικής εξέλιξης στην
Ελλάδα»˙ «Το ΚΚΕ αναπτύχθηκε στην πάλη για την
εφαρμογή των αρχών του Μαρξισμού-Λενινισμού»˙ «Το
ΚΚΕ ο πιο συνεπής εχθρός του φασισμού και του πολέμου» Σχόλιο για τη διάλεξη στο Μόναχο του Άγγλου
συνταγματάρχη Κρις Γουντχάουζ με θέμα την ελληνική
αντίσταση στον β΄Παγκόσμιο Πόλεμο˙ σχόλια της εφ. Βήμα
για το ρόλο του ΚΚΕ με αφορμή τη συνέντευξη του
Απ.Γκρόζου σε απεσταλμένο της εφημερίδας˙ η 10η
Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ˙ αίτημα της ελληνικής και
διεθνούς κοινής γνώμης η απελευθέρωση του Μ.Γλέζου˙
σχόλια σχετικά με τις αντικομμουνιστικές κυβερνητικές
θέσεις περί κατασκοπείας έναντι της χρεωκοπίας της
κυβερνητικής πολιτικής στο Κυπριακό και τα άλλα εθνικά
θέματα.
6. 3.5.1958 – 4.12.1958
Αντικομμουνιστική εκστρατεία των κομμάτων της Δεξιάς και
της ΚΥΠ εν όψει του διογκούμενου ρεύματος υπέρ των

συνδυασμών της ΕΔΑ στις επικείμενες εκλογές Μαΐου 1958˙
η προπαγάνδα της αντιδραστικής Δεξιάς και των
ιμπεριαλιστικών κύκλων «περί κομμουνιστικού κινδύνου»
μετά τις εκλογές της 11ης Μαΐου˙ η 14η επέτειος των
Δεκεμβριανών: οι κύριοι υπεύθυνοι, η αγγλική επέμβαση με
στήριγμα την ελληνική ολιγαρχία, οι διώξεις των
δημοκρατικών δυνάμεων, τα διδάγματα.
Φ2 1958 – 1959
1. 3.3.1958 – 18.7.1959
Αντίγραφα αποφάσεων, ανακοινώσεων και προκηρύξεων της
ΚΕ του ΚΚΕ έτους 1958 (βλ. εδώ, Φ1 υποφ.1.2.3) –
Ανακοίνωση της ΚΕ του ΚΚΕ σχετικά με τις συμφωνίες
Λονδίνου-Ζυρίχης και την ανακήρυξη της Δημοκρατίας της
Κύπρου˙ ανακοίνωση της ΚΕ για την εγκατάσταση βάσεων
πυραύλων στην Ελλάδα – Χαιρετιστήρια μηνύματα της 11ης
Ολομέλειας της ΚΕ «προς τον ηρωικό λαό της Κύπρου» και
«προς τους δεσμώτες αγωνιστές του λαού»˙ χαιρετιστήριο της
Γενικής Συνδιάσκεψης των εκπατρισμένων από την Ελλάδα
κομμουνιστών «προς τους δεσμώτες αγωνιστές του λαού»˙
χαιρετιστήριος λόγος του επικεφαλής της αντιπροσωπείας του
ΚΚΕ Απ.Γκρόζου στο 21ο Συνέδριο του ΚΚΣΕ˙
χαιρετιστήρια τηλεγραφήματα της ΚΕ: προς το ΚΚ
Ολλανδίας για την επέτειο των 40 χρόνων ίδρυσής του˙ προς
τον Ν.Χρουτσόφ για την 65η επέτειο των γενεθλίων του˙ προς
τον Κ.Βάρναλη για την απονομή του Διεθνούς βραβείου
Λένιν˙ προς την ΚΕ του Ανορθωτικού Κόμματος
Εργαζομένου Λαού της Κύπρου (ΑΚΕΛ) με την ευκαιρία της
18ης επετείου της ίδρυσής του – Κινητοποιήσεις σωματείων
και οργανώσεων για τον εορτασμό της εργατικής
Πρωτομαγιάς 1959˙ απαντήσεις του προέδρου της ΚΕ του
ΚΚΕ, Απ.Γκρόζου, σε ερωτήματα απεσταλμένου της
αθηναϊκής εφ. Ελευθερία.
2. 14.3.1958 – 10.7. 1959
Αποσπάσματα από την απόφαση της ΚΕ του ΚΚΕ για τη θέση
του κόμματος στις επικείμενες εκλογές της 11ης Μαΐου 1958˙
η 9η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ (1-10 Αυγούστου 1958) και
οι θέσεις του κόμματος στα μεγάλα εσωτερικά και εξωτερικά
προβλήματα του τόπου ˙ η 10η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ
(1-10 Νοεμβρίου 1958): οι θέσεις του κόμματος για τα 40
χρόνια του ΚΚΕ˙ η πολιτική απόφαση της 10ης Ολομέλειας
και η προσπάθεια σύνδεσης της ΕΔΑ με το ΚΚΕ από την
κυβέρνηση Καραμανλή˙ τα επιχειρήματα κύκλων της ΕΡΕ και
των δημοσιογραφικών τους οργάνων σχετικά με τη
νομιμοποίηση του ΚΚΕ˙ καταγγελία της κυβέρνησης
Καραμανλή ως κυβέρνησης αστυνομικών και αντιλαϊκών
μέτρων και ψυχροπολεμικής πολιτικής˙ αντικομμουνιστικός
παροξυσμός της κυβέρνησης Καραμανλή μετά τις εκλογές:
παράταση της εσωτερικής ανωμαλίας, επίθεση κατά των
δημοκρατικών ελευθεριών, διώξεις κατά της ΕΔΑ, σύλληψη

Μ.Γλέζου˙ αναμόχλευση του παρελθόντος από τους
κατηγόρους του Μ.Γλέζου για άντληση επιχειρημάτων κατά
του ΚΚΕ και της ΕΔΑ.
Φ3
[17.5.1950]
30.5.1958 – 31.12.1959
[Απόφαση της 7ης Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ πάνω στο
β΄θέμα: 17.5.1950]
Αντίγραφα αποφάσεων, ανακοινώσεων, προκηρύξεων της ΚΕ
του ΚΚΕ και χαιρετιστηρίων μηνυμάτων από και προς τα
αδελφά κόμματα έτους 1958 (βλ. εδώ, Φ1, υποφ.1.2.3 και Φ2
υποφ.1) – Ανακοινώσεις της ΚΕ του ΚΚΕ για την δίκη των
Μ.Γλέζου, Γ.Τρικκαλινού, Λ.Βουτσά, Απ.Συγγελάκη,
Καρκαγιάννη και άλλων αγωνιστών τον Ιούλιο 1959 στο
στρατοδικείο Αθηνών˙ καταγγελία της δικαστικής παρωδίας
και των αυθαίρετων αποφάσεων του στρατοδικείου˙
ανακοίνωση της ΚΕ για τις συνομιλίες ΧρουστσόφΑϊζενχάουερ στις ΗΠΑ˙ ανακοίνωση για την υπόθεση της
ύφεσης και της ειρήνης˙ μήνυμα της ΚΕ με την ευκαιρία της
συμπλήρωσης 10 χρόνων από τη λήξη του εμφυλίου πολέμου˙
απόφαση-έγκριση της ΚΕ του ΚΚΕ των αποφάσεων της
Συνδιάσκεψης των Κομμουνιστικών Κομμάτων των
καπιταλιστικών χωρών που συνήλθε στη Ρώμη τον Δεκέμβριο
1959˙ απαντήσεις του Απ.Γκρόζου σε ερωτήματα
απεσταλμένου της αθηναϊκής εφημερίδας Ελευθερία˙
πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του προέδρου της ΚΕ ΚΚΕ
Απ.Γκρόζου προς την εργατική τάξη και τον ελληνικό λαό.
Φύλλα: 877: δακτ.
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1958-1963: ΕΡΕ: Κυβερνητική πολιτική – Καραμανλική διακυβέρνηση
Φ1 3.3.1958 – 17.7.1959
Κυβερνητική πολιτική της ΕΡΕ . τα δημόσια έργα της
κυβέρνησης Καραμανλή
Φ2 26.5.1959 – 9.12.1963
Πέντε χρόνια Καραμανλικής διακυβέρνησης . η υπόθεση
Μέρτεν . αντιλαϊκά και αντιδημοκρατικά μέτρα της
κυβέρνησης Καραμανλή
Φ3 30.5.1959 – 25.12.1963
Απολογισμός της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της
ΕΡΕ . εξακολούθηση των διώξεων και των αντιδημοκρατικών
ενεργειών . τα ΤΕΑ . οι διεθνείς αλλαγές και η ελληνική
πολιτική . η «ύφεση» και η κυβέρνηση Καραμανλή . το εκλογικό
πραξικόπημα του Οκτωβρίου 1961 . κατάθεση στη Βουλή
κυβερνητικής πρότασης για αναθεώρηση του Συντάγματος .
κυβερνητική κρίση . κυβέρνηση Πιπινέλη . βουλευτικές εκλογές
Νοεμβρίου 1963 και η κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου
Φ4 2.6.1959 – 24.12.1963
Συζητήσεις στη Βουλή
Φ5 3.6.1959 – 9.12.1963

Οικονομικά σκάνδαλα και
κυβέρνησης Καραμανλή.
Φύλλα: 1391: δακτ.
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αντιδημοκρατικά

μέτρα

της

1958 – 1959: Κόμμα Φιλελευθέρων - Νέα Αγροτική Κίνηση Δημοκρατική Ένωση
Φ1 26.31958 – 28.21959
«Κόμμα Φιλελευθέρων»
Καταγγελία του Κόμματος των Φιλελευθέρων από τα
δημοκρατικά κόμματα για άρνηση αποδοχής της εκλογικής
συνεργασίας και διάσπαση των δημοκρατικών δυνάμεων˙
εκκλήσεις του Ρ.Σταθμού για καταψήφιση των δύο κομμάτων
«της υποτέλειας» - ΕΡΕ και Φιλελευθέρων – και υπερψήφιση
της ΕΔΑ στις βουλευτικές εκλογές Μαρτίου 1958˙ η
προεκλογική υπόσχεση του Γ.Παπανδρέου για «δικαίωση της
Εθνικής Αντίστασης» και η στάση του απέναντι στις διώξεις
και τα έκτακτα μέτρα κατά τα προηγούμενα χρόνια˙ σχόλια
σχετικά με την ευθυγράμμιση της ηγεσίας των Φιλελευθέρων
με την ΕΡΕ στα βασικά ζητήματα του εκλογικού νομοσχεδίου
και στο θέμα των πυρηνικών βάσεων στην Ελλάδα˙ σχόλια
για την παγίδευση των αριστερών ψηφοφόρων στη λογική της
εκλογικής ενίσχυσης του Κέντρου και δημιουργίας ισχυρής
αντιπολίτευσης˙ αντισοβιετικές και αντικομμουνιστικές
δηλώσεις Παπανδρέου-Βενιζέλου και καταγγελία από τον
Ρ.Σταθμό του ρόλου των δύο πολιτικών ηγετών μετα την
Απελευθέρωση, των πολιτικών διασυνδέσεών τους και της
ενίσχυσής τους από τον ξένο παράγοντα˙ εκλογική αποτυχία
του Κόμματος των Φιλελευθέρων˙ σχόλια για τα
αποτελέσματα των εκλογών και τη σημασία τους˙ οι θέσεις
του Κόμματος των Φιλελευθέρων για την εξωτερική πολιτική
της χώρας και την αμερικανο-αγγλική επέμβαση στη Μέση
Ανατολή˙ δυσφορία οπαδών και στελεχών του κόμματος από
δηλώσεις Σ.Βενιζέλου σχετικά με την ΕΔΑ˙ κρίση στο Κόμμα
των Φιλελευθέρων: σύγκληση συνεδρίου και εκλογή
προσωρινής τριμελούς εκπροσώπησης του κόμματος˙ σχόλια
περί συνηγορίας του Γ.Παπανδρέου στις συμφωνίες ΖυρίχηςΛονδίνου για το Κυπριακό.
Φ2 1.10.1958 – 10.2.1959
«Νέα Αγροτική Κίνηση» (ΝΑΚ):
Απάντηση της ΝΑΚ σε ανακοίνωση του Αγροτικού
Κόμματος του Μπαλτατζή˙ διεύρυνση και μετασχηματισμός
της Κίνησης σε Κόμμα˙ δηλώσεις στη Λάρισα του αρχηγού
του «Κόμματος Αγροτών και Εργαζομένων» (ΚΑΕ) κατά της
Αριστεράς.
Φ3 29.1.1959 – 30.6.1959
«Δημοκρατική Ένωση» (ΔΕ):
Άρθρο και δηλώσεις του αρχηγού της ΔΕ Η.Τσιριμώκου κατά
των εκτάκτων μέτρων, του καθεστώτος των στρατοδικείων
και των αντιδημοκρατικών διώξεων στην Ελλάδα˙ δηλώσεις

του αρχηγού του Λαϊκοκοινωνικού Κόμματος Στεφανόπουλου
σχετικά με τις πυρηνικές βάσεις στην Ελλάδα˙ εισήγηση του
προέδρου της ΔΕ Η.Τσιριμώκου για κατάθεση σχεδίου νόμου
στη Βουλή περί αναστολής της εκτίσεως της ποινής για
αδικήματα που διαπράχθηκαν κατά την Κατοχή˙ ανακοίνωση
της ΔΕ σχετικά με τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές˙
απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΔΕ για την
εσωτερική κατάσταση της χώρας˙ διακήρυξη της ΔΕ υπέρ της
αποκατάστασης ειρηνικών σχέσεων της Ελλάδας με τις
βαλκανικές χώρες˙ σχόλια σχετικά με τη δημοσίευση δύο
άρθρων του βουλευτή της ΔΕ Μ.Κύρκου με τίτλο «Η
ειρήνευση της Βαλκανικής και το Παγκόσμιο Κίνημα
Ειρήνης»˙ έντονη αντίθεση του κόμματος της ΔΕ στην
ακολουθούμενη από την κυβέρνηση αγροτική πολιτική.
Φύλλα: 868: δακτ.
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1959 – 1964: Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας: αποφάσεις,
ανακοινώσεις, χαιρετιστήρια μηνύματα˙ ομιλίες, άρθρα και
συνεντεύξεις μελών του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.
Φ1 1959-1964
1. 25.3.1959 – 30.3.1961
Ομιλίες και σχόλια: αντικομμουνιστική και αντισοβιετική
προπαγάνδα από τις στήλες του τύπου της αντιδραστικής
Δεξιάς˙ κινητοποίηση του κρατικού και αστυνομικού
μηχανισμού για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές
Απριλίου 1959˙ κάλεσμα σε αποδοκιμασία της κυβερνητικής
πολιτικής μέσα από την υπερψήφιση δημοκρατικών
υποψηφίων˙ παραπομπή στο στρατοδικείο με την κατηγορία
της κατασκοπείας των Μ.Γλέζου, Γ.Τρικκαλινού και άλλων
αγωνιστών˙ διεθνείς κινητοποιήσεις για την απελευθέρωσή
τους και η στάση της κυβέρνησης Καραμανλή˙ η πορεία της
δίκης, η αντικομμουνιστική προπαγάνδα και ο «από Βορρά
κίνδυνος»˙ καταγγελία των μεθοδεύσεων της δεξιάς για
διαστρέβλωση της θέσης και της στάσης του ΚΚΕ κατά τον
ελληνοϊταλικό πόλεμο και την Κατοχή˙ ομιλίες με θέμα: «ο
ρόλος των κομμουνιστών στον β΄Παγκόσμιο Πόλεμο» και
«η θέση του ΚΚΕ στον ελληνοϊταλικό πόλεμο»˙
απολογισμός των θυσιών και της αφοσίωσης των στελεχών
του ΚΚΕ στην υπόθεση της εργατικής τάξης˙ άρνηση και μη
αποδοχή της Εθνικής Αντίστασης από την Δεξιά˙ επίθεση
αστυνομικών οργάνων και επεισόδια εις βάρος βουλευτή της
ΕΔΑ˙ δεύτερη μεγάλη δίκη στελεχών του ΚΚΕ
(Γ.Ερυθριάδη, Αύρας Παρτσαλίδη, Κ.Λουλέ, Χ.Φλωράκη,
Μ.Δάλλα, Ρούλας Κουκούλου), τον Μαΐο 1960 στο
στρατοδικείο Αθηνών˙ η αποδοχή του αιτήματος για τη
νομιμοποίηση του ΚΚΕ βασική προϋπόθεση για την
αποκατάσταση της εσωτερικής ομαλότητας˙ διένεξη των
στρατηγών Τσακαλώτου και Τσιγγούνη από τις στήλες των
εφημερίδων σχετικά με το ρόλο τους στην έκβαση του
εμφυλίου και την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού˙ η

ουσιαστική πολιτική του ΚΚΕ μέσα από την απόφαση της
12ης Ολομέλειας της ΚΕ.
2. 18.5.1959 – 29.12.1964
Σχόλια, άρθρα και ομιλίες σχετικά με τον αντικομμουνισμό
της Δεξιάς˙ άρθρο με τίτλο «Ο τρίτος κόσμος - Η
τοποθέτησή του στα προβλήματα της διθνούς πολιτικής».
Φ2 1959 – 1964
1. 29.8.1959 – 26.12.1963
Χαιρετιστήρια και συλληπητήρια μηνύματα της ΚΕ του
ΚΚΕ προς αδελφά κόμματα με την ευκαιρία ιδρυτικών
επετείων των κομμάτων, αντιστασιακών και αντιφασιστικών
αγώνων, απελευθέρωσης από την γερμανική κατοχή,
σύγκλησης συνεδρίων, γενεθλίων ή θανάτων ηγετικών
στελεχών: χαιρετιστήρια μηνύματα προς το Εργατικό Κόμμα
Ρουμανίας, ΚΚ Βουλγαρίας, ΚΚ Σοβιετικής Ένωσης, ΚΚ
Ινδονησίας, ΚΚ Κίνας, Ενιαίο Σοσιαλιστικό Κόμμα
Γερμανίας, ΚΚ ΗΠΑ, Εργατικό Προοδευτικό Κόμμα
Καναδά, Κόμμα Εργασίας Αλβανίας, Σοσιαλιστικό
Εργατικό Κόμμα Ουγγαρίας, ΚΚ Τσεχοσλοβακίας, Κόμμα
Εργαζομένων Βιετνάμ, ΚΚ Ιταλίας, ΚΚ Ισπανίας, ΚΚ
Κορέας, ΚΚ Ν.Ζηλανδίας, ΚΚ Φιλλανδίας, ΚΚ Βελγίου,
Λαϊκό Κόμμα Ιράν (Τουντέχ), ΚΚ Μ.Βρετανίας, Λαϊκό
Σοσιαλιστικό Κόμμα Κούβας, ΚΚ Γαλλίας, ΚΚ Σουηδίας,
ΚΚ Καναδά, Λαϊκό Επαναστατικό Κόμμα Μογγολίας, ΚΚ
Βενεζουέλας, ΚΚ Αυστρίας, Ανορθωτικό Κόμμα Εργασίας
Λαού Κύπρου (ΑΚΕΛ), ΚΚ Ολλανδίας, ΚΚ Ινδιών, ΚΚ
Ιαπωνίας, Κόμμα Εργασίας Κορέας, ΚΚ Πορτογαλίας,
Ενοποιημένο Εργατικό κόμμα Πολωνίας, ΚΚ Ουρουγουάης,
ΚΚ Χιλής, ΚΚ Τυνησίας, ΚΚ Αργεντινής, ΚΚ Περού, ΚΚ
Μρόκου, ΚΚ Δανίας, ΚΚ Νορβηγίας˙ χαιρετιστήρια
μηνύματα της ΚΕ του ΚΚΕ προς τον Πέτρο Κόκκαλη, τον
Πάμπλο Πικάσο, τους εργαζόμενους της Ισπανίας˙
χαιρετιστήριο μήνυμα της 3ης και 4ης Ολομέλειας της ΚΕ
προς τους φυλακισμένους και εξόριστους αγωνιστές˙
συλληπητήρια τηλεγραφήματα της ΚΕ του ΚΚΕ: προς το
ΚΚ ΗΠΑ για τον θάνατο του Ου.Φόστερ, επίτιμου
προέδρου του κόμματος˙ προς το Σοσιαλιστικό Κόμμα
Ρουμανίας για τον θάνατο του Μιχαήλ Σταντοβεάνου,
ακαδημαϊκού˙ προς το ΚΚ Ινδίας για τον θάνατο του Αντζόϋ
Γκχος, γ.γραμματέα Εθνικού Συμβουλίου ΚΚ Ινδίας˙ προς
το ΚΚ Ισπανίας για την εκτέλεση του Χούλιαν Γκριμάο,
μέλους της ΚΕ του κόμματος˙ προς το ΚΚ Τουρκίας για τον
θάνατο του Ναζίμ Χικμέτ – Ευχαριστήρια τηλεγραφήματα
των αδελφών κομμάτων προς την ΚΕ του ΚΚΕ˙
χαιρετιστήρια μηνύματα των αδελφών κομμάτων για την
επέτειο των 70 χρόνων του προέδρου του κόμματος
Απ.Γκρόζου και για τα 45χρονα του ΚΚΕ˙ συλληπητήρια
τηλεγραφήματα ΚΚ Τσεχοσλοβακίας και ΚΚ Μαρόκου για
τον θάνατο Γ.Ερυθριάδη˙ μετάδοση των ομιλιών των

επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΚΚ Γαλλίας και του
ΚΚ Σοβιετικής Ένωσης στο 8ο Συνέδριο του ΚΚΕ
(Αύγουστος 1961) – Χαιρετιστήρια μηνύματα και επιστολές
των πολιτικών κρατουμένων των φυλακών Αβέρωφ,
Αίγινας, Καλαμίου Κρήτης, του νοσοκομείου «Άγιος
Παύλος» και των εξορίστων αγωνιστών του Άη-Στράτη για
τη σύγκληση του 8ου Συνεδρίου του ΚΚΕ˙ μετάδοση
επιστολής-αποδοκιμασίας των ενεργειών Ζαχαριάδη 43
πολιτικών κρατουμένων του σανατορίου «Σωτηρία»˙
μετάδοση επιστολών και ψηφισμάτων των πολιτικών
κρατουμένων των φυλακών Αίγινας, Τρικάλων και
Χαλκίδας υπέρ των αποφάσεων του 8ου Συνεδρίου του ΚΚΕ˙
μετάδοση επιστολών πολιτικών κρατουμένων που
δημοσιεύθηκαν στο περ. Νέος Κόσμος.
2. 14.10.1963 – 14.2.1964
Μεταδόσεις άρθρων και σχολίων μελών του ΠΓ
Ζ.Ζωγράφου και Απ.Γκρόζου σχετικά με το Μακεδονικό
ζήτημα, το Κυπριακό, τα 45χρονα του ΚΚΕ, τον θάνατο του
523ου πολιτικού κρατούμενου της Εθνικής Αντίστασης˙
μετάδοση συνέντευξης του Κ.Κολιγιάννη γ.γραμματέα της
ΚΕ του ΚΚΕ στον Ρ.Σ. Φωνή της Αλήθειας.
Φ3 1960 – 1963
1. 4.1.1960 – 17.12.1963
Αποφάσεις της ΚΕ του ΚΚΕ: απόφαση της 12ης Ολομέλειας
της ΚΕ «για την οργάνωση της λαϊκής πάλης για την ύφεση,
την ειρήνη, τη δημοκρατία» (15.6.1960): έκθεση του ΠΓ
στην 12η Ολομέλεια «για την κατάσταση στην Ελλάδα και
τα καθήκοντα του ΚΚΕ»˙ απόφαση της 13ης Ολομέλειας της
ΚΕ για «πατριωτική ενότητα και δράση για το διώξιμο της
κυβέρνησης της υποτέλειας και του ψυχρού πολέμου»
(22.10.1960): μετάδοση της εισήγησης του Μ.Παρτσαλίδη
στην 13η Ολομέλεια της ΚΕ˙ απόφαση κατά της διατήρησης
των εκτάκτων μέτρων του εμφυλίου πολέμου, τον διωγμό
των δημοκρατικών δυνάμεων και τα αντιδημοκρατικά
σχέδια της κυβέρνησης Καραμανλή˙ απόφαση της 12ης
Ολομέλειας της Επιτροπής για τη δουλειά στους
εκπατρισμένους από την Ελλάδα κομμουνιστές˙ απόφαση
της 14ης Ολομέλειας της ΚΕ για «πατριωτική ενότητα και
δράση για μια δημοκρατική στροφή» (17.7.1961)˙ απόφαση
για τις επικείμενες εκλογές του 1961: προτάσεις για
υιοθέτηση ενός δημοκρατικού προγράμματος εκλογικής και
μετεκλογικής συνεργασίας όλων των δυνάμεων της
αντιπολίτευσης (27.5.1961)˙ απόφαση για το σχέδιο
Προγράμματος του ΚΚΣΕ (10.8.1961)˙ 8ο Συνέδριο του
ΚΚΕ (Αύγ. 1961): ομιλίες των αντιπροσώπων των ΚΚ
Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Τσεχοσλοβακίας, Βουλγαρίας,
Πολωνίας, Ουγγαρίας, Ρουμανίας και Γερμανίας˙ ομιλίες
των
Π.Δημητρίου,
Π.Υφαντή,
Μ.Παρτσαλίδη,
Π.Μαυρομάτη, Απ.Γκρόζου, Ζ.Ζωγράφου και Λ.Στρίγκου˙
αποσπάσματα από τη Διακήρυξη του 8ου Συνεδρίου προς

τους εργάτες, αγρότες και όλους τους εργαζόμενους
δημοκράτες και πατριώτες˙ απόφαση για την εκλογική μάχη
της 29ης Οκτωβρίου 1961: προτάσεις για πανδημοκρατική
συσπείρωση και συνεργασία˙ μετάδοση αποσπάσματος από
το Πρόγραμμα του ΚΚΕ που ψηφίσθηκε στο 8ο Συνέδριο˙
απόφαση της 2ης Ολομέλειας της ΚΕ πάνω στην έκθεση της
αντιπροσωπείας της ΚΕ του ΚΚΕ στο 22ο Συνέδριο του ΚΚ
Σοβιετικής Ένωσης˙ κοινή δήλωση του ΚΚ Ιταλίας και ΚΚ
Ελλάδας (Δεκέμβρης 1961)˙ πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της
ΚΕ˙ απόφαση του ΠΓ της ΚΕ για την κατάσταση στην
Ελλάδα (Φεβρ. 1962)˙ απόφαση του ΠΓ της ΚΕ για τη
σύνδεση της Ελλάδας με την Κοινή Αγορά (Μαρτ. 1962)˙
απόφαση της 9ης Ολομέλειας της ΚΕ για την απομάκρυνση
της κυβέρνησης Καραμανλή και σχηματισμό κυβέρνησης
κοινής εμπιστοσύνης για διενέργεια εκλογών (Μάϊος 1962)˙
μεταδόσεις των εισηγήσεων του α΄γραμματέα Κ.Κολιγιάννη
και του προέδρου της ΚΕ Απ.Γκρόζου στην 3η Ολομέλεια
της ΚΕ˙ μεταδόσεις των χαιρετιστηρίων λόγων των
επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΚΚΕ στο 8ο Συνέδριο
του ΚΚ Βουλγαρίας και Ουγγαρίας και στο 12ο Συνέδριο
του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας˙ απόφαση της 4ης Ολομέλειας της
ΚΕ του ΚΚΕ για «ενότητα και πάλη για την αποκατάσταση
της δημοκρατικής ομαλότητας» (Μάρτ. 1963)˙ απόφαση της
5ης Ολομέλειας της ΚΕ για τη «νέα κατάσταση και τα
καθήκοντα του κόμματος στην μάχη των εκλογών» (Οκτ.
1963)˙ απόφαση της 5ης Ολομέλειας για την ενότητα του
παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος˙ απόφαση του ΠΓ
της ΚΕ για την κατοχύρωση και διεύρυνση της εκλογικής
νίκης της 3ης Νοεμβρίου 1963.
2. 28.1.1960 – 25.12.1963
Ανακοινώσεις και μηνύματα της ΚΕ του ΚΚΕ˙ ομιλίες
μελών της ΚΕ˙ μνήμη αγωνιστών.
Ανακοινώσεις της ΚΕ σχετικά με: την οργάνωση και
κινητοποίηση των λαϊκών δυνάμεων υπέρ της ύφεσης και
της μετατροπής των Βαλκανίων σε ζώνη ειρήνης˙ τον
επανεξοπλισμό της Γερμανίας και την επίσκεψη του
υπουργού Στρατιωτικών Στράους στην Ελλάδα˙ την
προσαγωγή σε δίκη με τον Α.Ν.375 περί κατασκοπείας των
στελεχών του ΚΚΕ Γ.Ερυθριάδη, Αύρας Παρτσαλίδη,
Κ.Λουλέ, Χ.Φλωράκη, Μ.Δάλλα, Ρούλας Κουκούλου και
άλλων (Μάϊος 1960)˙ τις αποφάσεις της 12ης Ολομέλειας της
ΚΕ για ύφεση και δημοκρατική ομαλότητα (Ιούν. 1960)˙ τη
συνάντηση των αντιπροσώπων των Κομμουνιστικών και
Εργατικών κομμάτων στο Βουκουρέστι (Ιούν. 1960)˙ την
κοινή διακήρυξη του ΚΚ Γαλλίας και ΚΚ Ελλάδας υπέρ της
ειρήνης, του αφοπλισμού, της δημοκρατίας και του
σοσιαλισμού (Ιούλ. 1960)˙ την υπόθεση Μέρτεν˙ τη
σύγκληση της 13ης Ολομέλειας της ΚΕ˙ τη σύγκληση της
14ης Ολομέλειας της ΚΕ (Ιαν. 1961)˙ τη συμφωνία
τελωνιακής σύνδεσης της Ελλάδας με την Κοινή Αγορά και

την οικονομική συμφωνία με τη Δ.Γερμανία˙ την
ψυχροπολεμική πολιτική της κυβέρνησης Καραμανλή˙ τη
στάση της κυβέρνησης απέναντι στο θέμα του
επαναπατρισμού των πολιτικών προσφύγων˙ τις εκλογές
βίας και νοθείας της 29ης Οκτωβρίου 1961˙ τη σύγκληση της
2ης Ολομέλειας της ΚΕ˙ τον αποκλεισμό της Κούβας από τις
ΗΠΑ˙ τα 15χρονα του Δόγματος Τρούμαν˙ τη σύνοδο του
ΝΑΤΟ στην Αθήνα˙ τη σύγκληση της 3ης Ολομέλειας της
ΚΕ (Μάϊος 1962)˙ την κοινή δήλωση των ΚΚ Ελλάδας και
Μ.Βρετανίας˙ την απαγόρευση του ΚΚ Αλγερίας και του
δημοσιογραφικού του οργάνου από την αλγερινή
κυβέρνηση˙ τον θάνατο στις φυλακές Χανίων του
Γ.Ερυθριάδη μέλους της ΚΕ του ΚΚΕ: αναφορά στη ζωή
και τη δράση του˙ την κοινή δήλωση των ΚΚ Ελλάδας και
Βελγίου˙ τις διώξεις των δημοκρατικών δυνάμεων στο Ιράκ˙
τη σύγκληση της 4ης Ολομέλειας της ΚΕ (Φεβρ. 1963)˙ τη
σύσκεψη των αντιπροσώπων του ΚΚΕ και ΚΚ Γερμανίας
στο Μόναχο (Μάρτ. 1963)˙ τη συνάντηση των
αντιπροσώπων του ΚΚΕ και του Λαϊκού Κόμματος του Ιράν
(ΤΟΥΝΤΕΧ)˙ τη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη του
βουλευτή της ΕΔΑ Γ.Λαμπράκη (Μάρτ. 1963)˙ την πτώση
της κυβέρνησης Καραμανλή και την ανάγκη διεξαγωγής
εκλογών με το σύστημα της απλής αναλογικής˙ τον 527ο
θάνατο πολιτικού κρατουμένου της Εθνικής Αντίστασης˙ τις
θέσεις του ΚΚ Κίνας όπως διατυπώνονται στην επιστολή
της 14ης Ιουνίου 1963 της ΚΕ του ΚΚ Κίνας προς την ΚΕ
του ΚΚΣΕ˙ τη σύγκληση της 5ης Ολομέλειας της ΚΕ του
ΚΚΕ: έκκληση της 5ης Ολομέλειας προς τον ελληνικό λαό
για την αποφυλάκιση των 1.000 κρατουμένων αγωνιστών
της Εθνικής Αντίστασης και τη χορήγηση Γενικής
Αμνηστίας˙ τις αντισυνταγματικές επιδιώξεις και ενέργειες
των Ανακτόρων˙ τις επικείμενες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου
1963˙ τα αποτελέσματα των εκλογών και την
ακολουθούμενη πολιτική από την κυβέρνηση της «Ένωσης
Κέντρου»˙ την κυβερνητική δήλωση περί επικείμενης
επίλυσης του προβλήματος των πολιτικών κρατουμένων˙
την παραίτηση της κυβέρνησης Παπανδρέου.
Μήνυμα της ΚΕ προς τις γυναίκες της Ελλάδας με την
ευκαιρία της 50ης Επετείου της Διεθνούς Ημέρας της
Γυναίκας˙ ανοικτή επιστολή του προέδρου του ΚΚΕ
Απ.Γκρόζου προς την κυβέρνηση, τη Βουλή των Ελλήνων
και τα πολιτικά κόμματα με αίτημα την κατάργηση των
Α.Ν.509 και 375 και τη νομιμοποίηση του ΚΚΕ (Μάϊος
1960)˙ πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του προέδρου του
κόμματος Απ.Γκρόζου (Δεκ. 1960)˙ προκήρυξη της ΚΕ για
την Πρωτομαγιά 1961˙ μήνυμα της ΚΕ για την Εθνική
Αντίσταση και τον άθλο του Μ.Γλέζου και του συνεργάτη
του Σάντα˙ επιστολή της ΚΕ προς όλα τα κόμματα της
αντιπολίτευσης με θέμα την ενιαία δράση όλων των
δημοκρατικών δυνάμεων και την απομάκρυνση της Δεξιάς

από την εξουσία˙ μήνυμα της ΚΕ προς τους φοιτητές και
μαθητές της Ελλάδας υπέρ του αγώνα τους για τη διάθεση
του 15% του προϋπολογισμού για την Παιδεία˙ μήνυμα προς
τον ελληνικό λαό για τη νομιμοποίηση του ΚΚΕ με την
αφορμή των 15 χρόνων από τότε που τέθηκε εκτός νόμου˙
χαιρετισμός της ΚΕ στην Επονίτικη γενιά της Αντίστασης με
την ευκαιρία των 20 χρόνων από την ίδρυση της ΕΠΟΝ.
Ομιλίες, συνεντεύξεις μελών της ΚΕ, χαιρετιστήρια
μηνύματα: μετάδοση της ομιλίας του βουλευτή της ΕΔΑ
Η.Ηλιού στο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Δημοκρατικών
Νομικών στη Σόφια (Οκτ. 1960)˙ μετάδοση άρθρου του
Π.Ρούσσου με τίτλο «Η 28η Οκτωβρίου και το ΚΚΕ»˙
μετάδοση της συνέντευξης του Κ.Κολιγιάννη και
Π.Δημητρίου σχετικά με τις εργασίες του 22ου Συνεδρίου
του ΚΚΣΕ (Νοεμ. 1961)˙ μεταδόσεις συνεντεύξεων του
Κ.Κολιγιάννη στον Ρ.Σ. Πράγας, στους εκπροσώπους του
ξένου τύπου στην Πράγα, στους ανταποκριτές των εφ.
Ουμανιτέ, Αυγή, Βήμα, Νέα και στον Ρ.Σ. Φωνή της Αλήθειας
(1961-1963)˙ μεταδόσεις συνεντεύξεων των Μ.Παρτσαλίδη
στον Ρ.Σ. Βουδαπέστης, Π.Μαυρομάτη στον ανταποκριτή
της εφ. Νίκη και Απ.Γκρόζου στον συντάκτη της εφ. Έθνος
– Χαιρετιστήρια μηνύματα της ΚΕ του ΚΚΕ προς τα αδελφά
κόμματα ΗΠΑ, Ουγγαρίας, Αυστρίας και Σοβιετικής
Ένωσης – Μνήμη της παλαίμαχης αγωνίστριας
καθοδηγητικού
στελέχους
του
ΚΚΕ
Χρύσας
Χατζηβασιλείου.
Φύλλα:
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1959 –1963: ΕΔΑ
Φ118.5.1959 – 26.12.1962
Οι εργασίες του Α’ Πανελλαδικού Συνέδριο της ΕΔΑ (28
Οκτωβρίου – 2 Δεκεμβρίου 1959). σύνοδοι και πολιτικές
αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ) της ΕΔΑ .
αποφάσεις, εκθέσεις και ανακοινώσεις της Εκτελεστικής
Επιτροπής (ΕΕ) και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας .επιστολή
της ΚΕ του ΚΚΕ προς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης .
επερωτήσεις βουλευτών της ΕΔΑ και συζητήσεις στη Βουλή .
πολιτικές συγκεντρώσεις. Το Β’ Πανελλαδικό Συνέδριο της
ΕΔΑ (8-22 Δεκεμβρίου 1962).
Φ2 2.1.1962 – 20.12.1963
Οι εργασίες του Β’ Πανελλαδικού Συνεδρίου της ΕΔΑ:
εισήγηση Η. Ηλιού . πολιτική απόφαση του συνεδρίου .
καταγγελίες, αποφάσεις και ανακοινώσεις της ΕΕ της ΕΔΑ για
την πολιτική κατάσταση της χώρας . κατάθεση στη Βουλή
ερωτημάτων, υπομνημάτων, ψηφισμάτων, προτάσεων νόμου
και προτάσεων μομφής εκ μέρους βουλευτών της ΕΔΑ .
ανακοινώσεις Νομαρχιακών Επιτροπών. περιοδείες βουλευτών
της ΕΔΑ
στην ύπαιθρο . ανακοινώσεις της ΚΕ του
Δημοκρατικού Συνδικαλιστικού Κινήματος . προκηρύξεις της
ΔΕ και των Επιτροπών Πόλης της ΕΔΑ προς τον ελληνικό λαό .

η θέση της ΕΔΑ για την απεργία των εκπαιδευτικών και η
εκπαιδευτική πολιτική του κόμματος. συνεντεύξεις του
.
προέδρου της ΕΔΑ στον ελληνικό
και
ξένο
τύπο
καταγγελίες της ΕΔΑ για την τρομοκρατική δράση
του
αστυνομικού μηχανισμού και των παρακρατικών οργανώσεων .
οργάνωση μαζικών πανδημοκρατικών συγκεντρώσεων στη
Αθήνα, Πειραιά και επαρχιακές πόλεις˙ συνάντηση
αντιπροσωπείας της ΕΔΑ με τον πρωθυπουργό Πιπινέλη με
αίτημα τη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών . άρθρο του Αντ.
Μπριλλάκη στο περ. Ελληνική Αριστερά σχετικά με τον ρόλο
και τις εθνικές ευθύνες της ΕΔΑ - Γ΄ Σύνοδος της ΔΕ της ΕΔΑ
.
κινητοποίηση των λαϊκών δυνάμεων για την διεξαγωγή της
εκλογικής μάχης˙ συνάντηση αντιπροσώπων της ΕΔΑ με τον
πρωθυπουργό Μαυρομιχάλη για την διενέργεια ελεύθερων και
ανόθευτων εκλογών . προεκλογική εξόρμηση της ΕΔΑ .
συγχαρητήρια τηλεγραφήματα του γ. γραμματέα του ΙΚΚ, Π.
Τολιάτι, του Πολωνικού Δημοκρατικού Κόμματος και των
συνεργαζομένων με τη ΕΔΑ βουλευτών για την εκλογική νίκη
των δημοκρατικών δυνάμεων στις 3 Νοεμβρίου 1963˙ 4η
Σύνοδος της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΔΑ: ανάλυση των
αποτελεσμάτων των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, πολιτική
απόφαση και πρόγραμμα λαϊκών αιτημάτων.
Φύλλα: 1423: δακτ.
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1959 – 1963: Δημοκρατική Ένωση, ΕΔΑ, ΕΡΕ, Νέα Αγροτική Κίνηση,
Κόμμα
Φιλελευθέρων,
Κίνημα
Εθνικής
Αναδημιουργίας, Κόμμα Προοδευτικών,
Ένωση
Κέντρου, Νέα Πολιτική Κίνηση
Φ1 21.5.1959 - 5.4.1962
Δημοκρατική Ένωση (ΔΕ) – Ηλίας Τσιριμώκος:
Διακήρυξη και ανακοινώσεις της ΔΕ υπέρ της αποκατάστασης
ειρηνικών σχέσεων στον βαλκανικό χώρο και κατά της
εγκατάστασης πυρηνικών βάσεων στην Ελλάδα˙ απόφαση της
κοινοβουλευτικής ομάδας της ΔΕ για την πολιτική κατάσταση της
χώρας και καταδίκη του αντικομμουνισμού της Δεξιάς, της
αστυνομικής αυθαιρεσίας και της καταστρατήγησης των
ελεύθερων θεσμών της χώρας˙ ομιλίες Η.Τσιριμώκου κατά της
εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης
Καραμανλή˙ καταγγελία της κυβέρνησης από τη ΔΕ για τη μη
διαλεύκανση της υπόθεσης Μέρτεν˙ ανακοίνωση της ΔΕ περί
ανάγκης σχηματισμού Υπηρεσιακής Κυβέρνησης, ψήφισης νέου
εκλογικού νόμου και διενέργειας εκλογών˙ κρίση στους κόλπους
της ΔΕ μετά την αρνητική στάση του Η.Τσιρμώκου απέναντι στο
πρόβλημα της δημοκρατικής συνεργασίας˙ ερώτηση στη Βουλή
από την ΕΔΑ σχετικά με την κατάσταση των Ελλήνων προσφύγων
από την Αίγυπτο και την κατοχύρωση των συμφερόντων τους από
την ελληνική κυβέρνηση˙ αναγγελία θανάτου του ιεράρχη της
Εθνικής Αντίστασης Μητροπολίτη Κοζάνης Ιωακείμ.
Φ2 3.6.1959 – 23.3.1963

Αίτημα της Αριστεράς για πατριωτική δημοκρατική
συνεργασία˙ επιστολή του προέδρου της ΕΔΑ προς τα κόμματα
της
αντιπολίτευσης . ανακοινώσεις της Συντονιστικής
Κίνησης του Εθνικού Πανδημοκρατικού Αγώνα . διασπαστική
πολιτική της
Ένωσης Κέντρου . πανδημοκρατικές
συγκεντρώσεις
Φ3 4.6.1959 – 19.12.1963
ΕΡΕ: Αυθαιρεσίες κατά αντικυβερνητικών δημάρχων και
δημοτικών συμβούλων˙ οι αποκαλύψεις Μέρτεν και το
τεράστιο ηθικό και πολιτικό ζήτημα για την κυβέρνηση
Καραμανλή˙ σχόλια για τη συζήτηση στη Βουλή του εκλογικού
νομοσχεδίου και αναφορά στην ομιλία του Η.Ηλιού για την
πολιτική της δημοκρατικής Αριστεράς και την ανάγκη
συνεργασίας όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης˙ σχόλια
σχετικά με ομιλίες και αγορεύσεις στη Βουλή του αρχηγού της
ΕΡΕ, Κ.Καραμανλή και του Π.Κανελλόπουλου: η εσωτερική
και εξωτερική πολιτική του Κ.Καραμανλή και η ιδεολογική και
πολιτική τοποθέτηση του Π.Κανελλόπουλου˙ ο τρομοκρατικός
αστυνομικός μηχανισμός και οι νεοφασιστικές οργανώσεις˙ η
αντιλαϊκή πολιτική της ΕΡΕ και η υποταγή στον ξένο
παράγοντα και την πολιτική των Ανακτόρων˙ σειρά
σημειωμάτων με τίτλο: «Έργα και ημέρες της ΕΡΕ»˙ η
παραίτηση του Κ.Καραμανλή και η αποτυχία του κόμματος της
ΕΡΕ˙ αποχώρηση Καραμανλή από την πολιτική και ξαφνική
αναχώρησή του στο Παρίσι˙ στοιχεία για τα οικονομικά
σκάνδαλα της ΕΡΕ˙ δηλώσεις του νέου αρχηγού του κόμματος
Π.Κανελλόπουλου.
Φ4 9.6.1959 – 15.6.1962
Νέα Αγροτική Κίνηση (ΝΑΚ) – Εθνικό Αγροτικό Κόμμα
(ΕΑΚ): ανακοινώσεις και κριτική αγροτικής κυβερνητικής
πολιτικής
Φ5 3.7.1959 – 22.3.1963
Κόμμα Φιλελευθέρων: Δηλώσεις και συνεντεύξεις του
αρχηγού του κόμματος Σ. Βενιζέλου . πολιτική του Κόμματος
των Φιλελευθέρων . στάση του αρχηγού του κόμματος,
Σ.Βενιζέλου, απέναντι στην κυβέρνηση Πιπινέλη και τα
Ανάκτορα.
Φ6 26.9.1959 – 30.3.1961
«Κίνημα Εθνικής Αναδημιουργίας» στρατηγού Γρίβα: σχόλια
σχετικά με την προγραμματική διακήρυξη του Κινήματος, την
πολιτική δράση, το παρελθόν του στρατηγού Γρίβα και το
αγροτικό πρόγραμμα του κόμματος
Φ7 23.10.1959 – 29.6.1961
Κόμμα Προοδευτικών: Δηλώσεις και ομιλίες του αρχηγού του
κόμματος Σπ. Μαρκεζίνη
Φ8 12.12.1959 – 23.3.1963
Ένωση Κέντρου: πολιτική της ηγεσίας της ΕΚ. «Ανένδοτος»
και διμέτωπος αγώνας . καταγγελία των τάσεων συμβιβασμού
της ΕΚ με
την ιδεολογία και την πολιτική της Δεξιάς
Φ9 15.2.1960 – 4.6.1960

Νέα Πολιτική Κίνηση: Ίδρυση της «Νέας Πολιτικής Κίνησης»
με κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τον Αθανασιάδη-Νόβα και
οργανωτικό υπεύθυνο τον τέως υπουργό της κυβέρνησης
Καραμανλή,
Ράλλη˙
σχολιασμός
του
πολιτικού
προσανατολισμού του κομματικού οργανισμού μέσα από το
κείμενο της διακήρυξής του προς τον λαό˙ δημόσια
συγκέντρωση της Κίνησης: ομιλίες Μαύρου, Μελά και
καταγγελία της κυβερνητικής πολιτικής σε όλους τους τομείς.
Φ10 13.7.1963 – 7.12.1963
Κυβέρνηση Ένωσης Κέντρου: καταγγελία της κυβερνητικής
πολιτικής από την αντιπολίτευση για διάσταση μεταξύ
πολιτικών διακηρύξεων και πολιτικής πράξης – Πατριωτική
Ενότητα και συνεργασία.
Φύλλα: 1143: δακτ.
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1963 – 1967: Κόμματα - Εκλογές – Ιουλιανά - Αποστασία –
Α.Παπανδρέου – Λαϊκό κίνημα και πανδημοκρατικές
συγκεντρώσεις.
Φ1 3.10.1963 – 2.11.1963
ΕΔΑ – Εκλογές:
Προεκλογική κίνηση της ΕΔΑ σε όλη τη χώρα: συσκέψεις και
περιοδείες στελεχών της ΕΔΑ στην επαρχία, προεκλογικές
συγκεντρώσεις στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες
επαρχιακές πόλεις˙ πρόγραμμα προεκλογικών συγκεντρώσεων
του κόμματος˙ δημόσιες προτάσεις της ΕΔΑ προς τις ηγεσίες
της Ένωσης Κέντρου και του Κόμματος Προοδευτικών για
ενότητα όλων των δημοκρατικών δυνάμεων και εκλογική
συνεργασία˙ διώξεις εις βάρος οπαδών και στελεχών της ΕΔΑ˙
αστυνομική τρομοκρατία στα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου
της ΕΔΑ στην Αθήνα: διαβήματα διαμαρτυρίας προς τον
πρωθυπουργό Μαυρομιχάλη και καταγγελία της αιματηρής
επίθεσης στη διεθνή κοινή γνώμη, τα κόμματα και τις
οργανώσεις διαφόρων χωρών˙ σχολιασμός του εκλογικού
προγράμματος της ΕΔΑ και των συνεργαζομένων
δημοκρατικών παραγόντων˙ περιλήψεις ομιλιών των
Ι.Πασαλίδη και Η.Ηλιού σε συγκεντρώσεις του κόμματος στη
Θεσσαλονίκη και Λήμνο˙ διακηρύξεις ανθρώπων των
γραμμάτων και της τέχνης για υπερψήφιση της ΕΔΑ˙ ογκώδης
κεντρική προεκλογική συγκέντρωση στην Αθήνα: ομιλία
Η.Ηλιού˙ συνέντευξη τύπου της ΕΔΑ με θέμα: «Οι εκλογές της
3ης Νοεμβρίου 1963 και οι συνθήκες διεξαγωγής τους»:
καταγγελία των τρομοκρατικών ενεργειών κρατικών και
παρακρατικών οργάνων της Δεξιάς˙ καταγγελία της ΕΚ από
την ΕΔΑ για απόρριψη των προτάσεών της περί εκλογικής
συνεργασίας όλων των δημοκρατικών δυνάμεων.
Φ2 5.10.1963 – 15.2.1964
ΕΡΕ – Εκλογές:
Προεκλογική εκστρατεία της ΕΡΕ˙ σχόλια για την προεκλογική
εμφάνιση και ομιλία του Κ.Καραμανλή στη Θεσσαλονίκη,
τόπο δολοφονίας του βουλευτή της ΕΔΑ Γρ.Λαμπράκη˙

σχολιασμός των προεκλογικών ομιλιών του αρχηγού του
κόμματος της ΕΡΕ στις Σέρρες, Δράμα, Καβάλα και άλλες
επαρχιακές πόλεις˙ καταγγελία της οικονομικής, αγροτικής και
αντιλαϊκής πολιτικής της ΕΡΕ σε όλους τους τομείς˙
καταγγελία της σύνδεσης της Ελλάδας με την Κοινή Αγορά˙
καταγγελία του αντικομμουνιστικού λόγου του Κ.Καραμανλή
και των φραστικών επιθέσεών του κατά της Αριστεράς˙
καταγγελία της καραμανλικής οκταετίας: αναφορά στα
οικονομικά σκάνδαλα της περιόδου, τους μειωμένους ρυθμούς
οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, του διωγμού των ιδεών και
πνευματικών ελευθεριών – ΕΡΕ: Αρχηγία Π.Κανελλόπουλου:
σχολιασμός των δηλώσεων του νέου αρχηγού του κόμματος
σχετικά με την πολιτική κατάσταση της χώρας μετά την
παραίτηση της κυβέρνησης Γ.Παπανδρέου˙ προσπάθειες
Κανελλόπουλου για εμφάνιση μιας ανανεωμένης ΕΡΕ με
δημοκρατικά
συνθήματα˙
συμφωνία
ΕΡΕ-Κόμματος
Προοδευτικών για κοινή κάθοδο στις εκλογές της 16ης
Φεβρουαρίου 1964˙ προεκλογική περιοδεία του αρχηγού της
ΕΡΕ και σχολιασμός των ομιλιών του ˙ κάλεσμα του
Ρ.Σταθμού για καταψήφιση της ΕΡΕ στις εκλογές της 16ης
Φεβρουαρίου.
Φ3 19.3.1964 – 16.4.1967
Ένωση Κέντρου – Ιουλιανά – Αποστασία
Σχόλια για την πολιτική της ηγεσίας της Ένωσης Κέντρου:
ασυνέπειες σε σχέση με το πνεύμα των εκλογών της 16ης
Φεβρουαρίου, παραχωρήσεις προς το Παλάτι και τους ξένους˙
σχόλια για την εύθραυστη ενότητα της ΕΚ – Η συνταγματική
εκτροπή της 15ης Ιουλίου 1965: καταψήφιση της κυβέρνησης
Νόβα από 33 βουλευτές της ΕΚ: σχετικές δηλώσεις
Η.Τσιριμώκου και Παπαπολίτη˙ ανασχηματισμός της
κυβέρνησης και δήλωση ανεξαρτοποίησης ομάδας βουλευτών
της ΕΚ˙ συζητήσεις στη Βουλή για το ζήτημα της παραπομπής
του πρώην πρωθυπουργού Κ.Καραμανλή και των συνεργατών
του στο Ειδικό Δικαστήριο για τα σκάνδαλα της ΔΕΗ:
αγανάκτηση από την ψήφιση της παραγραφής του αδικήματος˙
καταδίκη της κυβέρνησης του Παλατιανού πραξικοπήματος,
Νόβα από τον πρώην Υπουργό Εσωτερικών Η.Τσιριμώκο˙
πρωτόκολλο 143 βουλευτών της ΕΚ καταψήφισης της
κυβέρνησης Νόβα˙ δηλώσεις του αρχηγού της ΕΚ
Γ.Παπανδρέου σχετικά με την αποστασία ΣτεφανόπουλουΤσιριμώκου˙ καταγγελία των διώξεων και ομαδικών
συλλήψεων δημοκρατικών πολιτών μετά το Ιουλιανό
πραξικόπημα˙ ομιλία Γ.Παπανδρέου στην Πάτρα και
ανανέωση του διμέτωπου αγώνα˙ περιοδείες Γ.Παπανδρέου
στην επαρχία: δηλώσεις και ομιλίες για τα Ιουλιανά και τον
ρόλο της Αυλής στην επιβολή του Ιουλιανού πραξικοπήματος˙
δηλώσεις για εξαγορά βουλευτών της ΕΚ˙ πολιτικές
εκδηλώσεις της ΕΚ με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός
έτους από το βασιλικό πραξικόπημα: διάγγελμα προς τον
ελληνικό λαό με κύριο αίτημα τον άμεσο σχηματισμό

Υπηρεσιακής Κυβέρνησης και προσφυγή σε εκλογές˙ άρνηση
συνεργασίας της ΕΚ με άλλες δημοκρατικές δυνάμεις˙ μεγάλη
συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη για την υπεράσπιση της
δημοκρατίας και του Συντάγματος˙ καταγγελία της
στρατιωτικής ηγεσίας και του αρχηγού του ΓΕΣ Σπαντιδάκη
από τον Γ.Παπανδρέου για ανάμιξη του Στρατού στην πολιτική
και εφαρμογή του σχεδίου «Περικλής»˙ δηλώσεις Παπανδρέου
ότι δεν θέτει καθεστωτικό θέμα˙ δυσαρέσκεια του
δημοκρατικού κόσμου από την αναβολή των εκλογών και τον
σχηματισμό νέας κυβέρνησης Κέντρου˙ δηλώσεις και
ανακοινώσεις της νεολαίας ΕΔΗΝ κατά της γραμμής
συμβιβασμού με τα Ανάκτορα και έκκληση για καταψήφιση
της κυβέρνησης Παρασκευόπουλου˙ στήριξη της κυβέρνησης
από την ΕΚ˙ συνέχιση της εκδίκασης της υπόθεσης ΑΣΠΙΔΑ
κεκλεισμένων των θυρών και σχετικές δηλώσεις
Κανελλόπουλου˙ χειρισμός του Κυπριακού από το Συμβούλιο
του Στέμματος και καταγγελία της στάσης της ΕΚ ως
αποδεχόμενης με τη συμμετοχή της τον αντισυνταγματικό
θεσμό˙ επιθέσεις Γ.Παπανδρέου κατά της Αριστεράς και
σχετικό άρθρο του συνεργαζόμενου με την ΕΔΑ βουλευτή
Σπ.Μερκούρη˙ δηλώσεις Γ.Παπανδρέου για την εξωτερική
πολιτική της ΕΚ˙ επεισόδια στην Τρίπολη και τρομοκρατικά
έκτροπα της Δεξιάς σε ολόκληρη τη χώρα˙ καταγγελία του
Παπανδρέου από τον Ρ.Σταθμό για συμβιβασμό με το Παλάτι
και ενθάρρυνση με τη στάση του των κύκλων της ανωμαλίας˙
πτώση της κυβέρνησης Παρασκευόπουλου και ανάθεση
σχηματισμού
κυβέρνησης
στον αρχηγό
της
ΕΡΕ
Π.Κανελλόπουλο˙ καταγγελίες Γ.Παπανδρέου για την
διενέργεια εκλογών από κυβέρνηση της ΕΡΕ και διάγγελμα
προς τον ελληνικό λαό μετά την προκήρυξη τωνεκλογών για
τον Μάϊο 1967.
Φ4 19.3.1964 – 19.4.1967
ΕΡΕ: Αρχηγία και κυβέρνηση Π.Κανελλόπουλου – Στάση της
ΕΡΕ απέναντι στα αυλικά σχήματα:
Αποκαλύψεις για τα σκάνδαλα της οκταετίας του
καραμανλικού καθεστώτος˙ αποκαλύψεις σχετικά με τη δράση
βουλευτή της ΕΡΕ συνεργάτη των Γερμανών και τους
πρωτεργάτες του εκλογικού πραξικοπήματος του 1961˙
δηλώσεις του αρχηγού της ΕΡΕ Π.Κανελλόπουλου σχετικά με
το πόρισμα της ανακριτικής επιτροπής για παραπομπή του
Κ.Καραμανλή στο Ειδικό Δικαστήριο˙ επιθέσεις της ΕΡΕ κατά
της Αριστεράς και της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη˙
ψήφος εμπιστοσύνης της ΕΡΕ στην αυλική κυβέρνηση ΝόβαΜητσοτάκη-Τούμπα˙ σχόλια για τα 10χρονα της ΕΡΕ και την
πολιτική της˙ διαμάχη «σκληρών» και «μαλακών» εντός των
κόλπων της ΕΡΕ˙ περιοδείες Π.Κανελλόπουλου στην επαρχία˙
η στάση της ΕΡΕ και του αρχηγού της απέναντι στην Κυπριακή
κρίση˙ συνομιλίες Κανελλόπουλου με Ανάκτορα και
διατύπωση επιθυμίας ανάληψης εξουσίας από την ΕΡΕ˙ Πρώτη
Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νεολαίας ΕΡΕ (17.7.1966)˙ ο

Π.Κανελλόπουλος
απολογητής
του
βασιλικού
πραξικοπήματος˙ η στάση Κανελλόπουλου απέναντι στην ΕΔΑ
και η θέση του περί της ΕΔΑ ως κόμματος υποκατάστατου του
ΚΚΕ˙ στήριξη της κυβέρνησης Στεφανόπουλου από την ΕΡΕ˙
κρίση στους κόλπους της ΕΡΕ: καθαίρεση της Διοικούσας
Επιτροπής Νεολαίας ΕΡΕ (ΕΡΕΝ)˙ η στάση της ΕΡΕ και η
ψήφιση του νομοσχεδίου για την καθιέρωση της απλής
αναλογικής˙ το Συμβούλιο του Στέμματος και ο χειρισμός του
Κυπριακού˙ το ΦΙΔΗΚ και η προεκλογική εξόρμηση του
κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Κ.Μητσοτάκη˙ ο
αντικομμουνισμός της εφ. Ελέυθερος κόσμος του
Κωνσταντόπουλου˙ η ΕΡΕ και το βασιλικό σχήμα
Παρασκευόπουλου˙ ανάμιξη των αμερικανικών υπηρεσιών
στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας˙ οι κύκλοι της
ανωμαλίας, η χούντα των στρατοκρατών και η ΕΡΕ˙ ανάθεση
από το βασιλιά εντολής σχηματισμού κυβέρνησης στον
Π.Κανελλόπουλο και επαναφορά της ΕΡΕ στην εξουσία στις
3.4.1967˙ επισήμανση κινδύνων για συνταγματική εκτροπή˙
δηλώσεις Κανελλόπουλου και διάγγελμα προς τον ελληνικό
λαό για τη διεξαγωγή εκλογών˙ δίκη του εκδότη της εφ.
Ελευθερία Κόκκα στο Κακουργοδικείο Αθηνών για την
υπόθεση του «Μνημονίου» της συνομιλίας ΚανελλόπουλουΒλάχου-Μπίτσιου˙ νέες διώξεις για την υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ.
Φ5 20.2.1964 – 20.4.1967
ΕΔΑ: αποφάσεις, ανακοινώσεις, ομιλίες βουλευτών και
στελεχών του κόμματος, επερωτήσεις στη Βουλή, σχόλια του
Γραφείου Τύπου της ΕΔΑ. Ανακοινώσεις και αποφάσεις της
ΕΕ της ΕΔΑ για τα αποτελέσματα των εκλογών της 16ης Φεβρ.
1964 και τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης Κέντρου˙
ανακοινώσεις για τις εξελίξεις στο Κυπριακό: χαιρετισμός των
εκδηλώσεων της νεολαίας υπέρ της αυτοδιάθεσης της Κύπρου˙
οι εργασίες της 6ης Συνόδου της ΔΕ της ΕΔΑ (14.5.1964) και η
απόφαση για τις δημοτικές εκλογές˙ ανακοίνωση για τη
Β΄Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης˙ ανακοίνωση για τα
αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών˙ αναφορά στην ίδρυση
του νέου πολιτικού κόμματος «Νέα Δημοκρατική Κίνηση» με
αρχηγό τον Μπάμπη Ποταμιάνο˙ Α΄Πανελλαδική Οργανωτική
Σύσκεψη της ΕΔΑ (Αύγουστος 1964)˙ ανακοινώσεις για την
τρίμηνη οικονομική εκστρατεία ενίσχυσης του κόμματος˙
σχολιασμός της ομιλίας του Γ.Παπανδρέου στη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης˙ ανακοίνωση σχετικά με την
απαγόρευση της συγκέντρωσης για την 23η επέτειο του ΕΑΜ
από την Κυβέρνηση Παπανδρέου˙ απόφαση της 12ης
Ολομέλειας της Επιτροπής Πόλης ΕΔΑ Πειραιά˙ ανακοίνωση
για το θέμα της βουλευτικής αποζημίωσης˙ υπερψήφιση στη
Βουλή πρότασης της ΕΔΑ για παραπομπή του Κ.Καραμανλή
στο Ειδικό Δικαστήριο˙ επιστολή διαμαρτυρίας του προέδρου
της ΕΔΑ Ι.Πασαλίδη προς τον πρεσβευτή ΗΠΑ Λαμπουΐς για
τις επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ στη Λ.Δ.Βιετνάμ˙ οι
εργασίες και η διακήρυξη της 8ης Συνόδου της ΔΕ της ΕΔΑ

(Μάρτιος 1965)˙ ψήφισμα για τη νομιμοποίηση του ΚΚΕ˙
συνέντευξη Ι.Πασαλίδη στο πρακτορείο ΤΑΣΣ σχετικά με την
20η επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης κατά της
χιτλερικής Γερμανίας˙ ανακοίνωση σχετικά με τη δράση
κύκλων ανωμαλίας στον Στρατό υποκινούμενων από
Αμερικανούς, ΝΑΤΟ, Ανάκτορα και παρακρατικές οργανώσεις
της νεοφασιστικής Δεξιάς˙ Πανελλαδική Αγροτική Σύσκεψη
200 στελεχών της ΕΔΑ˙ ανακοινωθέν σχετικά με τις
συνομιλίες αντιπροσωπειών του Πατριωτικού Μετώπου
Βουλγαρίας και της ΕΔΑ στη Σόφια˙ ανακοίνωση-καταγγελία
του βασιλικού πραξικοπήματος του Ιουλίου 1965: διάγγελμα
Ι.Πασαλίδη προς τον ελληνικό λαό˙ ανακοίνωση για τον
θάνατο του αγωνιστή, μέλους της Δημοκρατικής Νεολαίας
Λαμπράκη, Σωτ.Πέτρουλα˙ συνέντευξη τύπου του Η.Ηλιού για
την πολιτική κατάσταση της χώρας˙ ανακοίνωση σχετικά με
τον ρόλο των Αμερικανών στην πολύνεκρη τραγωδία του
Γοργοπόταμου˙ ανακοίνωση-καταγγελία της δεύτερης αυλικής
κυβέρνησης Τσιριμώκου-Στεφανόπουλου (Αύγουστος 1965)˙
οι εργασίες της 9ης Συνόδου της ΔΕ της ΕΔΑ (Σεπτέμβριος
1965)˙ περιοδείες κλιμακίων ΕΔΑ στην επαρχία και
πανδημοκρατικές συγκεντρώσεις στην Αθήνα και τις μεγάλες
επαρχιακές πόλεις˙ κηδεία του τέως βουλευτή της ΕΔΑ
Ν.Τσόχα στον Βόλο ˙ ευχαριστίες ΑΔΕΔΥ για τη
συμπαράσταση της ΕΔΑ στα δημοσιοϋπαλληλικά ζητήματα˙
συγχαρητήρια τηλεγράφηματα της ΕΔΑ προς τη Σοβιετική
κυβέρνηση για τα επιτεύγματα της σοβιετικής επιστήμης στο
διάστημα, προς τον υποψήφιο της γαλλικής Αριστεράς
Φρ.Μιτεράν και προς την Συνδιάσκεψη αλληλεγγύης των
χωρών της Ασίας, Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής˙
Β΄οικονομική εξόρμηση του κόμματος (Οκτώβριος 1965)˙
ανακοινώσεις σχετικά με την αστυνομική τρομοκρατία, τις
συλλήψεις και διώξεις δημοκρατικών πολιτών˙ ανακοίνωση
σχετικά με αντιδημοκρατικές ενεργειες στο συνδικαλιστικό
κίνημα και ΓΣΕΕ˙ αντιπροσωπείες της ΕΔΑ στη Ρώμη και
Παρίσι και συναντήσεις με ηγέτες δημοκρατικών κομμάτων˙
αντιπροσωπεία της ΕΔΑ στο Α΄Συνέδριο του Ιταλικού
Σοσιαλιστικού
Κόμματος
Προλεταριακής
Ενότητας˙
συνέντευξη Μ.Γλέζου στον Ρ.Σ.Πράγας˙ ανακοινώσεις για την
οικονομική κατάσταση της χώρας˙ μεγάλες συγκεντρώσεις της
ΕΔΑ για την υπεράσπιση της δημοκρατίας˙ το κείμενο της
δήλωσης της ΕΔΑ σχετικά με την έναρξη διαλόγου μεταξύ των
κομμάτων για τον τερματισμό της κρίσης και την έξοδο από
την κατάσταση ανωμαλίας (Φεβρουάριος 1966)˙ ανακοίνωση
σχετικά με την απελευθέρωση μεγάλου αριθμού πολιτικών
κρατουμένων˙ ανακοινώσεις για την 4η Μαραθώνια Πορεία˙
εργασίες της 10ης Συνόδου της ΔΕ της ΕΔΑ με θέμα την
κατάσταση στη χώρα μετά το Ιουλιανό πραξικόπημα (Μάϊος
1966)˙ καταγγελία της ΕΔΑ για την καθιέρωση επίσημου
εορτασμού της επετείου του εμφύλιου πολέμου˙ διακήρυξη της
ΕΔΑ προς το λαό με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 15

χρόνων από την ίδρυση του κόμματος: συνεντεύξεις
Ι.Πασαλίδη και Κ.Κολιγιάννη για την πολιτική του ΚΚΕ, της
ΕΔΑ και αναφορά στις σχέσεις ΚΚΕ-ΕΔΑ˙ απόφαση της ΕΕ
ΕΔΑ για το βούλευμα ΑΣΠΙΔΑ˙ νέα ετήσια οικονομική
εξόρμηση ΕΔΑ (Νοέμβριος 1966 – Ιανουάριος 1967)˙
μετάδοση του «Μανιφέστου του Δημοκρατικού Αγώνα» της
Κίνησης Πανελλήνιου Αγώνα υπεράσπισης της Δημοκρατίας
και του Συντάγματος˙ ομιλία Η.Ηλιού στη Βουλή επί των
προγραμματικών
δηλώσεων
της
κυβέρνησης
Παρασκευόπουλου˙ εργασίες της 11ης Συνόδου της ΔΕ και
απόφαση για την εκλογική γραμμή της ΕΔΑ (Φεβρουάριος
1967)˙ ανακοίνωση για τη σύγκληση του Συμβουλίου του
Στέμματος˙ συνάντηση αντιπροσωπείας της ΕΔΑ με τον
πρόεδρο της Κύπρου αρχιεπίσκοπο Μακάριο˙ δηλώσεις
Πασαλίδη σχετικά με την επιστολή της ΚΕ του ΚΚΕ προς τη
Βουλή και τα κόμματα γα το θέμα της νομιμοποίησης του
ΚΚΕ˙ ανακοίνωση υπέρ της άμεσης ικανοποίησης των
οικονομικών διεκδικήσεων των εργαζομένων˙ ανακοίνωση
διαμαρτυρίας για τον αποκλεισμό της μουσικής του
Μ.Θεοδωράκη από το ΕΙΡ και τη μεροληψία του κρατικού
ραδιοφώνου έναντι της ΕΔΑ˙ συζητήσεις στη Βουλή για το
νομοσχέδιο της απλής αναλογικής˙ πρόταση-δήλωση
Ι.Πασαλίδη προς τον πολιτικό κόσμο με αιτήματα τη γενική
πολιτική αμνηστεία, καθορισμό ημερομηνίας εκλογών, ψήφιση
απλής αναλογικής και εγγυήσεις για διεξαγωγή ελεύθερων
εκλογών˙ επερώτηση στη Βουλή και καταγγελίες της ΕΔΑ για
τη δράση της αμερικανικής ΣΙΑ στην Ελλάδα˙ ανακοίνωση
σχετικά με τις αντικαταστάσεις στην ηγεσία του στρατεύματος
και των Σωμάτων Ασφαλείας˙ πρόταση Ι.Πασαλίδη στον
βασιλιά για σχηματισμό κυβέρνησης οικουμενικής αποδοχής˙
κλιμάκωση του αυλικού πραξικοπήματος με την ανάθεση
εντολής οργάνωσης των εκλογών από κυβέρνηση της ΕΡΕ˙
κινητοποιήσεις της ΕΔΑ και κάλεσμα των κομμάτων για άμεση
απομάκρυνση της ΕΡΕ από την εξουσία, σχηματισμό
Υπηρεσιακής κυβέρνησης και διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών˙
πανελλαδική απεργία οικοδόμων και αστυνομικές επιθέσεις
εναντίον των απεργών˙ συγκεντρώσεις της ΕΔΑ και περιοδείες
κλιμακίων του κόμματος στην επαρχία˙ προεκλογική εξόρμηση
της ΕΔΑ με εξαγγελία μεγάλης πολιτικής συγκέντρωσης στον
Βόλο Κυριακή 23 Απριλίου 1967.
Φ6 5.10.1965 – 26.5.1966
«Εθνικό Αγροτικό Κόμμα» (ΕΑΚ)
Ανακοίνωση του κόμματος σχετικά με την πολιτική κατάσταση
της χώρας μετά την ιουλιανή εκτροπή˙ ανακοίνωση σχετικά με
τη διάθεση των κρατικών πλεονασμάτων σιτηρών˙ καταδίκη
του βασιλικου Πρωτοχρονιάτικου διαγγέλματος˙ ανακοίνωση
ΕΑΚ ότι δεν εκπροσωπείται από την εφ. Ελεύθερος και τον
διευθυντή της Δ.Πουρνάρα, διαγραμμένο μέλος του κόμματος˙
πολεμική κατά της Αριστεράς από τον Δ.Πουρνάρα.
Φ7 13.10.1965 – 26.5.1966
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Η δραστηριότητα του διευθυντή του Γραφείου του Βασιλέως,
Χοϊδά: αναφορά σε δημοσίευμα της εφ. Ελευθερία σχετικά με
την πολιτική του δραστηριότητα – Σχόλια για την άνοδο του
λαϊκού κινήματος μετά την εκδήλωση του βασιλικού
πραξικοπήματος˙ σχόλιο για το λαϊκό αίτημα της
δημοκρατικής συνεργασίας˙ πανδημοκρατικές συγκεντρώσεις
στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη˙ άρθρο της γαλλικής εφ.
Ουμανιτέ σχετικά με τη Σύσκεψη των Κομμουνιστικών
Κομμάτων των Κεφαλαιοκρατικών Χωρών της Ευρώπης, στη
Βιέννη (9-11.5.1966).
Φ8 18.1.1966 – 8.4.1967
Ανδρέας Παπανδρέου:
Δηλώσεις και ομιλίες του Α.Παπανδρέου σχετικά με την
ανατροπή της νόμιμης κυβέρνησης Γ.Παπανδρέου από τον
βασιλιά, τον κίνδυνο επιβολής δικτατορίας, το λαϊκό ρεύμα
υπέρ της δημοκρατικής ομαλότητας και το βούλευμα για την
υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ˙ σχόλια της εφ. Καθημερινή για τις ομιλίες
του Α.Παπανδρέου στη Θεσσαλονίκη σχετικά με τον ρόλο της
Δεξιάς στην Ελλάδα και τις επεμβάσεις των ξένων στα
εσωτερικά της χώρας˙ κατάθεση στη Βουλή φακέλου των
Υπηρεσιών Ασφαλείας της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου για
τη δράση του Α.Παπανδρέου˙ δηλώσεις Α.Παπανδρέου σε
σουηδική εφημερίδα υπέρ της νομιμοποίησης του ΚΚΕ˙ ομιλία
του
σε
συνεστίαση
του
«Ομίλου
Αλέξανδρου
Παπαναστασίου»˙ δηλώσεις σχετικά με την αρμοδιότητα του
Συμβουλίου του Στέμματος στη συζήτηση του Κυπριακού
ζητήματος και τον αποκλεισμό της ΕΔΑ από τις συζητήσεις˙
ανακοινώσεις της ΕΚ και δηλώσεις Α.Παπανδρέου για το
Κυπριακό˙ σχόλια της Δεξιάς με αφορμή δηλώσεις του
Α.Παπανδρέου για τη διαδικασία σχηματισμού μετεκλογικής
κυβέρνησης˙
σχόλια
για
την
προσχώρηση
του
Π.Κανελλόπουλου στα σχέδια της χούντας και προσπάθειες για
οργάνωση εκλογών βίας˙ κάλεσμα του λαού από τον Σταθμό
για νίκη της δημοκρατικής παράταξης.
Φ9 25.2.1966 – 21.2.1967
Κόμμα Προοδευτικών – Σπ.Μαρκεζίνης
Υποστήριξη του κυβερνητικού νομοσχεδίου για την απλή
αναλογική από το Κόμμα Προοδευτικών˙ αναφορά σε
δημοσίευμα της εφ. Μάχη σχετικά με την πολιτική
συμπεριφορά του Σπ.Μαρκεζίνη και τη στάση του απέναντι
στις κυβερνήσεις Τσιριμώκου-Στεφανόπουλου˙ ανανέωση της
υποστήριξης της κυβέρνησης Στεφανόπουλου από τον αρχηγό
του Κόμματος Προοδευτικών Σπ.Μαρκεζίνη˙ προσπάθειες
Σπ.Μαρκεζίνη για ευθυγράμμισή του με την πολιτική
ιθυνόντων κύκλων της ΕΡΕ.
Φύλλα: 686: δακτ.
1964-1967 ΚΚΕ: Ανακοινώσεις, αποφάσεις, χαιρετιστήρια μηνύματα
της ΚΕ του ΚΚΕ – Άρθρα του περ. Νέος Κόσμος – Ομιλίες
και άρθρα μελών της ΚΕ του ΚΚΕ
Φ1 22.1.1964 – 15.4.1967

Ανακοινώσεις της ΚΕ του ΚΚΕ σχετικά με : τις βουλευτικές
εκλογές της 16ης Φεβρουαρίου 1964˙ τις εξελίξεις στο
Κυπριακό˙ τη σύγκληση της 7ης Ολομέλειας της ΚΕ
(16.4.1964)˙ τη δράση της νεοφασιστικής Δεξιάς˙ τα
αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών της 5ης Ιουλίου 1964˙
τις ελληνοβουλγαρικές διαπραγματεύσεις˙ την αμερικανική
επέμβαση στο Βιετνάμ˙ τη σύγκληση της Διεθνούς Σύσκεψης
των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων˙ την πολυμερή
πυρηνική δύναμη του ΝΑΤΟ˙ τη συνάντηση των
αντιπροσώπων του ΚΚΣΕ και ΚΚΕ στη Μόσχα˙ τα δραματικά
γεγονότα του Γοργοποτάμου˙ την ιμπεριαλιστική επέμβαση
στο Κογκό – Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του προέδρου του
κόμματος Απ.Γκρόζου προς τον εργαζόμενο ελληνικό λαό
(30.12.1964)˙ συνέντευξη του α’ γραμματέα του κόμματος
Κώστα Κολιγιάννη στον Ρ.Σ. Φωνή της Αλήθειας –
Ανακοινώσεις της ΚΕ σχετικά με: τις βάναυσες αστυνομικές
επιθέσεις κατά των φοιτητικών διαδηλώσεων στην Αθήνα την
Πρωτομαγιά 1965˙ τα 20χρονα της συντριβής του χιτλερισμού˙
τη δράση του ΙΔΕΑ στον Στρατό και τα σχέδια των
αντιδραστικών κύκλων της Αθήνας˙ τη συνταγματική εκτροπή
της 15ης Ιουλίου 1965 και τα αλλεπάλληλα αυλικά κυβερνητικά
σχήματα από αποστάτες βουλευτές της Ένωσης Κέντρου˙ την
πολιτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την
Κυπριακή Δημοκρατία (20.12.1965) – Δήλωση των
Απ.Γκρόζου, Δ.Παρτσαλίδη, Λ.Στρίγκου σχετικά με τη δίωξη
της αθηναϊκής εφημερίδας Δημοκρατική Αλλαγή˙ συνέντευξη
Πάνου Δημητρίου μέλους του ΠΓ της ΚΕ στην εβδομαδιαία
επιθεώρηση της Βαρσοβίας Πολίτικα˙ μήνυμα της ΚΕ προς τον
ελληνικό λαό με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 47 χρόνων
από την ίδρυση του ΚΚΕ (16.11.1965)˙ συνέντευξη και
δηλώσεις του α’ γραμματέα της ΚΕ Κώστα Κολιγιάννη σε
εφημερίδα και τον Ρ.Σ. Βουδαπέστης (7.12.1965) –
Ανακοινώσεις της ΚΕ σχετικά με: την οικονομική κατάσταση
της χώρας˙ το αίτημα της απόλυσης όλων των πολιτικών
κρατουμένων˙ την ύπαρξη σχεδίων επιβολής στρατιωτικής
δικτατορίας στην Ελλάδα (29.1.1966)˙ τις αμερικανικές
επιθέσεις
εναντίον
του
Βιετνάμ˙
τη
συνάντηση
αντιπροσωπειών του ΚΚΕ και του Ενιαίου Σοσιαλιστικού
Κόμματος Γερμανίας στο Βερολίνο (26.3.1966)˙ τη συνάντηση
αντιπροσωπειών ΚΚΕ και ΚΚ Ιταλίας˙ τις προσπάθειες
επιβολής νατοϊκής λύσης στο Κυπριακό (6.4.1966)˙ το αίτημα
της απομάκρυνσης της κυβέρνησης Στεφανόπουλου και
συγκρότησης υπηρεσιακής κυβέρνησης για διεξαγωγή
ελεύθερων εκλογών˙ την απόλυση των δέκα πολιτικών
κρατουμένων: Αύρας Παρτσαλίδη, Ρούλας Κουκούλου, Έλλης
Ερυθριάδη, Πολυξένης Χρυσοχοΐδη, Κ.Λουλέ, Χ.Φλωράκη,
Δ.Δάλλα, Κυρ.Τσακίρη, Γ.Κουτρούκη, Κ.Τριανταφύλλου
(20.4.1966)˙ τα συμβαίνοντα στην Κίνα μετά την 11η
Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚ Κίνας (7.9.1966)˙ την
αντικομμουνιστική εκστρατεία της Δεξιάς και των

δημοσιογραφικών της οργάνων˙ τα σκοτεινά σχέδια και τις
προκλήσεις της αντιδραστικής Δεξιάς˙ την επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου˙ τα 48 χρόνια από την ίδρυση του ΚΚΕ˙ την πτώση
της κυβέρνησης Στεφανόπουλου (21.12.1966)˙ τον κίνδυνο
επιβολής αντεθνικής νατοϊκής λύσης στο Κυπριακό (6.2.1967)˙
την επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΚΚΕ στη Σοσιαλιστική
Δημοκρατία της Ρουμανίας˙ τη συνάντηση αντιπροσωπειών
ΚΚΕ και ΚΚ Γαλλίας (16.3.1967)˙ την όξυνση της πολιτικής
κατάστασης στην χώρα˙ την πτώση της κυβέρνησης
Παρασκευόπουλου (31.3.1967)˙ τη σύγκληση της 10ης
Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ (7.4.1967): έκκληση της 10ης
Ολομέλειας για συμπαράσταση στον αγώνα του βιετναμικού
λαού και την υπεράσπιση της παγκόσμιας ειρήνης˙
ανακοίνωση της ΚΕ σχετικά με την ανάθεση του έργου της
διενέργειας εκλογών στην ΕΡΕ (15.4.1967).
Φ2 28.2.1964 – 4.3.1967
Αποφάσεις της ΚΕ του ΚΚΕ: για την εκλογική μάχη της
16.2.1964˙ το πρόγραμμα πάλης για την αποκατάσταση και
διεύρυνση της δημοκρατίας˙ για τις δημοτικές και κοινοτικές
εκλογές Ιουλίου 1964˙ για τη ματαίωση των σχεδίων της
Δεξιάς και την περιφρούρηση και διεύρυνση των
δημοκρατικών κατακτήσεων (24.7.1964)˙ απόφαση της 8ης
Ολομέλειας της ΚΕ για την πορεία του εκδημοκρατιμού της
χώρας και τα καθήκοντα του ΚΚΕ (6.3.1965)˙ απόφαση της 9ης
Ολομέλειας της ΚΕ για ενότητα και δράση για δημοκρατική
διέξοδο από την κρίση (18.8.1965): εισήγηση Λ.Στρίγκου στην
9η Ολομέλεια˙ απόφαση του ΠΓ της ΚΕ για την έξοδο από την
ανωμαλία και την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης και
δημοκρατικής ομαλότητας (14.1.1967)˙ απόφαση του ΠΓ για
τη δουλειά των οργανώσεων των πολιτικών προσφύγων
(Ιανουάριος 1967)˙ απόφαση της 10ης Ολομέλειας της ΚΕ για:
α) την πολιτική κατάσταση και τα καθήκοντα των
κομμουνιστών, β) την ενότητα και συσπείρωση του
παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος, γ) τον εορτασμό των
50 χρόνων του μεγάλου Οκτώβρη (Απρίλιος 1967).
Φ3 6.3.1964 – 4.2.1967
Ομιλίες και σχόλια συνεργατών του Ρ.Σ. σχετικά με: το
πρόγραμμα πάλης του ΚΚΕ για την αποκατάσταση της
δημοκρατίας και την οικονομικο-κοινωνική πρόοδο της χώρας˙
την καταδίκη από τους κομμουνιστές πολιτικούς κρατούμενους
των αντιμαρξιστικών αντιλήψεων και της διασπαστικής δράσης
των ηγετών του ΚΚ Κίνας ˙ τα 46 χρόνια από την ίδρυση του
ΚΚΕ˙ την αντικομμουνιστική ομιλία του Π.Κανελλόπουλου
στη Βουλή σχετικά με τα αιματηρά γεγονότα του
Γοργοπόταμου˙ την εξωτερική πολιτική της Ένωσης Κέντρου˙
τις παρεμβάσεις των Αμερικανών στις πολιτικές εξελίξεις του
τόπου˙ τη Διάσκεψη των Κομμουνιστικών Κομμάτων των
καπιταλιστικών χωρών της Ευρώπης στη Βιέννη (9-11 Μαΐου
1966)˙ την ενιαία πανδημοκρατική κινητοποίηση του
ελληνικού λαού ένα χρόνο μετά τα Ιουλιανά˙ τον σχηματισμό

της μεταβατικής κυβέρνησης Παρασκευόπουλου˙ την επιστολή
του Απ.Γκρόζου προς τη Βουλή, την κυβέρνηση και τα
πολιτικά κόμματα σχετικά με την άρση της νομικής
απαγόρευσης του ΚΚΕ – Σειρά ομιλιών με τίτλο
«Προγράμματα και Δημοκρατία» - Μετάδοση περίληψης
άρθρου του Αλ.Ψηλορείτη με τίτλο «Τρία χρόνια από το 8ο
Συνέδριο του ΚΚΕ – Η ζωή επιβεβαίωσε την ορθότητα των
αποφάσεών του»˙ μετάδοση άρθρου του Μήτσου Παρτσαλίδη
με τίτλο «Στην πρωτοπορεία της πάλης για τη δημοκρατία και
την ειρήνη»˙ συνέντευξη του Απ.Γκρόζου πρόεδρου της ΚΕ
στον Ρ.Σ. Φωνή της Αλήθειας για τα 10χρονα από τη σύγκληση
της ΚΕ και της ΚΕΕ του ΚΚΕ˙ ομιλία του Απ.Γκρόζου στο 9ο
Συνέδριο του ΚΚ Βουλγαρίας (Νοέμβριος 1966)˙ επιστολή
αναφερόμενη σε άρθρο του τεύχους 24-25 του περ. Αναγέννηση
περί του ΚΚΕ˙ ομιλία σχετικά με τη συζήτηση Στρογγυλής
Τραπέζης που οργάνωσε στην Πράγα το περ. Προβλήματα της
ειρήνης και του Σοσιαλισμού πάνω στο θέμα: «Η σύγχρονη
πάλη κατά του κρατικομονοπωλιακού καπιταλισμού για την
ειρήνη, τη δημοκρατία, τον σοσιαλισμό και ο ρόλος των
μεταρρυθμίσεων σ’αυτήν».
Φ4 31.3.1964 – 26.4.1967
Χαιρετιστήρια και συλληπητήρια τηλεγραφήματα και
μηνύματα από και προς τα αδελφά κόμματα με την ευκαιρία
επετείων ίδρυσης κομμάτων, σύγκλησης συνεδρίων, επετείων
εθνικών, αντιστασιακών και απελευθερωτικών αγώνων,
επετείων ανακήρυξης Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, γενεθλίων
και θανάτων ηγετικών κομματικών στελεχών: χαιρετιστήρια
μηνύματα προς τα Κομμουνιστικά Κόμματα: Καναδά,
Ολλανδίας, Σοβιετικής Ένωσης, Αργεντινής, Κεϋλάνης,
Αυστραλίας, Ενιαίο Εργατικό Κόμμα Πολωνίας, την πρόεδρο
του ΚΚ Ισπανίας Ντολόρες Ιμπαρούρι, Εργατικό Κόμμα
Ρουμανίας, ΚΚ Βουλγαρίας, Μεξικού, Ουζμπεκιστάν, Κίνας,
Ένωση Κομμουνιστών Γιουγκοσλαβίας, Κόμμα Εργασίας
Αλβανίας, ΚΚ Βελγίου, Ιταλίας, Λαϊκό Επαναστατικό Κόμμα
Μογγολίας, ΚΚ Τσεχοσλοβακίας, Ινδιών, Λαϊκό Κόμμα Ιράν,
ΚΚ Ιταλίας, Γαλλίας, Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα
Ουγγαρίας, ΚΚ Λουξεμβούργου, Ινδονησίας, Κόμμα
Εργαζομένων Βιετνάμ, ΚΚ Ισραήλ, Βενεζουέλας, Κολομβίας,
Ουρουγουάης, Χιλής, Τουρκίας, Κόμμα Εργασίας Κορέας, ΚΚ
Αυστραλίας, Μεγάλης Βρετανίας, Φιλλανδίας, Ανορθωτικό
Κόμμα Εργαζόμενου Λαού Κύπρου (ΑΚΕΛ), ΚΚ
Πορτογαλίας, ΚΚ ΗΠΑ˙ επιστολή της ΚΕ του ΚΚΕ προς τη
Βουλή, την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα της Ελλάδας
σχετικά με το αίτημα της νομιμοποίησης του ΚΚΕ
(Φεβρουάριος 1967) – Συλληπητήρια τηλεγραφήματα της ΚΕ
του ΚΚΕ προς: ΚΕ ΚΚΣΕ για τον θάνατο του ηγετικού
στελέχους της ΚΕ Όττο Κούσινεν˙ προς το Ενιαίο Εργατικό
Κόμμα Πολωνίας για τον θάνατο του Αλεξάντρ Ζαβάτσκι
μέλους του ΠΓ του κόμματος˙ προς το ΚΚ Ιταλίας για τον
θάνατο του Παλμίρο Τολιάτι˙ προς την Εθνική Επιτροπή του

ΚΚ ΗΠΑ για τον θάνατο του γραμματέα του κόμματος
Μπένζαμιν Νταίβις˙ προς το Ενιαίο Σοσιαλιστικό Κόμμα
Γερμανίας για τον θάνατο του Όττο Γκρότεβολ μέλους του ΠΓ
του κόμματος˙ προς την Εθνική Επιτροπή ΚΚ Καναδά για τον
θάνατο του γ.γραμματέα του κόμματος Λέσλι Μόρις˙ προς την
ΚΕ του Εργατικού Κόμματος Ρουμανίας για τον θάνατο του
Γκεόργκε Ντεζ˙ προς την ΚΕ του ΚΚΣΕ για τον θάνατο του
κοσμοναύτη Βλάντιμιρ Καμαρόβ˙ προς την οικογένεια
Β.Ασίκη για τον θάνατό του – Απαντητικά τηλεγραφήματα και
μηνύματα των αδελφών κομμάτων προς την ΚΕ του ΚΚΕ.
Φ5 17.4.1964 – 15.11.1965
Μεταδόσεις των κύριων άρθρων των τευχών 3-11 (ΜάρτιοςΝοέμβριος 1965) του μηνιαίου περ. Νέος Κόσμος.
Φ6 19.1.1965 – 28.3.1967
Σχόλια και άρθρα σχετικά με την αντικομμουνιστική και
αντισοβιετική προπαγάνδα της Δεξιάς.
Φύλλα: 1026: δακτ.
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1964 – 1967: Κυβέρνηση Ένωσης Κέντρου – Αποστασία - Κεντρώα
Σχήματα – ΕΡΕ, ΦΙΔΗΚ
Φ1 18.2.1964 – 20.4.1967
Άρθρα και σχόλια δημοσιογραφικών οργάνων της ΕΚ και της
ΕΡΕ για την κυβερνητική πολιτική της Ένωσης Κέντρου .
καταγγελίες για ατολμία, ασυνέπειες και ταλαντεύσεις του
πρωθυπουργού
Γ.
Παπανδρέου
στον
τομέα
του
εκδημοκρατισμού της χώρας . αποκαλύψεις Γ.Παπανδρέου στη
Βουλή για το εκλογικό πραξικόπημα της ΕΡΕ τον Οκτώβριο
1961˙ αποκαλύψεις για το σχέδιο «Περικλής» . άρθρα και
σχόλια για τα πολιτικά προγράμματα και τις ιδεολογικές
κατευθύνσεις των κομμάτων - Συνταγματική εκτροπή: αυλικό
πραξικόπημα: κυβερνήσεις αποστατών . λαϊκές αντιδράσεις και
αγωνιστικές κινητοποιήσεις . τρομοκρατικές ενέργειες και
αστυνομικές διώξεις εις βάρος της ΕΚ και της ΕΔΑ.
Φ2 19.2.1964 – 3.4.1967
Ομιλίες και σχόλια σχετικά με την κυβερνητική πολιτική της
Ένωσης Κέντρου: ολιγωρία της κυβέρνησης Παπανδρέου στη
λήψη ριζικών μέτρων εκδημοκρατισμού του κρατικού
.
μηχανισμού και των ενόπλων δυνάμεων
πολιτική
υποχωρήσεων της ΕΚ απέναντι στη Δεξιά, τα Ανάκτορα, τους
στρατοκράτες του ΙΔΕΑ και τους ξένους ιμπεριαλιστικούς
κύκλους . δραστηριότητα της ΚΥΠ επί των ημερών του
Υπουργού Προεδρίας, Ανδρέα Παπανδρέου . κριτική στην
πολιτική του διμέτωπου αγώνα και του αντικομμουνισμού του
πρωθυπουργού Γ.Παπανδρέου˙ καταγγελία του σκανδάλου των
συμβάσεων των εταιρειών «ΕΜΠΑΣΚΟ» και «ΠΕΣΙΝΕ» .
κριτική στον χειρισμό του Κυπριακού ζητήματος από την
κυβέρνηση Παπανδρέου . η οικονομική κατάσταση της χώρας .
απόψεις του ΚΚΕ και της Αριστεράς για την πολιτική της ΕΚ _

Συνταγματική εκτροπή: τα Ιουλιανά: κυβερνήσεις αποστατών .
μαζικές συλλήψεις και δίκες δημοκρατικών πολιτών . έντυπη
και ραδιοφωνική προπαγάνδα της ΕΡΕ . πανδημοκρατικές
συγκεντρώσεις στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη . καταγγελίες του
ΚΚΕ και της ΕΔΑ για συνωμοτική δραστηριότητα
φιλοδικτατορικών κύκλων με την υποστήριξη των Ανακτόρων
και των Αμερικανών . πολιτικές πρωτοβουλίες της ΕΔΑ για
έξοδο από την κρίση: επιστολή και συνέντευξη του προέδρου
ΕΔΑ Ι.Πασαλίδη˙ πολιτικές εξελίξεις μετά την έκδοση του
βουλεύματος για την υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ . καταγγελίες για
συναλλαγή και συμβιβασμό της Ένωσης Κέντρου με την ΕΡΕ
και τα Ανάκτορα . αντιδράσεις του πολιτικού κόσμου . δηλώσεις
κύκλων προσκείμενων στον Ανδρέα Παπανδρέου και άρθρο του
Α.Παπανδρέου στο περ. Νέοι Δρόμοι . συναντήσεις
Γ.Παπανδρέου και Π.Κανελλόπουλου με πρεσβευτές δυτικών
δυνάμεων . ανακτορικές διαβουλεύσεις για ανάθεση εντολής
σχηματισμού κυβέρνησης στον αρχηγό της ΕΡΕ, Π.
Κανελλόπουλο.
Φ3 1964 – 1967
1. 10.3.1964 – 28.9.1966
Σχόλια πάνω σε άρθρα του κεντρώου και δεξιού τύπου
σχετικά με τη πολιτική της κυβέρνησης της Ε.Κ., τον ρόλο
των Ανακτόρων, του ΙΔΕΑ και της ΚΥΠ – Κεντρώα
σχήματα.
2. 2.6.1964 – 29.3.1967
Η οκταετία της ΕΡΕ - Καταγγελίες κατά της ΕΚ για
ενδοτικότητα και συμβιβασμό με τα Ανάκτορα.
3. 26.12.1964 – 15.4.1967
Σχόλια για τα περιουσιακά στοιχεία στελεχών του πολιτικού
κόσμου που αποκαλύφθηκαν με το « Πόθεν Έσχες».
4. 9.12.1965 – 14.7.1966
Το «Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα» (ΦΙΔΗΚ): . σχόλια
σχετικά με εκδηλώσεις και ομιλίες του προέδρου και του
κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος.
5. 5.11.1966
Προτάσεις Η. Τσιριμώκου για σχηματισμό κυβέρνησης.
Φ4 23.4.1965 – 17.2.1966
Ο αντικομουνισμός της ΕΡΕ - Κρίση στην εκκλησιαστική
ιεραρχία.
Φ5 24.4.1965 – 20.4.1967
Δηλώσεις του αρχηγού του κόμματος της Δημοκρατικής
Ένωσης, Η. Τσιριμώκου, περί εκλογών - Σχόλια για την
πολιτική της Ένωσης Κέντρου απέναντι στη συσπείρωση των
δημοκρατικών και αντιιμπεριαλιστικών δυνάμεων .
απολογισμός τριών χρόνων πολιτικής δράσης και
κυβερνητικής πολιτικής της Ένωσης Κέντρου.
Φύλλα: 1737: δακτ., εντ.

ΕΚΛΟΓΕΣ
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1959 – 1965: Δημοτικές εκλογές – Δημοτικά Συμβούλια
Φ1 21.5.1959 – 8.2.1963
Δημοτικές και κοινοτικές εκλογές.
Φ2 2.7.1959 – 26.8.1965
Δήμαρχοι . διώξεις κατά οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Φ3 16.9.1959 – 23.3.1963
Δημοτικά συμβούλια.
Φύλλα: 129: δακτ.
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1959 –1967: Βουλευτικές εκλογές – Ανάκτορα – Αποστασία – Συζητήσεις
στη Βουλή
Φ1 11.6.1959 – 24.8.1963
Ο εκλογικός νόμος . το αίτημα της αντιπολίτευσης για
εκλογικό σύστημα απλής αναλογικής . οι υπηρεσιακές
κυβερνήσεις Νόβα και Πιπινέλη για τη διεξαγωγή των
εκλογών του Οκτωβρίου 1961 και Νοεμβρίου 1963 .
καταγγελίες της αντιπολίτευσης για άσκηση προεκλογικής
τρομοκρατίας εκ μέρους του κρατικού κατασταλτικού
μηχανισμού . δολοφονία του βουλευτή της ΕΔΑ Γρ.
Λαμπράκη.
Φ2 7.10.1963 – 27.12.1963
Οι εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 1963 . κυβερνητικά μέτρα για
την διεξαγωγή των εκλογών . προεκλογική κίνηση και
συγκεντρώσεις των κομμάτων . αποτελέσματα εκλογών .
μετεκλογικές πολιτικές εξελίξεις.
Φ3 17.2.1964 – 28.3.1967
Αποτελέσματα των εκλογών της 16ης Φεβρουαρίου 1964 .
σύνθεση της νέας κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου . οι εκλεγέντες
βουλευτές της ΕΔΑ . προετοιμασία για εκλογές τον Μάιο 1967 .
το εκλογικό νομοσχέδιο για την καθιέρωση της απλής
αναλογικής.
Φ4 18.2.1964 – 30.12.1966
Οι εκλογές της 16ης Φεβρουαρίου 1964 . κυβέρνηση της
Ένωσης Κέντρου . σχόλια για τη σύνθεση της κυβέρνησης
Γ.Παπανδρέου . η στάση υπουργών της κυβέρνησης της ΕΚ (Κ.
Μητσοτάκη, Η. Τσιριμώκου, Π. Βαρδινογιάννη) σε ζητήματα
εσωτερικής πολιτικής . η «αποστασία» βουλευτών της Ένωσης
Κέντρου . κυβερνήσεις αποστατών.
Φ5 24.2.1964 – 12.4.1967
Θάνατος του βασιλιά Παύλου και ορκωμοσία του διαδόχου
Κωνσταντίνου . σχόλια σχετικά με τη «βασιλική πρόνοια» και
τις βασιλικές περιοδείες . γάμος Κωνσταντίνου-Άννας Μαρίας .
καταγγελίες του πρίγκιπα Πέτρου για σπατάλες των
Ανακτόρων και επεμβάσεις της βασιλομήτωρος Φρειδερίκης
στην πολιτική ζωή της χώρας.
Φ6 18.3.1964 – 30.3.1967

Οι συζητήσεις στη Βουλή: Κυπριακό˙ αμερικανικές βάσεις
στην Ελλάδα˙ ΤΕΑ˙ ανακρίσεις για την δολοφονία του Γρ.
Λαμπράκη˙ η οικονομική κατάσταση της χώρας˙ εκλογικό και
φορολογικό νομοσχέδιο˙ ιδιοποίηση εκτάσεων γης από την
οικογένεια Καραμανλή˙ παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο
στελεχών της ΕΡΕ για σκάνδαλα στη ΔΕΗ˙ το νομοσχέδιο για
το ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων˙ το νομοσχέδιο
περί εκτάκτων μέτρων και κατάργησης του ν.509˙ το εκλογικό
σύστημα της απλής αναλογικής.
Φ7 14.12.1964 – 18.3.1967
Καταγγελίες για αυθαιρεσίες στον δικαστικό κλάδο.
Φ8 4.1.1967 – 13.4.1967
Κυβέρνηση Παρασκευόπουλου: προγραμματικές δηλώσεις .
προετοιμασία για την διεξαγωγή εκλογών . κατάθεση
κυβερνητικού νομοσχεδίου για το εκλογικό σύστημα της απλής
αναλογικής.
Φύλλα: 1577: δακτ.
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1961 – 1962: Οι εκλογές βίας και νοθείας της 29ης Οκτωβρίου 1961
Φ1 25.9.1961 – 18.12.1962
Οι εκλογές της 29ης Οκτωβρίου 1961: προεκλογική
δραστηριότητα των κομμάτων, ζυμώσεις, συγκεντρώσεις .
προεκλογική τρομοκρατία.
Φ2 30.10.1961 – 13.11.1961
Καταγγελίες για άσκηση βίας και νοθείας κατά τη διεξαγωγή
των εκλογών της 29ης Οκτωβρίου . μαζικές κινητοποιήσεις των
δημοκρατικών δυνάμεων, συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια
κατά του εκλογικού πραξικοπήματος . διώξεις και καταδίκες .
δηλώσεις, αντιδράσεις και μετεκλογική πολιτική της Ένωσης
Κέντρου και της ΕΔΑ.
Φ3 1.11.1961 – 29.12.1962
«Οι εκλογές της 29ης Οκτ. 1961: Εκλογές Μεντερές»:
Καταγγελίες για την προεκλογική τρομοκρατία εκ μέρους του
κρατικού κατασταλτικού μηχανισμού και την άσκηση βίας και
νοθείας κατά τη διεξαγωγή των εκλογών.
Φύλλα: 2051: δακτ.
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1963 – 1964: Οι εκλογές της 16ης Οκτωβρίου 1964
Φ1 12.1.1963 – 25.12.1964
Βασικά σχόλια που μεταδόθηκαν κατά την προεκλογική
περίοδο για τις εκλογές της 16ης Φεβρουαρίου 1964 .
προεκλογική εκστρατεία.
Φ2 17.9.1963 – 13.2.1964
Οι εκλογές της 16ης Φεβρουαρίου: αίτημα του δημοκρατικού
κόσμου για διεξαγωγή ελεύθερων και ανόθευτων εκλογών .
καταγγελίες για προεκλογική αστυνομική τρομοκρατία .
προεκλογική κίνηση και ανακοινώσεις των κομμάτων . το
πρόγραμμα της ΕΔΑ για τους αγρότες . συνέντευξη του
γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ, Κ. Κολιγιάννη, στον Ρ.Σ. «Φωνή

της Αλήθειας» και δήλωση για τις εκλογές της 16ης
Φεβρουαρίου 1964.
Φ3 14.10.1963 – 15.2.1964
Οι εκλογές της 16ης Φεβρ. 1964: προεκλογικοί λόγοι Γ.
Παπανδρέου . οι θέσεις της Ένωσης Κέντρου απέναντι στα
σημαντικά εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα της χώρας
και την Αριστερά . ο διμέτωπος αγώνας της Ένωσης Κέντρου.
Φύλλα: 1095: δακτ.
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1964 – 1967: Δημοτικές εκλογές
Φ1 18.3.1964 – 16.1.1967
Οι δημοτικές εκλογές Ιουλίου 1964 και Ιανουαρίου 1967:
προεκλογική δραστηριότητα . νίκη των δυνάμεων της
Δημοκρατικής Συνεργασίας.
Φ2 18.3.1964 – 29.12.1966
Δημοκρατική νίκη στις δημοτικές εκλογές της 5ης Ιουλίου 1964
.
δράση των δημοτικών αρχών που προήλθαν από τις εκλογές .
προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης . οι δημοτικές εκλογές
της 1ης Ιανουαρίου 1967.
Φ3 22.10.1964 – 13.4.1967
Διώξεις κατά δημοκρατικών δημοτικών συμβουλίων.
Φύλλα: 389: δακτ.
ΑΝΑΚΤΟΡΑ – ΚΥΠ – ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
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1961 – 1967: Ανάκτορα – Ένοπλες Δυνάμεις – Ιουλιανά
Φ1 21.6.1961 – 11.12.1963
«Το Παλάτι»: παρεμβατική πολιτική των Ανακτόρων στα
πολιτικά πράγματα της χώρας.
Φ2 6.3.1964 – 18.4.1967
Υποφάκελοι 1-7
Οι Ένοπλες Δυνάμεις: οι στρατιωτικές δαπάνες . το Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας . το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) . το
σχέδιο «Περικλής» και ο ρόλος του αντισυνταγματάρχη Γ.
Παπαδόπουλου . η δίκη για την υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ . η ΚΥΠ .
καταγγελίες περί επιβίωσης της στρατιωτικής οργάνωσης
του ΙΔΕΑ και δράσης στρατιωτικής «χούντας» . αποκαλύψεις
για τη δράση της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών (ΣΙΑ)
στην Ελλάδα και τις διασυνδέσεις της με τη ελληνική Κρατική
Υπηρεσία Πληροφοριών(ΚΥΠ), τους στρατοκράτες του ΙΔΕΑ
και τα Ανάκτορα.
Φ3 30.7.1965 – 27.10.1966
Η συνταγματική εκτροπή της 15ης Ιουλίου 1965 και οι
κυβερνήσεις των «αποστατών» βουλευτών της Ένωσης
Κέντρου: ο ρόλος του σκληρού πυρήνα της ΕΡΕ στο βασιλικό
πραξικόπημα . ο ρόλος και οι ευθύνες των Ανακτόρων, των
στρατοκρατών του ΙΔΕΑ, της αντιδραστικής Δεξιάς και των
Αμερικανών στην αντισυνταγματική εκτροπή . αστυνομική
τρομοκρατία . πανδημοκρατικές αγωνιστικές λαϊκές

κινητοποιήσεις . πανδημοκρατικές συγκεντρώσεις της ΕΔΑ .
ανακοίνωση του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ . απόφαση των
δημοκρατικών δυνάμεων για διοργάνωση μεγάλων
αγωνιστικών κινητοποιήσεων υπέρ της αποκατάστασης της
δημοκρατικής ομαλότητας στη χώρα.
Φύλλα: 1048: δακτ.
ΝΑΤΟ
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1958-1963: Αμερικανικές βάσεις πυραύλων στην Ελλάδα
Φ1 4.3.1958 – 17.7.1959
Εγκατάσταση αμερικανικών πυραυλικών βάσεων στην Ελλάδα˙
οι σοβιετικές προτάσεις για δημιουργία αποπυρηνικοποιημένης
ζώνης στα Βαλκάνια και η ελληνική εξωτερική πολιτική.
Φ2 20.3.1958 – 17.4.1959
Αγγλοαμερικανικές παρεμβάσεις στην Ελλάδα˙ το ζήτημα της
ετεροδικίας˙ αντιαμερικανικές εκδηλώσεις.
Φ3 4.6.1959 – 29.11.1963
Το θέμα της εγκατάστασης αμερικανικών πυραυλικών βάσεων
επί ελληνικού εδάφους: σχετικές ανακοινώσεις και
επερωτήσεις της ΕΔΑ στη Βουλή. ανακοίνωση του ΚΚΕ για τις
αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα . άρθρα, σχόλια και
ανταποκρίσεις από τις βαλκανικές Λαικές Δημοκρατίες
σχετικά με τον πυρηνικό άξονα του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο και
την ανάγκη απομάκρυνσης των αμερικανικών βάσεων από την
Ελλάδα
Φύλλα: 1180: δακτ.
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1959 – 1963: Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας στο πλαίσιο του
ΝΑΤΟ
Φ120.5.1959 – 18.12.1963
Η Ελλάδα και η Ατλαντική Συμμαχία . η νατοϊκή πολιτική της
Ελλάδας, Τουρκίας και Ιταλίας . οι ελληνοαμερικανικές
συμφωνίες του 1953 και τα δικαιώματα των ΗΠΑ στην Ελλάδα
.
σύνοδοι και συσκέψεις του Συμβουλίου του ΝΑΤΟ .
αντιθέσεις στους κόλπους της ατλαντικής συμμαχίας . οι
συνέπειες από την δεκαετή παραμονή της Ελλάδας στα ΝΑΤΟ .
εγκαταστάσεις πυραυλικών βάσεων στη Ελλάδα . το ΝΑΤΟ και
οι χιτλερικοί εγκληματίες πολέμου . πρόσδεση της Ελλάδας στο
επιθετικό άρμα του ΝΑΤΟ . η ισχύς του σοσιαλιστικού
στρατοπέδου.
Φ2 4.6.1959 – 18.5.1963
Οι διεθνείς εξελίξεις και η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας:
επίσκεψη Καραμανλή – Αβέρωφ στην Άγκυρα . άρνηση της
κυβέρνησης της Δ. Γερμανίας για καταβολή αποζημιώσεων
πολέμου . η υπόθεση της απόλυσης και φυγάδευσης του
χιτλερικού εγκληματία, Γκούντερ Κάλβις . εγκαταστάσεις
πυραυλικών βάσεων στην Ελλάδα . γαλλικές πυρηνικές
δοκιμές στη Σαχάρα . σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Αθήνα .

όξυνση αντιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Δ. Γερμανίας . πολεμικά
γυμνάσια του ΝΑΤΟ στη Β. Ελλάδα . πανελλήνιο αίτημα για
μείωση των πολεμικών δαπανών . η 14η επέτειος της ίδρυσης
του ΝΑΤΟ . επιθετικές ενέργειες ΗΠΑ εις βάρος της
Σοβιετικής Ένωσης . η Ελλάδα εστία ψυχροπολεμικών
συγκρούσεων . έκθεση του ιταλικού επιτελείου κατά της Λ.Δ.
Αλβανίας . η στάση της Ελλάδας στον ΟΗΕ στο ζήτημα της
Αλγερίας . η δολοφονία του Π. Λουμούμπα στο Βελγικό
Κογκό και η στάση της ελληνικής κυβέρνησης . πρόσδεση της
κυβέρνησης Καραμανλή στην πολιτική Ουάσιγκτον – Βόννης
.
επίσκεψη Κ.Καραμανλή στην Ουάσιγκτον . ο
ψυχροπολεμικός Ραδιοφωνικός Σταθμός «Η Φωνή της
Αμερικής»˙
η
ελληνο-δυτικογερμανική
συμφωνία
εγκαταστάσεως και ναυτιλίας . διακοπή των εμπορικών
συναλλαγών με την Κούβα από την ελληνική εμπορική
ναυτιλία . πανελλήνιο συνέδριο της ΕΔΑ για τη διεθνή θέση
της Ελλάδας και τον αγώνα για την Ειρήνη (Ιούνιος 1962) .
συνέντευξη του Κ.Κολιγιάννη σε ανταποκριτή της εφ. Τα Νέα
σχετικά με την απειλή πολέμου και την ανάγκη διαφύλαξης
της ειρήνης . το ΚΚΕ υπέρ των αρχών της ειρηνικής
συνύπαρξης . η Ελλάδα υπέρ της δημιουργίας πολυμερούς
πυρηνικής δύναμης του ΝΑΤΟ . επίσκεψη στην Αθήνα του
στρατηγού Ντε Γκώλ.
Φ3 23.9.1959 – 8.10.1963
Η συνάντηση Χρουστσόφ – Αϊζενχάουερ στο Καπ Ντέϊβιντ
έναρξη της στροφής προς την πολιτική της διεθνούς ύφεσης
(Σεπτέμβριος 1959)˙ οι σοβιετικές προτάσεις για γενικό και
πλήρη αφοπλισμό˙ σχόλια του ΡΣ σχετικά με την
αναγκαιότητα αλλαγής εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας
μέσα στο διεθνές πλαίσιο της πορείας προς την ύφεση˙
συνομιλία αντιπροσωπείας της ΕΔΑ με τον υπουργό
Εξωτερικών Ευ.Αβέρωφ περί της ανάγκης προσαρμογής της
εξωτερικής πολιτικής της χώρας στην κατάσταση της διεθνούς
ύφεσης˙ η 14η επέτειος της ίδρυσης του ΟΗΕ˙ εμμονή της
κυβέρνησης
Καραμανλή
στην
ακολουθούμενη
ψυχροπολεμική εξωτερική πολιτική˙ κυβερνητική διακήρυξη
περί «ιδιάζουσας θέσης» της Ελλάδας στον διεθνή και
ιδιαίτερα τον βαλκανικό χώρο μετά την επίσκεψη
Αϊζενχάουερ στην Ελλάδα (Ιανουάριος 1960)˙ αίτημα των
βαλκανικών χωρών για ειρηνικές διαπραγματεύσεις και
συμφωνίες με την Ελλάδα˙ σειρά αντικομμουνιστικών δικών
από την κυβέρνηση Καραμανλή σε εποχή διεθνών εξελίξεων
και πορείας προς την ύφεση˙ οι συζητήσεις στη Βουλή για την
κυβερνητική εξωτερική πολιτική (Απρίλιος 1960)˙ πρόταση
δυσπιστίας προς την κυβέρνηση από την ΕΔΑ˙ συμφωνία για
ανταλλαγή επισκέψεων των πρωθυπουργών Σοβιετικής
Ένωσης και Τουρκίας˙ οι εργασίες του Συνεδρίου της
Διακοινοβουλευτικής Ένωσης στην Αθήνα με συμμετοχή
αντιπροσώπων της Σοβιετικής Ένωσης, Αλβανίας,
Βουλγαρίας, Ρουμανίας (19 Απριλίου 1960)˙ η αποτυχία της

διάσκεψης κορυφής στο Παρίσι και η ένταση της
αντισοβιετικής ακστρατείας του φιλοκυβερνητικού τύπου
(Μάϊος 1960)˙ δηλώσεις του προέδρου της ΗΑΔ Νάσερ υπέρ
της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών (Ιούνιος 1960)˙ επίσκεψη
του πρωθυπουργού Κ.Καραμανλή στη γιουγκοσλαβία
(Ιούλιος 1960)˙ η 15η Σύνοδος του ΟΗΕ και η Ελλάδα:
απουσία του πρωθυπουργού Κ.Καραμανλή από τη συνέλευση
του ΟΗΕ αρνητική στάση του υπουργού Εξωτερικών απέναντι
στο πρόβλημα του αφοπλισμού και της ειρηνικής
συνύπαρξης˙
συμπαράταξη
της
Ελλάδας
με
τις
αποικιοκρατικές δυνάμεις στη συζήτηση του Αλγερινού
προνβλήματος στη Γ΄Συνέλευση του ΟΗΕ (Σεπτέμβριος
1960)˙ επίσκεψη στην Ελλάδα του Τούρκου υπουργού
Εξωτερικών˙ η αρνητική στάση της κυβέρνησης Πιπινέλη
απέναντι στις σοβιετικές προτάσεις δημιουργίας απύραυλης
ζώνης στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο˙ η συζήτηση στο
ΝΑΤΟ για το πρόβλημα της δυτικής στρατηγικής εν όψει των
προσεχών επαφών Ανατολής-Δύσης.
Φύλλα: 992: δακτ.
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1959 – 1963: Ελλάδα και ΝΑΤΟ – Ο ψυχροπολεμικός ρόλος του
ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο –
Ο κίνδυνος από την ακολουθούμενη νατοϊκή
εξωτερική πολιτική – Αμερικανικές παρεμβάσεις στην
πολιτική ζωή της χώρας – Ανάγκη βελτίωσης των
σχέσεων Ελλάδας-σοσιαλιστικών χωρών
Φ1 19.5.1959 – 26.9.1962
Προκλητικές ενέργειες Αμερικανών στρατιωτικών εις βάρος
Ελλήνων πολιτών˙ το ζήτημα της ετεροδικίας των
Αμερικανών στην Ελλάδα.
Φ2 22.5.1959 – 13.11.1963
Σχόλια του Ρ.Σ. Μόσχας και άλλων σοσιαλιστικών χωρών
σχετικά με την ελληνική εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του
ΝΑΤΟ: σχόλια για τις αμερικανικές παρεμβάσεις στις
εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας˙ την εξέλιξη της πολιτικής
κατάστασης στη χώρα˙ τις συνέπειες της πολιτικής των
εξοπλισμών για την Ελλάδα και της μετατροπής της χώρας σε
πυρηνική βάση του ΝΑΤΟ˙ το ζήτημα των αμερικανικών
πυρηνικών βάσεων στην Ελλάδα˙ η ανάγκη μετατροπής των
Βαλκανίων σε απύραυλη και αποπυρηνικοποιημένη ζώνη˙
επισήμανση της ανάγκης βελτίωσης των σχέσεων της
Ελλάδας με τη Σοβιετική Ένωση και τις βαλκανικές
σοσιαλιστικές χώρες.
Φ3 4.6.1959 – 11.11.1963
Σχέσεις της Ελλάδας με τη Σοβιετική Ένωση και τις
βαλκανικές Λαϊκές Δημοκρατίες˙ οι σοβιετικές προτάσεις για
δημιουργία αποπυρηνικοποιημένης ζώνης στα Βαλκάνια˙
σχόλια του τύπου των βαλκανικών κρατών σχετικά με την

αναγκαιότητα αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας
και Σοβιετικής Ένωσης.
Φ4 10.6.1959 – 19.12.1963
Σχόλια του ΡΣ Μόσχας σχετικά με το ρόλο των ΗΠΑ στην
Ελλάδα, τις παρεμβάσεις στην πολιτική ζωή της χώρας και
την υποβολή λύσεων σύμφωνα με τις επιδιώξεις τους˙ η
συνάντηση Χρουστσόφ-Αϊζενχάουερ στις ΗΠΑ˙ η άφιξη του
προέδρου Αϊζενχάουερ στην Ελλάδα (Ιανουάριος 1960)˙ η
ελληνική κυβέρνηση εχθρός της ύφεσης˙ η εκλογή του νέου
Αμερικανού προέδρου Τζων Κέννεντυ στις ΗΠΑ˙
αντικομμουνιστική εκστρατεία στην Ελλάδα˙ ο κίνδυνος του
δυτικογερμανικού μιλιταρισμού και ρεβανσισμού˙ οι
επεκτατικές επιδιώξεις της Βόννης και η Ελλάδα˙ οι
αγγλοελληνικές συνομιλίες˙ η ψυχροπολεμική στάση της
κυβέρνησης Καραμανλή˙ ο προκλητικός χαρακτήρας των
πολεμικών γυμνασίων του ΝΑΤΟ στα σύνορα της
Βουλγαρίας και της Σοβιετικής Ένωσης˙ δεκαπέντε χρόνια
από τη διακήρυξη του Δόμγατος Τρούμαν (Μάρτιος 1962):
ομιλία με τίτλο «Δόγμα Τρούμαν: η πρώτη μεταπολεμική
ιμπεριαλιστική επιδρομή των ΗΠΑ»˙ επίσκεψη του
αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζόνσον στην Ελλάδα˙ αμερικανικές
επεμβάσεις για διατήρηση της ΕΡΕ στην εξουσία: η πολιτική
και νοοτροπία της υποτέλειας.
Φ5 15.7.1959 – 23.11.1963
Σχόλια του ΡΣ Μόσχας και του σοσιαλιστικού τύπου και
ραδιοφώνου σχετικά με τον ψυχροπολεμικό ρόλο του ΝΑΤΟ
στην περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολική Μεσογείου
και τις επιπτώσεις στις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα:
επισήμανση του κινδύνου από τις στρατιωτικές βάσεις στο
ελληνικό έδαφος, από την οικονομική διείσδυση της Βόννης,
από τις προκλητικές επεμβάσεις και ενέργειες του ΝΑΤΟ στη
χώρα, την εντατική στρατιωτική δραστηριότητα του ΝΑΤΟ
στην Ελλάδα˙ επισήμανση της ανάγκης βελτίωσης και
ανάπτυξης των ελληνοσοβιετικών σχέσεων και προώθησης
της πολιτικής της ειρήνης στα Βαλκάνια.
Φ6 15.7.1961 – 5.8.1962
Σχόλια για την ακολουθούμενη από την κυβέρνηση
Καραμανλή πολιτική υποταγής στις επιταγές του ΝΑΤΟ˙ οι
πολιτικές εξελίξεις στη χώρα και τα αντιδημοκρατικά και
αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης Καραμανλή˙ η πορεία
φασιστικοποιήσης της χώρας˙ οι προκλητικές ενέργειες του
ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια˙ το ζήτημα του γενικού και πλήρους
αφοπλισμού.
Φύλλα: 1008 δακτ.
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1964 – 1967: Το ΝΑΤΟ και η αμερικανική στρατηγική στη Μεσόγειο –
Η ελληνική εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ
– Κυπριακό και ΝΑΤΟ – Σχέσεις Ελλάδαςσοσιαλιστικών χωρών.
Φ1 18.2.1964 – 11.4.1967

Κρίση της ατλαντικής συμμαχίας: οξύτατες αντιθέσεις μεταξύ
των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ˙ διαφωνίες στο πρόβλημα των
σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας˙ επιβάρυνση της Ελλάδας με
υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες λόγω της πρόσδεσής της στο
ΝΑΤΟ˙ Κυπριακό και ΝΑΤΟ˙ ελληνοτουρκικές συνομιλίες
στο πλαίσιο της διάσκεψης του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο (Μάϊος
1965)˙ συμφωνία των τεσσάρων μεγάλων δυνάμεων στο
γερμανικό πρόβλημα˙ διαφωνίες των κρατών-μελών στα
θέματα της επιθετικής πολιτικής ΗΠΑ και ΝΑΤΟ: ανοικτή
επέμβαση στο Βιετνάμ και Άγιο Δομίνικο˙ αναφορά στην
ανάγκη βελτίωσης των σχέσεων Ανατολής-Δύσης˙ ο
ψυχροπολεμικός ρόλος του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια και ο
παρεμβατικός του ρόλος στις ελληνικές εσωτερικές πολιτικές
εξελίξεις˙ χειμερινή σύνοδος του ΝΑΤΟ στο Παρίσι
(Δεκέμβριος 1965): σοβαρή κρίση της ατλαντικής συμμαχίας
λόγω της αποχώρησης της Γαλλίας από το στρατιωτικό
σκέλος του ΝΑΤΟ˙ ζυμώσεις και διαφοροποιήσεις στους
κόλπους της συμμαχίας: οι διμερείς συμφωνίες του ΝΑΤΟ
ασυμβίβαστες με την εθνική πολιτική των κρατών-μελών˙
επίσημος εορτασμός στην Ελλάδα της 17ης επετείου ίδρυσης
του ΝΑΤΟ: ελληνικές δηλώσεις για την ανάγκη διατήρησης
της ενιαίας στρατιωτικής οργάνωσης του ΝΑΤΟ˙ σύνοδος του
Συμβουλίου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες (Ιούνιος 1966):
προσπάθειες
της
Ουάσιγκτον
για
ενίσχυση
της
νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ μετά την αποχώρηση
της Γαλλίας από την αμυντική συμμαχία: σχέδια
αναθεώρησης της αμυντικής γραμμής και αναδιοργάνωσης
της νατοϊκής υποδομής στον μεσογειακό χώρο˙ ανάληψη
νέων υπόχρεώσεων εκ μέρους της Ελλάδας, Τουρκίας και
Ιταλίας˙ σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στο
Παρίσι (Ιούλιος 1966): ελληνική ευθυγράμμιση με τα νατοϊκά
σχέδια˙ η Ελλάδα επίκεντρο των επιθετικών επιδιώξεων του
ΝΑΤΟ στο χώρο της Ν.Α.Ευρώπης˙ εξαγγελία έναρξης
νατοϊκών στρατιωτικών γυμνασίων στη Β.Ελλάδα˙
επισήμανση από ΚΚΕ και ΕΔΑ της οργανικής σύνδεσης των
νατοϊκών σχεδίων με τα σχέδια επιβολής φασιστικής
δικτατορίας στη χώρα˙ οι δηλώσεις του βασιλιά
Κωνσταντίνου υπέρ του ΝΑΤΟ και το νόημα της βασιλικής
εκτροπής της 15ης Ιουλίου 1965˙ ο άξονας ΟυάσιγκτονΒόννης: επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών
Σραίντερ στην Αθήνα και ελληνο-γερμανικές συνομιλίες˙
άρνηση της κυβέρνησης της Βόννης να καταβάλει τα 332 εκ.
δολλάρια του αναγκαστικού κατοχικού δανείου˙ ετήσια
σύνοδος των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ στο Παρίσι
(Νοέμβριος 1966) και χειμερινή σύνοδος των Υπουργών
Άμυνας (Δεκέμβριος 1966): η στάση της Γαλλίας και οι
τάσεις σταδιακής μείωσης των στρατιωτικών δεσμεύσεων και
άλλων κρατών-μελών: προτάσεις για επανεξέταση των
σκοπών και μακροπρόθεσμων προοπτικών της συμμαχίας και
αναπροσαρμογή της οργανωτικής της διάρθρωσης˙ η

εξωτερική πολιτική των τεσσάρων αυλικών κυβερνήσεων˙
δεκαπέντε χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο Ατλαντικό
Σύμφωνο: σειρά ομιλιών συνεργάτη του Σταθμού με τίτλο
«ΝΑΤΟ και Ελλάδα»˙ σχόλια της εφ. Αυγή για την
ανθελληνική στάση του ΝΑΤΟ στο Κυπριακό˙ είκοσι χρόνια
από την εξαγγελία του Δόγματος Τρούμαν (Μάρτιος 1967)˙
συνεχείς αφίξεις στρατηγών του ΝΑΤΟ στην Αθήνα.
Φ2 23.2.1964 – 11.4.1967
Αμερικανικές πιέσεις στην Ένωση Κέντρου: μήνυμα του
προέδρου των ΗΠΑ Τζόνσον στον πρωθυπουργό
Γ.Παπανδρέου˙ 17χρονα του Δόγματος Τρούμαν˙ σχόλια και
επικρίσεις για την παρουσία στην Ελλάδα του πρώην
προέδρου των ΗΠΑ Χ.Τρούμαν με αφορμή τη συμμετοχή
στην κηδεία του βασιλιά Παύλου˙ αντιαμερικανικές
εκδηλώσεις για την ανθελληνική στάση των ΗΠΑ στο
Κυπριακό˙ δημοσίευμα της εφ. Δημοκρατική Αλλαγή σχετικά
με την αναδιοργάνωση και αναδραστηριοποίηση της
αμερικανικής ΚΥΠ (ΣΙΑ) στην Ελλάδα˙ σχόλια για τα 18
χρόνια από τη διακήρυξη του Δόγματος Τρούμαν˙ η συμβολή
της Ουάσιγκτον και του ΝΑΤΟ στο εκλογικό πραξικόπημα
του 1961˙ σειρά ομιλιών με τίτλο «Οι αμερικανικές
επεμβάσεις στην Ελλάδα»˙ συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για
τη νέα παρουσία μονάδων του 6ου στόλου στα ελληνικά
λιμάνια˙ διορισμός στην Αθήνα νέου αμερικανού πρεσβευτή
ειδικού σε θέματα Εγγύς και Μέσης Ανατολής (1965)˙ οι
διακριτικές ενέργειες της αμερικανικής διπλωματίας στη
συνταγματική εκτροπή του Ιουλίου 1965˙ δημοσιεύματα και
αποκαλύψεις του Κυπριακού τύπου και της εφ. Αυγή σχετικά
με τον ρόλο των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών στην
ανατροπή της κυβέρνησης Παπανδρέου˙ αποκαλύψεις για τον
ρόλο και τη συμβολή των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών,
σε συνεργασία με την ελληνική ΚΥΠ, στην οργάνωση των
αιματηρών γεγονότων του Γοργοποτάμου τον Νοέμβριο 1964:
διάψευση της πληροφορίας από την αμερικανική πρεσβεία και
την κυβέρνηση Νόβα (Αύγουστος 1965)˙ ανάμειξη του νέου
Αμερικανού πρεσβευτή Τάλμποτ στα εσωτερικά της χώρας˙
τρία αυλικά σχήματα εκατόν δέκα μέρες μετά τα Ιουλιανά
(Νοέμβριος 1965)˙ καταγγελία από την ΕΕ της ΕΔΑ των
συνεχών αφίξεων στρατοκρατών του Πενταγώνου στην
Ελλάδα˙ σχόλια για την παρουσία στην Ελλάδα σε συνθήκες
πολιτικής κρίσης του στρατηγού Βαν Φλητ, αρχηγού της
Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα την περίοδο του
εμφυλίου πολέμου˙ προώθηση από την αμερικανική
διπλωματία ελληνο-τουρκικού διαλόγου για το Κυπριακό˙
μήνυμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Ντιν Ρασκ
προς τον πρωθυπουργό της Ελλάδας για τα 20χρονα του
Δόγματος Τρούμαν: σχόλια για την απροκάλυπτη
δραστηριότητα της Ουάσιγκτον στις ελληνικές πολιτικές
εξελίξεις.
Φ3 29.2.1964 – 11.8.1966

Μεταδόσεις σχολίων συνεργατών των ραδιοφωνικών
σταθμών Μόσχας και Βουδαπέστης σχετικά με: τις
ψυχροπολεμικές επικλήσεις του «από βορρά κινδύνου» εκ
μέρους της ηγεσίας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, της
ΕΡΕ και του ελληνικού ραδιοφώνου˙ τις συνεχείς επισκέψεις
εκπροσώπων της Βόννης στην Αθήνα και Άγκυρα˙ την
υπογραφή των ελληνο-βουλγαρικών συμφωνιών˙ την
εκπαίδευση δυτικογερμανικών δυνάμεων στο πυραυλικό
εκπαιδευτικό κέντρο της Κρήτης˙ την επίσκεψη στην Ελλάδα
του δυτικογερμανού στρατηγού του ΝΑΤΟ, Τρέτνερ,
εκπονητή των σχεδίων κατάληψης της Κρήτης˙ τα επικείμενα
νατοϊκά γυμνάσια στην Ελλάδα γνωστά με την ονομασία
«Σάμερ Εξπρές».
Φ4 29.2.1964 – 4.4.1967
Το ζήτημα της εγκατάστασης πυραυλικών βάσεων στην
Κρήτη: ανακοίνωση διαμαρτυρίας της ΕΕ της ΕΔΑ για τον
κατάπλου του 6ου αμερικανικού στόλου στην Κρήτη και την
εκτέλεση νατοϊκών ναυτικών γυμνασίων στο ΒΑ Αιγαίο˙
ένταση των πιέσεων για νατοϊκή λύση του Κυπριακού με την
άφιξη στην Αθήνα του Αμερικανού Γερουσιαστή Φουλμπράϊτ
και του Δυτικογερμανού Υπουργού Άμυνας Φον Χάσελ˙
συζήτηση στη Βουλή για το πρόβλημα των πυρηνικών
δεσμεύσεων της Ελλάδας˙ υπογραφή πολυμερούς συμφωνίας
στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ για δημιουργία πυρηνικού κέντρου
στην Κρήτη˙ άφιξη πυραυλοφόρων πλοίων του 6ου
αμερικανικού στόλου στον Πειραιά˙ καταγγελία του
Ρ.Σταθμού για νατοϊκές μεθοδεύσεις μετατροπής της Ελλάδας
σε πυρηνικό ορμητήριο κατά της Σοβιετικής Ένωσης, των
σοσιαλιστικών χωρών και των αδέσμευτων αραβικών και
αφρικανικών χωρών˙ επίσημη επιβεβαίωση της από εξαετίας
εγκατάστασης πυρηνικών όπλων στην Ελλάδα (Νοέμβριος
1965)˙ σύγκρουση δύο ατομικών αμερικανικών αεροπλάνων
επάνω από την περιοχή Κουέβας ντε Αλμανζόρα της
Ισπανίας˙ αφίξεις Αμερικανών υπουργών στην Ελλάδα στο
πλαίσιο της επανάληψης του ελληνοτουρκικού διαλόγου για
λύση του Κυπριακού˙ διαδοχικές συναντήσεις και συνομιλίες
του νέου Αμερικανού πρεσβευτή Τάλμποτ με τον
πρωθυπουργό και τα μέλη της κυβέρνησης Στεφανόπουλου
σχετικά με το Κυπριακό, τον ελληνοτουρκικό διάλογο και τη
σύνοδο του ΝΑΤΟ˙ διαμαρτυρίες του κρητικού λαού και
ψηφίσματα υπέρ της απομάκρυνσης των πυρηνικών βάσεων
από την Κρήτη˙ αναφορά στα 100 χρόνια από την Κρητική
Επανάσταση του 1866 και τις αλλεπάλληλες εξεγέρσεις του
Κρητικού λαού κατά των δυνάμεων κατοχής˙ μήνυμα του
γ.γραμματέα του ΝΑΤΟ με την ευκαιρία της 18ης επετείου
από την ίδρυση της Ατλαντικής Συμμαχίας (3.4.1967) και
απαντητικό
τηλεγράφημα
του
πρωθυπουργού
Π.Κανελλόπουλου.
Φ5 21.3.1964 – 4.8.1965

Σχόλια και αρθρογραφία εφημερίδων σχετικά με τη
συνεχιζόμενη τακτική του Υπουργείου Προεδρίας έκδοσης
φυλλαδίων με αντισοβιετικό περιεχόμενο˙ σχόλια των
προσκείμενων στην Ένωση Κέντρου εφημερίδων σχετικά με
την ανθελληνική πολιτική του ΝΑΤΟ στο Κυπριακό˙
υπογραφή συμφωνίας για την αποκατάσταση αεροπορικής
συγκοινωνίας μεταξύ Αθηνών-Σόφιας.
Φ6 27.3.1964 – 3.9.1966
Ασυδοσία Αμερικανών στρατιωτικών και πολιτών λόγω
δικαιώματος ετεροδικίας˙ υπογραφή διμερών συμφωνιών
μεταξύ Ελλάδας-Ρουμανίας.
Φ7 28.3.1964 – 26.2.1967
Οι θέσεις του ΚΚΕ για μια εθνική, ανεξάρτητη και
φιλειρηνική πολιτική˙ σχόλια για την ανθελληνική στάση των
Αμερικανών στο Κυπριακό και τις προκλητικές ενέργειες της
Τουρκίας για επιβολή διχοτομικών λύσεων στην Κύπρο˙
εντατική διπλωματική και πολιτική δραστηριότητα περί το
Κυπριακό: συνεχείς επίσημες και μη αφίξεις νατοϊκών
παραγόντων και άσκηση πιέσεων για επιβολή νατοϊκών
λύσεων˙ αγανάκτηση από τη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων
ελληνικών και τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο
γυμνασίων του ΝΑΤΟ˙ σχόλια περί της προγραμματιζόμενης
επίσκεψης
του
Γ.Παπανδρέου
στην
Ουάσιγκτον˙
αναπτυσσόμενη τουρκική προκλητικότητα και βίαια
επεισόδια στην Άγκυρα, Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη˙
σειρά ομιλιών συνεργατών του Σταθμού με τίτλο: «Νέοι
καιροί – νέες ανάγκες – νέα πολιτική»: αναφορά στην
κυβερνητική εξωτερική πολιτική της ΕΡΕ και της Ένωσης
Κέντρου˙ παραίτηση του Αμερικανού πρεσβευτή στην
Ελλάδα Λαμπουΐς (Μάρτιος 1965)˙ έντονη επίθεση της
Δεξιάς κατά της επίσκεψης του πρωθυπουργού Γ.Παπανδρέου
στη Μόσχα˙ η στάση της κυβέρνησης της ΕΚ απέναντι στον
πόλεμο του Βιετνάμ˙ αστυνομική βία στη διάρκεια
αντιπολεμικών διαδηλώσεων της νεολαίας˙ η αποχώρηση της
Γαλλίας από το ΝΑΤΟ, το ταξίδι του στρατηγού Ντε Γκωλ
στη Σοβιετική Ένωση και η στάση υποτέλειας των
μεταϊουλιανών κυβερνήσεων απέναντι στο ΝΑΤΟ˙ το
πρόβλημα του πολέμου στο Βιετνάμ επίκεντρο της συζήτησης
στο πλαίσιο της 21ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων
Εθνών (Οκτώβριος 1966)˙ επίσημη επίσκεψη του
δυτικογερμανού Υπουργού Εξωτερικών Σραίντερ στην
Ελλάδα και επίσημες συνομιλίες με την κυβέρνηση˙ η στάση
των ελληνικών κυβερνήσεων και της Αριστεράς στο θέμα της
διεκδίκησης της οφειλής των 332 εκ. δολλαρίων της
δυτικογερμανικής προς την ελληνική κυβέρνηση έναντι των
αναγκαστικών κατοχικών δανείων˙ σχόλια σχετικά με την
επίδοση στον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς
ελληνικού υπομνήματος σχετικού με το λεγόμενο
«Βορειοηπειρωτικό».
Φ8 22.4.1964 – 20.2.1967

Η επίκληση του «από βορρά κινδύνου» εκ μέρους
Αμερικανών παραγόντων ως αντιπερισπασμός για επιβολή
νατοϊκής λύσης στο Κυπριακό˙ οι ελληνοβουλγαρικές
διαπραγματεύσεις στη Σόφια και η υπογραφή 12 συμφωνιών
για τη ρύθμιση εκκρεμών θεμάτων μεταξύ των δύο χωρών˙
(Ιούλιος 1964): σχόλια για την εξομάλυνση των
ελληνοβουλγαρικών σχέσεων και την ανάπτυξη οικονομικής
συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών˙ η γεωργία της
Β.Ελλάδας και η ελληνοβουλγαρική συμφωνία για τη
χρησιμοποίηση των υδάτων των ποταμών που διαρρέουν το
έδαφος των δύο κρατών˙ η εξέλιξη των εμπορικών
συναλλαγών μεταξύ Ελλάδας-Αν.Γερμανίας˙ υπογραφή νέας
πενταετούς εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας-Σοβιετικής
Ένωσης˙ σχόλια για την επίσημη επίσκεψη κοινοβουλευτικής
αντιπροσωπείας της ΣΕ στην Αθήνα (Δεκέμβριος 1964)˙
προκλητικές δηλώσεις νεοφασιστικών στοιχείων κατά της ΣΕ˙
νέος Έλληνας πρεσβευτής στη Λ.Δ.Τσεχοσλοβακίας˙ επίσημη
επίσκεψη
του
πρωθυπουργού
Γ.Παπανδρέου
στη
Γιουγκοσλαβία (Φεβρουάριος 1965): έναρξη κύκλου
επίσημων συνομιλιών˙ δηλώσεις Παπανδρέου σχετικά με την
αναγκαία διπλωματική προετοιμασία εν όψει της επίσκεψής
του στη Μόσχα˙ επιθέσεις κατά της Αριστεράς και των
σοσιαλιστικών χωρών εκ μέρους των κυβερνήσεων των
αποστατών˙ επίσημη επίσκεψη στη Μόσχα αντιπροσωπείας
του δημοτικού συμβουλίου και του δημάρχου Αθηνών˙
υπογραφή ελληνο-ρουμανικών συμφωνιών στην Αθήνα
(Σεπτέμβριος 1966)˙ επίσημη επίσκεψη του Γιουγκοσλάβου
πρωθυπουργού στην Αθήνα˙ σχόλια του τσεχοσλοβακικού
τύπου για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και τον
προεκλογικό αγώνα.
Φ9 14.8.1964 – 30.7.1965
Μεταδόσεις άρθρων εφημερίδων του ευρωπαϊκού τύπου
σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της
Ελλάδας: ανακολουθία της κυβέρνησης της Ένωσης Κέντρου
στην εφαρμογή των προεκλογικών της υποσχέσεων˙ η
κατάσταση των Ελλήνων στην Τουρκία˙ η άφιξη του νέου
πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα σε εποχή βαθιάς πολιτικής
κρίσης και συγκεχυμένης κατάστασης στην Κύπρο.
Φύλλα: 933: δακτ.
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1958 – 1959: Μ. Γλέζος˙ σύλληψη, δίκες, καταδίκες
Φ1 5.12.1958 – 16.7.1959
Σύλληψη του Μ.Γλέζου και άλλων αγωνιστών με βάση το
ν.375 (5 Δεκεμβρίου 1958)˙ σύλληψη των στελεχών του ΚΚΕ
Γ.Τρικκαλινού, Γ.Γρηγοριάδη και Μαίρης Γρηγοριάδου
(Μάϊος 1959)˙ παραπομπή του Μ.Γλέζου και άλλων

αγωνιστών σε δίκη στο στρατοδικείο Αθηνών˙ πανελλήνια
και διεθνής κινητοποίηση για την απελευθέρωση του
Μ.Γλέζου και των συντρόφων του.
Φ2 9.7.1959 – 18.7.1959
Η δίκη του Μ.Γλέζου και των συγκατηγορουμένων στο
Στρατοδικείο Αθηνών: κινητοποίηση του ελληνικού λαού για
τη σωτηρία του Μ.Γλέζου και των συντρόφων του˙
κινητοποίηση της παγκόσμιας δημοκρατικής κοινής γνώμης˙
υπομνήματα, ψηφίσματα και τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας
προς την ελληνική κυβέρνηση˙ επιστολή της διεθνούς
επιτροπής για την υπεράσπιση του Μ.Γλέζου προς την
κυβέρνηση Καραμανλή˙ εκκλήσεις για την αποκατάσταση
των δημοκρατικών θεσμών στην Ελλάδα˙ μηνύματα
συμπαράστασης από τους πολιτικούς κρατούμενους και τους
εκπατρισμένους Έλληνες στις σοσιαλιστικές χώρες˙
ανακοίνωση της ΔΕ της ΕΔΑ – Δίκη του Μ.Γλέζου και των
συγκατηγορουμένων αγωνιστών στο Στρατοδικείο Αθηνών˙
δηλώσεις Μ.Γλέζου σε ανταποκριτές ξένων εφημερίδων στην
αίθουσα του στρατοδικείου˙ μετάδοση των κυρίων σημείων
της απολογίας του Μ.Γλέζου και των συγκατηγορουμένων
Λ.Βουτσά, Γ.Τρικκαλινού, Αντ.Συγγελάκη, Αντ.Καρκαγιάννη
και του ζεύγους Δολιανίτη˙ μετάδοση αποσπασμάτων από τις
αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης Η.Ηλιού, Μαγκάκη
και Στεφανάκη˙ βαριές ποινές στο Μ.Γλέζο και τους
συγκατηγορούμενους αγωνιστές.
Φ3 10.10.1959 – 25.8.1963
Λαϊκή κινητοποίηση για την απελευθέρωση του Μ.Γλέζου˙
εκδηλώσεις αλληλεγγύης και συμπαράστασης από την
παγκόσμια κοινή γνώμη και τον προοδευτικό κόσμο˙
κατάθεση αίτησης αναθεώρησης της δικαστικής απόφασης
του Διαρκούς Στρατοδικείου Αθηνών˙ απόρριψη της αίτησης
από το Αναθεωρητικό Στρατοδικείο˙ κινητοποιήσεις και
εκδηλώσεις συμπαράστασης της ελληνικής και διεθνούς
δημοκρατικής κοινής γνώμης˙ καταδικαστική απόφαση του
Εφετείου Αθηνών για την εφ. Αυγή και του πρώην διευθυντή
της Μ.Γλέζο για άρθρο που δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο 1958
στην εφημερίδα˙ έκδοση δύο βιβλίων στις σοσιαλιστικές
χώρες αφιερωμένων στην υπόθεση Γλέζου˙ ανέβασμα
θεατρικού έργου στην Ανατολική Γερμανία με θέμα το
κατόρθωμα του Μ.Γλέζου στην Ακρόπολη˙ δήλωση της ΕΕ
της ΕΔΑ και εκκλήσεις οργανώσεων και επιτροπών για
κατάργηση του ν.375 και απελευθέρωση του Μ.Γλέζου και
των άλλων αγωνιστών˙ συνεδρίαση στο Παρίσι και
ανακοίνωση της Διεθνούς Επιτροπής Υπεράσπισης του
Μ.Γλέζου˙ έκκληση του Μ.Γλέζου από τη φυλακή προς τους
ανθρώπους καλής θέλησης όλου του κόσμου για υποστήριξη
του αγώνα υπέρ της δημοκρατίας και κατάργησης του ν.375
και των άλλων έκτακτων μέτρων στην Ελλάδα˙ νέα δικαστική
δίωξη κατά του Μ.Γλέζου και του διευθυντή της εφ. Αυγή
Λ.Κύρκου για τη δημοσίευση της έκκλησης από την

εφημερίδα (5 Μαρτίου1960)˙ νέα δίκη στο Τριμελές
Πλημμελειοδικείο του Μ.Γλέζου και Λ.Κύρκου για
περιΰβριση αρχής (7 Μαρτίου 1960)˙ εκδίκαση στον Άρειο
Πάγο της αίτησης αναίρεσης της καταδικαστικής απόφασης
του Ιουλίου 1959 (12 Μαρτίου 1960)˙ απόρριψη της αίτησης˙
μεταγωγή του Μ.Γλέζου από τις φυλακές Αβέρωφ στις
φυλακές Κέρκυρας και ρκάτηση σε συνθήκες απομόνωσης
(11 Απριλίου 1960)˙ απεργία πείνας του Μ.Γλέζου στις
φυλακές Κέρκυρας και έκκληση στος αντιπροσώπους των
κοινοβουλίων όλων των χωρών για διαμαρτυρία κατά της
καταπάτησης των δημοκρατικών ελευθεριών˙ αίτηση στο
Συμβούλιο Χαρίτων (Μάϊος 1960)˙ ένταση των
κινητοποιήσεων για την απελευθέρωση του Μ.Γλέζου˙
ανακοίνωση της ελληνικής συνδικαλιστικής επιτροπής για την
προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών και την απονομή
δικαιοσύνης
στον
Μ.Γλέζο˙
παγκόσμιο
κίνημα
συμπαράστασης στον Μ.Γλέζο: κινητοποιήσεις και δηλώσεις
παραγόντων της διεθνούς ζωής και επιφανών νομικών˙ «Οι
ποιητές
τραγουδάνε
τον
Γλέζο»:
ποιήματα
και
χρονογραφήματα αφιερωμένα στον Γλέζο˙ αγανάκτηση από
την απαγόρευση της συγκέντρωσης προς τιμήν της 19ης
επετείου από την καταβίβαση της χιτλερικής σημαίας από
τους Μ.Γλέζο και Δ.Σάντα στην Ακρόπολη˙ επιστολή
Μ.Γλέζου προς τις εφημερίδες: απάντηση στις προσπάθειες
διαστρέβλωσης της αγωνιστικής του ιστορίας και έκθεση της
ιστορικής αλήθειας για την εκτέλεση του άθλου της
Ακρόπολης˙ οι αποκαλύψεις του εγκληματία πολέμου Μαξ
Μέρτεν περί συνεργίας υπουργών της ΕΡΕ με τις χιτλερικές
δυνάμεις κατοχής και το ηθικό πρόβλημα της απελευθέρωσης
του Μ.Γλέζου (Οκτώβριος 1960)˙ προσφυγή του Μ.Γλέζου
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
(Οκτώβριος 1960)˙ ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Ένωσης
Η.Τσιριμώκος επικεφαλής της εθνικής εξόρμησης για την
απελευθέρωση του Μ.Γλέζου˙ έντονη αποδοκιμασία του
πρωθυπουργού Κ.Καραμανλή και της συνοδίας του από
διαδηλωτές κατά την άφιξή του στο Λονδίνο: συνθήματα
υπέρ της απελευθέρωσης του Μ.Γλέζου˙ απόρριψη της
αίτησης αποφυλάκισης του Μ.Γλέζου από το Συμβούλιο
Χαρίτων (21 Φεβρουαρίου 1961)˙ εορτασμός της 20ης
επετείου του άθλου της Ακρόπολης˙ θριαμβευτική νίκη του
Μ.Γλέζου στις εκλογές της 29ης Οκτωβρίου 1961˙ συνέχιση
της κράτησής του στις φυλακές Αίγινας˙ ένταση των
εκκλήσεων και κινητοποιήσεων για την αποφυλάκισή του˙
κατάθεση από την ΕΔΑ στη Βουλή σχέδιο νόμου για χορήγης
αμνηστίας στον εθνικό ήρωα και βουλευτή Μ.Γλέζο:
ανάπτυξη της πρότασης από το βουλευτή Η.Ηλιού˙ ακύρωση
από το εκλογοδικείο της εκλογής του Μ.Γλέζου (19 Μαρτίου
1962): έντονες αντιδράσεις του πολιτικού κόσμου˙ έκκληση
45 βουλευτών υπέρ της αποφυλάκισης του Μ.Γλέζου (Ιούλιος
1962)˙ χαιρετιστήριο μήνυμα του μ.Γλέζου προς την

Παναθηναϊκή Συνδιάσκεψη της ΕΔΑ (5 Δεκεμβρίου 1962)˙ η
απελευθέρωση του Μ.Γλέζου (Δεκέμβριος 1962) μεγάλη νίκη
του λαού και της παγκόσμιας δημοκρατικής κοινής γνώμης˙
χαιρετιστήρια τηλεγραφήματα από όλες τις περιοχές της
χώρας και το εξωτερικό˙ επίσκεψη και δηλώσεις Μ.Γλέζου
στη Βιέννη, το Παρίσι και το Λονδίνο˙ απονομή στη μόσχα
του Διεθνούς Βραβείου Λένιν για την Ειρήνη: υποδοχή του
στο Κρεμλίνο από τον πρωθυπουργό της σοβιετικής Ένωσης
Ν.Χρουστσόφ (Αύγουστος 1963)˙ έκκληση Γλέζου προς την
παγκόσμια κοινή γνώμη υπέρ της χορήγησης γενικής
αμνηστίας, της αποφυλάκισης των πολιτικών κρατουμένων
και της αποκατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην
Ελλάδα.
Φ4 2.8.1963 – 15.8.1963
Πληροφορία του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων περί
δηλώσεων του Μ.Γλέζου στη Μόσχα υπέρ της δημιουργίας
αυτόνομης Μακεδονίας˙ ανακοινώσεις και διαψεύσεις της ΕΕ
και του Γραφείου Τύπου της ΕΔΑ˙ τηλεγραφική διάψευση
του Μ.Γλέζου από τη Μόσχα των αποδιδόμενων σε αυτόν
δηλώσεων του Φρανς Πρες˙ σχόλια του ΡΣ για την κακοήθη
σκευωρία κατά του Μ.γλέζου και της δημοκρατικής
Αριστεράς˙ κατάθεση μήνυσης από την ΕΔΑ κατά των
υπευθύνων του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων˙ δήλωση
Γλέζου στο πρακτορείο ΤΑΣΣ˙ έντονη διαμαρτυρία Μ.Γλέζου
στην ελληνική πρεσβεία της Μόσχας για συμμετοχή της
ελληνικής κυβέρνησης στην εναντίον του συκοφαντική
εκστρατεία˙ καταγγελίες του Ρ.Σταθμού για προκλητικές
ενέργειες της αντιδραστικής Δεξιάς εναντίον της Αριστεράς:
οι λεγόμενες δηλώσεις Γλέζου περί αυτόνομης Μακεδονίας, η
επιστολή του προέδρου των πολιτικών προσφύγων
Βουδαπέστης και η νυχτερινή επιχείρηση στην Ακροποταμιά
Κιλκίς για τοποθέτηση ασυρμάτων.
Φύλλα: 1384: δακτ.
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1959 – 1963: Αστυνομικές διώξεις και αυθαιρεσίες εις βάρος της
Αριστεράς – Διώξεις κατά της ΕΔΑ – Διώξεις
μετεκτοπισμένων και αδειούχων εξορίστων –
Ομαδικές δίκες στο Στρατοδικείο Αθηνών στελεχών
του ΚΚΕ κατηγορούμενων για κατασκοπεία.
Φ1 4.6.1959 – 6.12.1963
Αστυνομική τρμοκρατία σε όλη τη χώρα˙ αστυνόμευση της
ζωής και των πολιτικών φρονημάτων των πολιτών˙ σύλληψη
των στελεχών του ΚΚΕ Γ.Τρικκαλινού, Γιώργου Γρηγοριάδη
και Μαίρης Γρηγοριάδου (14 Ιουνίου 1959) με την κατηγορία
της κατασκοπείας˙ φυλακίσεις με βάση τον Α.Ν.375 την ίδια
εποχή με τη δίκη και καταδίκη του Μ.Γλέζου και άλλων
αγωνιστών˙ μετεκτοπίσεις αδειούχων εξορίστων˙ συλλήψεις
στην Αθήνα μετεκτοπισμένων εξορίστων˙ καταδίκες
μετεκτοπισμένων για παράβαση αστυνομικής διάταξης «περί

πειθαρχημένης διαβιώσεως»˙ τρομοκρατικές ενέργειες
αστυνομικών αρχών και παρακρατικών οργανώσεων κατά
βουλευτών, στελεχών, μελών και οπαδών της ΕΔΑ˙ βάναυση
επίθεση κατά του βουλευτή της ΕΔΑ Έβρου˙ συλλήψεις
στελεχών της ΕΔΑ˙ σύλληψη 80 μελών της ΕΔΑ στη
Θεσσαλονίκη˙ κακοποιήσεις μελών νομαρχιακών επιτροπών
της ΕΔΑ και οπαδών του κόμματος˙ δίκη εναντίον της εφ.
Αυγή και του διευθυντή της Μ.Γλέζου: απαλλαγή Μ.Γλέζου
(10 Νοεμβρίου 1959)˙ στέρηση της ιθαγένειας από 179
πολιτικούς πρόσφυγες˙ απαγόρευση της χρήσης της μητρικής
γλώσσας στα σλαβόφωνα χωριά της ΒΔ Ελλάδας˙
απαλλακτικές
αποφάσεις
δικαστηρίων
υπέρ
των
μετεκτοπισμένων εξορίστων˙ καταδίκες αξιωματικών και
οπλιτών του Στρατού από δικαστήρια της χώρας για
κακοποίηση πολιτών˙ νέα δίωξη κατά της εφ. Αυγή και των
πρώην και νυν διευθυντών της Μ.Γλέζου και Λ.Κύρκου
(Μάρτιος 1960)˙ δίκη Κ.Λουλέ στο Στρατοδικείο Αθηνών
(Μάϊος 1960)˙ δίωξη του γιατρού Τσιρώνη, προϊσταμένου του
υγειονομικού κλιμακίου του Ερυθρού Σταυρού στον ΆηΣτράτη για τα πολιτικά του φρονήματα˙ αποφυλάκιση του
δημοσιογράφου Στακτόπουλου, ενεχομένου στη δολοφονία το
1949 στη Θεσσαλονίκη του Αμερικανού δημοσιογράφου
Πολκ (Αύγουστος 1960): σχόλια σχετικά με τους
πραγματικούς υπευθύνους της δολοφονίας Πολκ˙ βιαιότητες
στη διάρκεια του Πανσπουδαστικού Συνεδρίου στη
Θεσσαλονίκη από εγκάθετους της ΕΡΕ και της ΕΚΟΦ:
επιδρομή κατά της εφ. Μακεδονία (6 Ιανουαρίου 1961)˙ δίκη
στο Κακουργοδικείο Αθηνών του Φώκου Βέτα, γραμματέα
ΚΣ της ΕΠΟΝ και μέλους της ΚΕ του ΚΚΕ, με την κατηγορία
της παράβασης του Γ΄Ψηφίσματος: αθώωσή του από το
δικαστήριο (10 Ιανουαρίου 1961)˙ απαγόρευση της
συγκέντρωσης για τον εορτασμό της καταβίβασης της
χιτλερικής σημαίας από τον Μ.Γλέζο στην Ακρόπολη
(Φεβρουάριος 1961)˙ αθρόες συλλήψεις συνδικαλιστικών
στελεχών˙ δίωξη του Αλέξη Γυφτοδήμου-Καραγιώργη γιού
του Κώστα Καραγιώργη: απόφαση αποβολής του από όλα τα
γυμνάσια του κράτους˙ δίκες πολιτών με την κατηγορία της
κυκλοφρίας δελταρίων της επιτροπής για την απελευθέρωση
του Μ.Γλέζου˙ καταδίκες πολιτών στο στρατοδικείο Χανίων
για διανομή του προγράμματος πατριωτικής συνεργασίας της
ΕΔΑ˙ καταγγελία Βέλγου βουλευτή σε επιτροπή της ΕΟΚ για
λειτουργία στρατοπέδου συγκέντρωσης στον Άη-Στράτη
(Ιούνιος 1962)˙ σύλληψη με βάση τον Α.Ν.509 του διευθυντή
της εφ. Αυγή Πότη Παρασκευόπουλου για τη δημοσίευση της
απόφασης της 4ης Ολομέλειας του ΚΚΕ (8 Μαρτίου 1963)˙
δολοφονία στη Θεσσαλονίκη του βουλευτή της ΕΔΑ
Γρ.Λαμπράκη (22 Μαΐου 1963)˙ αστυνομική βία εις βάρος
της Μπέτυς Αμπατιέλου, συζύγου του φυλακισμένου
στελέχους του ΚΚΕ Αντ.Αμπατιέλου και απέλασή της από
την Αθήνα (9 Αυγούστου 1963)˙ συνέχιση της υπογραφής

δηλώσεων μετανοίας και αποκήρυξης των πολιτικών
φρονημάτων και επί κυβέρνησης Ένωσης κέντρου
(Νοέμβριος 1963).
Φ2 16.3.1960 – 5.4.1963
Προσαγωγή σε δίκη στο Στρατοδικείο Αθηνών με την
κατηγορία της κατασκοπείας βάσει του Α.Ν.375 δεκάδων
αγωνιστών και στελεχών του ΚΚΕ μετά από πολυετή
κράτηση ως υποδίκων στις φυλακές.
Δίκη στο Στρατοδικείο Αθηνών των στελεχών του ΚΚΕ
Γ.Ερυθριάδη, Έλλης Ερυθριάδου, Αύρας Παρτσαλίδου,
Ρούλας
Κουκούλου,
Κ.Φιλίνη,
Αύρας
Βλάση,
Κ.Τριανταφύλλου, Μ.Σιγανού και άλλων δέκα αγωνιστών (513 Απριλίου 1960)˙ βιογραφικά στοιχεία των αγωνιστών˙
σχόλια του ΡΣ σχετικά με τις πολιτικές επιδιώξεις της
κυβέρνησης Καραμανλή μέσα από τις νέες δίκες και την
ανάγκη κατάργησης του Α.Ν375 και των άλλων εκτάκτων
μέτρων˙ σχόλια του τύπου και του ραδιοφώνου των
σοσιαλιστικών χωρών σχετικά με τις διεξαγόμενες δίκες στην
Αθήνα˙ μετάδοση της ακροαματικής διαδικασίας της δίκης˙
μετάδοση των κυρίων σημείων της απολογίας των
κατηγορουμένων και των αγορεύσεων των συνηγόρων
Μαγκάκη,
Κανελλόπουλου,
Γαλέου,
Μπικάκη,
Γαλανόπουλου κ.ά.˙ κατδίκη σε ισόβια των Γ.Ερυθριάδη,
Έλλης Ερυθριάδη, Κ.Φιλίνη και Κ.Τριανταφύλλου˙
ανακοίνωση της ΕΕ της ΕΔΑ διαψεύδουσα καταγγελίες περί
χρηματοδότησής της από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης –
Δεύτερη μεγάλη δίκη στο στρατοδικείο Αθηνών κατά
στελεχών και αγωνιστών του ΚΚΕ κατηγορουμένων επί
κατσκοπεία (26 Απριλίου – 14 Μαΐου 1960)˙ σαράντα δύο
κατηγορούμενοι μεταξύ των οποίων οι: Κ.Λουλές,
Χαρ.Φλωράκης,
μήτσος
Δάλλας,
Λ.Τζεφρώνης,
Κυρ.Τσακίρης,
Γ.Κουτρούκης,
Στ.Μαυρομάτης,
Μ.Κολοκοτρώνης, Γ.Χατζηπέτρου, Πολυξένη Χρυσοχοίδου,
Αρ,Γεωργούλας, Στ.Σιδέρης, Στ.Καρράς, Β.Βαρδινογιάννης,
Ειρήνη Ζάγκα˙ μετάδοση των κύριων σημείων της
ακροαματικής διαδικασίας˙ εξέταση παραγόντων της
πολιτικής, κοινωνικής και επιστημονικής ζωής ως μαρτύρων
υπεράσπισης˙ μετάδοση αποσπασμάτων της απολογίας των
κατηγορουμένων και της αγόρευσης των συνηγόρων Η.Ηλιού,
Γ.Βασιλάτου, Ι.Σκουριώτη, Θ.Κατριβάνου, Μ.Γαλέου,
Γαλανόπουλου, Μπικάκη, Κανελλόπουλου, Βαρδινογιάννη,
Κακουλίδη, Αριάδνης Φράγκου, κ.ά.˙ συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στο Λονδίνο για τις συνεχιζόμενες δίκες στην
Αθήνα με κύριο ομιλητή την Μπέτυ Αμπατιέλου˙ λήξη της
δίκης μετά από 21 ημέρες διαδικασίας: καταδίκη του
Κ.Λουλέ,
Χαρ.Φλωράκη,
Μ.Δάλλα,
Κυρ.Τσακίρη,
Γ.Κουτρούκη και Πολυξένης Χρυσοχοίδου σε ιδόβια δεσμά –
Καταδίκη από το Κακουργοδικείο Τρικάλων του
Γ.Τρικκαλινού μέλους της ΚΕ του ΚΚΕ στην πιονή των
ισοβίων δεσμών για παράβαση του Γ΄Ψηφίσματος (Μάϊος

1960) – Νέα δίκη στο στρατοδικείο αθηνών και καταδίκη της
Φώφης Λαζάρου σε ισόβια δεσμά και Β.Τσιγκούνη σε 10
ετών κάθειρξη με την κατηγορία της προσφοράς σε
κατασκοπεία (1 Ιουνίου 1960) – Νέα δίκη στο Στρατοδικείο
Αθηνών: δίκη των αγωνιστών του ΚΚΕ Πεταλωτή και Λίππα
με την κατηγορία της κατασκοπείας (7 Ιουνίου 1960)˙
καταδίκη και των δύο σε ισόβια δεσμά˙ ανακοίνωση της
σύλληψης του στελέχους του ΚΚΕ Φώκου Βέττα˙
κινητοποίηση της διεθνούς δημοκρατικής κοινής γνώμης για
την απελευθέρωση του Μ.Γλέζου˙ έκκληση προς το βασιλιά
Παύλο από τη Διεθνή Επιτροπή για την υπεράσπιση του
Μ.Γλέζου (Ιούλιος 1960)˙ δίκη στο στρατοδικείο Αθηνών με
την ακτηγορία της κατασκοπείας του γιατρού Μ.Σιγανού (20
Σεπτεμβρίου 1960): καταδίκη σε ισόβια δεσμά βάσει του
Α.Ν375˙ νέα δίκη για κατασκοπεία και αθώωση των
αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης Μ.Κολοκοτρώνη και
Φρ.Πρωτογερέλλη˙ δίκη βάσει του ν.509 και αθώωση του
Φώκου Βέττα από το κακουργοδικείο Αθηνών (17 Νοεμβρίου
1960) και το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών (8 Μαΐου 1961)˙
καταδίκη από το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών σε επτά χρόνια
κάθειρξη τον Στ.Παπαγιάννη για την παράβαση του Α.Ν.509
(29 ιουνίου 1961)˙ η δίκη επί κατασκοπεία για τα γεγονότα
της Ακροποταμιάς (7 Οκτωβρίου 1961): θανατική καταδίκη
του κατηγορουμένου Δαμουτσίδη˙ νέα δίκη του Φώκου Βέττα
επί κατασκοπεία και καταδίκη του σε ισόβια δεσμά από το
Στρατοδικείο Αθηνών (23 Ιουνίου 1962).
Φύλλα:
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1959 – 1963: Διώξεις – Παρακρατικές οργανώσεις – Ναζιστές
εγκληματίες πολέμου
Φ1 3.6.1959 – 16.12.1963
Διώξεις κατά του δημοκρατικού τύπου . κυβερνητική επίθεση
κατά της ελευθεροτυπίας . διώξεις κατά του πνευματικού και
καλλιτεχνικού κόσμου . αντισοβιετική και αντικομουνιστική
προπαγάνδα της ΕΙΡ και του Σταθμού των Ενόπλων
Δυνάμεων . σχολιασμός άρθρου εφημερίδας των Σκοπίων περί
αναγκαστικών μετακινήσεων Σλαβομακεδόνων από την
Πολωνία στη Βουλγαρία . ποινική δίωξη κατά των διευθυντών
της εφ. Αυγής, Λ. Κύρκου και Π.Παρασκευόπουλου .
αντισυνταγματικές
κυβερνητικές
παρεμβάσεις
στη
Δικαιοσύνη και αντιδράσεις των δικαστικών λειτουργών .
συγκεντρώσεις της Ελληνικής Ένωσης Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου υπέρ της αποκατάστασης των δημοκρατικών
ελευθεριών . διώξεις κατά δημοκρατικών οργανώσεων και
στελεχών της ΕΔΑ . καταγγελία του κατασταλτικού κρατικού
μηχανισμού και της δράσης των παρακρατικών οργανώσεων
από τα δημοκρατικά πολιτικά κόμματα . ψηφίσματα
διαμαρτυρίας, ανακοινώσεις και κινητοποιήσεις του
δημοκρατικού κόσμου.
Φ2 29.8.1959 – 25.10.1963

Αμνήστευση χιτλερικών εγκληματιών πολέμου . παραχωρήσεις
της κυβέρνησης της ΕΡΕ προς την κυβέρνηση της Βόννης .
αντιδράσεις και σχόλια του δημοκρατικού τύπου . επιστολές
διαμαρτυρίας κρατουμένων αγωνιστών της
Εθνικής
Αντίστασης και αξιωματικών που υπηρέτησαν στις γραμμές
της Εθνικής Αντίστασης . επερωτήσεις στη Βουλή βουλευτών
της ΕΔΑ σχετικά με την απελευθέρωση του εγκληματία
πολέμου Γκούντερ Κόλβες και την υπόθεση Μέρτεν .
επισκέψεις στην Ελλάδα πρώην ναζιστών Γερμανών
αξιωματικών και Ιταλών αξιωματικών εγκληματιών πολέμου:
διαμαρτυρίες σωματείων, λαϊκών οργανώσεων και δημοτικών
συμβουλίων . κατάθεση στη Βουλή κυβερνητικού νομοσχεδίου
για την ίδρυση δύο νεκροταφείων Γερμανών στρατιωτών
θυμάτων πολέμου στην Ελλάδα και την αποζημίωση Γερμανών
υπηκόων των οποίων οι περιουσίες δημεύθηκαν στη διάρκεια
του πολέμου.
Φ3 6.1.1960 – 4.12.1063
Αναβίωση του ναζισμού στη Γερμανία . δράση νεοφασιστικών
οργανώσεων στην Ελλάδα . οργάνωση των Ταγμάτων
Ασφαλείας από την κυβέρνηση Καραμανλή: αντιδράσεις και
καταγγελίες της ΕΔΑ και της ΕΚ˙ ΕΚΟΦ, νεοφασιστικές
οργανώσεις και τρομοκρατικός παρακρατικός μηχανισμός:
σύνδεση στελεχών του κρατικού μηχανισμού με παρακρατικές
νεοφασιστικές οργανώσεις . δράση του παρακρατικού
μηχανισμού κατά βουλευτών και στελεχών της ΕΔΑ . η
δολοφονία του βουλευτή της ΕΔΑ, Γρ. Λαμπράκη, στη
Θεσσαλονίκη και οι νεοφασιστικές οργανώσεις . η εκλογική
ήττα της ΕΡΕ και το αίτημα του δημοκρατικού κόσμου για τη
διάλυση των νεοφασιστικών οργανώσεων.
Φ4 16.6.1960 – 7.3.1963
Αποφυλακίσεις πολιτικών κρατουμένων με την ένδειξη της
«μεταμέλειας» και «μετανοίας» . διαψεύσεις εκ μέρους των
πρώην
πολιτικών κρατουμένων . ανοικτές επιστολές
καταγγελίας των μεθόδων της Ασφάλειας . κυβερνητική
απαγόρευση τέλεσης μνημοσύνου για
τους 200
εκτελεσθέντες στη Καισαριανή . σύλληψη του διευθυντή της
εφ. Αυγή, Πότη Παρασκευόπουλου . προεκλογική κυβερνητική
τρομοκρατία εις βάρος πολιτών.
Φ5 χχ
Αποκαλύψεις του αντιστράτηγου Αργυρόπουλου περί
συνεργασίας βουλευτή της ΕΡΕ με τα γερμανικά στρατεύματα
κατοχής και
διασυνδέσεις με παρακρατική οργάνωση
ενεχόμενη στην δολοφονία Λαμπράκη . καταγγελίες για
συνεργασία διαφόρων οργανώσεων με την Κρατική Υπηρεσία
Πληροφοριών (ΚΥΠ).
Φύλλα: 563: δακτ.
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1963 – 1967: Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη του βουλευτή της ΕΔΑ
Γρ.Λαμπράκη – Κηδεία στην Αθήνα – Έντονες
αντιδράσεις και διαμαρτυρίες του πολιτικού κόσμου

και της ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης – Η
πορεία των ανακρίσεων – Η δίκη στη Θεσσαλονίκη.
Φ1 27.5.1963 – 24.3.1965
Περιγραφή της δολοφονικής απόπειρας κατά του βουλευτή
της ΕΔΑ Γρ.Λαμπράκη, του βουλευτή Τσαρουχά και άλλων
οπαδών της ΕΔΑ στη Θεσσαλονίκη (22 Μαΐου 1963)˙ οργή
και διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα για τη δολοφονική επίθεση
κατά του Γρ. Λαμπράκη, υφηγητή του Πανεπιστημίου
Αθηνών και αντιπροέδρου της Ελληνικής Επιτροπής για τη
Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη˙ διεθνής κινητοποίηση του
ιατρικού κόσμου για τη διάσωση του ετοιμοθάνατου
βουλευτή˙ στιγματισμός της δολοφονίας από τον Άγγλο
φιλόσοφο Ράσελ˙ ψηφίσματα διαμαρτυρίας και ανακοινώσεις
των κομμάτων της αντιπολίτευσης για παραίτηση της
κυβέρνησης Καραμανλή, αυστηρή τιμωρία των δολοφόνων
και διάλυση των νεοφασιστικών οργανώσεων˙ συγκινητικές
εκδηλώσεις του λαού κατά τη μεταφορά της σορού του
Γρ.Λαμπράκη από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και την
έκθεσή του σε λαϊκό προσκύνημα˙ πάνδημη συμμετοχή στην
κηδεία του βουλευτή και αγωνιστή της Ειρήνης Γρ.Λαμπράκη
και ενταφιασμός του στο Α΄Νεκροταφείο Αθηνών (28 Μαΐου
1963)˙ δηλώσεις Ι.Πασαλίδη μετά την κηδεία, ανακοίνωση
της ΕΕ της ΕΔΑ για την πολιτική δολοφονία, δηλώσεις
Γ.Παπανδρέου και ανακοινώσεις της Ένωσης Κέντρου – Οι
εκδηλώσεις για το πένθος: συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε
όλη τη χώρα˙ ανακοινώσεις και ψηφίσματα διαμαρτυρίας
εργατικών
σωμαείων,
καλλιτεχνικών
συλλόγων,
επιστημονικών οργανώσεων˙ ο πνευματικός κόσμος της
χώρας για τη δολοφονία Γρ.Λαμπράκη: μετάδοση
αποσπασμάτων από ποιήματα, χρονογραφήματα και άλλα
δημοσιεύματα λογοτεχνών εμπνευσμένα από τον αγωνιστή
της Ειρήνης και δημοκράτη Γρ.Λαμπράκη˙ τηλεγραφήματα
διαμαρτυρίας προς την ελληνική κυβέρνηση από το διεθνή
πολιτικό κόσμο˙ συλληπητήριες επιστολές προς τη σύζυγο και
την οικογένεια του Γρ.Λαμπράκη από όλο τον κόσμο˙
διεθνείς εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για τη στιγερή δολοφονία
και συμπαράστασης προς τον ελληνικό λαό˙ διαμαρτυρίες και
ψηφίσματα παγκόσμιων οργανώσεων και των διεθνών
επιτροπών Ειρήνης˙ ανταποκρίσεις από την Αθήνα,
δημοσιεύματα και σχόλια του διεθνούς τύπου και
ραδιοφώνου˙ οργανωση συγκεντρώσεων αφιερωμένων στη
μνήμη του Γρ.Λαμπράκη˙ καθιέρωση βραβείου Ειρήνης με
την επωνυμία «Γρηγόριος Λαμπράκης» από το Παγκόσμιο
Συμβούλιο Ειρήνης˙ αμέτοχο το Παλάτι στο πένθος για την
πολιτική δολοφονία˙ διαδήλωση διαμαρτυρίας στους δρόμους
του Λονδίνου με τη συμμετοχή 3.000 ατόμων για τη
δολοφονία του Γρ.Λαμπράκη και κατά την άφιξη του
ελληνικού βασιλικού ζεύγους στην Αγγλία˙ το γράμμα «Ζ»
έμβλημα της Κίνησης Νέων Γρηγόρης Λαμπράκης: αναγραφή
του συνθήματος «Ο Λαμπράκης ζει» σε πολλά εμφανή σημεία

της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων – Η πορεία
των ανακρίσεων: προσπάθειες συγκάληψης και παρεμπόδισης
της διαλεύκανσης της υπόθεσης της πολιτικής δολοφονία του
Γρ.Λαμπράκη εκ μέρους των κρατικών αρχών˙ συνταρακτικές
αποκαλύψεις μέσα αό την κινητοποίηση του λαϊκού
παράγοντα, πολιτών και δημοσιογράφων για στενη
συνεργασία αστυνμικών και κρατικών αρχών με τους
φυσικούς αυτουργούς του εγκλήματος, μέλη παρακρατικών
οργανώσεων:
Γκοτζαμάνη,
εμμανουηλίδη,
Γιοσμά˙
καταλογισμός ευθυνών στην αστυνομία μέσα από το πόρισμα
των διοικητικών ανακρίσεων˙ αποκάλυψη του δολοφονικού
μηχανισμού των νεοφασιστικών-παρακρατικών οργανώσεων
μέσα από τη διεξαγωγή του δικαστικού ελέγχου: αποκαλύψεις
για την ύπαρξη, οργάνωση και δράση της συμμορίας
«Καρφίτσα»˙ αποκαλύψεις για στενότατους δεσμούς ανάμεσα
στα Σώματα Ασφαλείας και τις κρατικές αρχές και τις
νεοφασιστικές οργανώσεις˙ παραπομπή σε ανακριτικά
συμβούλια
υποστράτηγων,
συνταγματαρχών
και
υπομοιράρχων της Χωροφυλακής˙ κλήση σε απολογία 24
αξιωματικών Χωροφυλακής από τον ανακριτή Σαρτζετάκη˙
σύλληψη και προφυλάκιση τεσσάρων ανώτατων αξιωματικών
της Χωροφυλακής ως υπευθύνων για τη δολοφονία˙ αναφορά
σε αρθρογραφία του διεθνούς τύπου σχετικά με τους
φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς της δολοφονίας Λαμπράκη˙
αναφορά σε παρασκηνιακές ενέργειες για παρεμπόδιση και
αποτελμάτωση του έργου της ανάκρισης˙ άσκηση πιέσεων
στους δικαστικούς για διακοπή της προφυλάκισης των
τεσσάρων αξιωματικών της Χωροφυλακής˙ αγανάκτηση και
αντιδράσεις του πολιτικού κόσμου και της δημοκρατικής
κοινής γνώμης˙ συνέχιση της συγκάλυψης των οργανωτών
και εμπνευστών του εγκλήματος και από την κυβέρνηση
Πιπινέλη, έξι μήνες μετά τη διάπραξη της δολοφονίας˙ νέες
συνταρακτικές αποκαλύψεις της εφ. Αυγή σχετικά με τη
σύνδεση των φυσικών αυτουργών της δολοφονίας με
ανώτατους αξιωματικούς της Χωροφυλακής, το βασιλικό
ζεύγος, κρατικές αρχές και στελέχη της ΕΡΕ˙ συζητήσεις στην
Βουλή για τα εγκληματικά γεγονότα της Θεσσαλονίκης˙
παλλαϊκό αίτημα η πλήρης διαλεύκανση του εγκλήματος από
την κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου.
Φ2 22.2.1964 – 14.4.1967
Η πορεία των ανακρίσεων˙ η δίκη στη Θεσσαλονίκη:
παραμονή της υπόθεσης στο στάδιο των ανακρίσεων ένα έτος
μετά τη δολοφονία˙ το βούλευμα του Συμβουλίου
Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της
δολοφονία του Γρ.Λαμπράκη και τον τραυματισμό του πρώην
βουλευτή Τσαρουχά: επιστροφή της δικογραφίας στον
ανακριτή Σαρτζετάκη για συνέχιση των ανακρίσεων˙
δημοσίευση της έκθεσης του αεροπαγίτη Φλώρου:
επισήμανση ευθυνών του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
Κόλλια στην παρεμπόδιση του έργου των ανακρίσεων˙

υποβολή υπομνήματος-μήνυσης από τη χήρα του
Γρ.Λαμπράκη και το βουλευτή Τσαρουχά κατά του πρώην
πρωθυπουργού Κ.Καραμανλή και 17 συνεργατών τουστελεχών της ΕΡΕ για ηθική αυτουργία στα γεγονότα της
Θεσσαλονίκης˙ βραδύς ρυθμός της ανακριτικής πορείας˙
αποκαλύψεις για προσπάθειες δωροδοκίας των μαρτύρων
καρηγορίας˙ παραμονή της υπόθεσης στο προδικαστικό
στάδιο δύο χρόνια μετά τη στυγερή δολοφονία˙ κριτική στην
κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου για τον χειρισμό της
υπόθεση του Γοργοποτάμου: μη εκδίκαση της υπόθεσης
Λαμπράκη επί διετία και μη διαλεύκανση των «υψηλά
ισταμένων» ηθικών αυτουργών˙ εκδίκαση της υπόθεσης
Γοργοποτάμου μέσα σε έξι μήνες και καταλογισμός ευθυνών
σε συγγενείς νεκρών αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης
έναντι της αναζήτησης των πραγματικών υπευθύνων για το
θάνατο 14 ανθρώπων από έκρηξη βόμβας κατά τον εορτασμό
της 21ης επετείου της μάχης (Νοέμβριος 1964)˙ νέα
αποκαλυπτικά στοιχεία για την εμπλοκή ανώτατων
αξιωματικών της Χωροφυλακής (Οκτώβριος 1965)˙ έναρξη
της δίκης για την υπόθεση της δολοφονία του Γρ.Λαμπράκη
στο Κακουργοδικείο Θεσσαλονίκης με 31 κατηγορούμενους
(6 Οκτωβρίου 1966)˙ εκδίκαση της υπόθεσης μέσα σε
ατμόσφαιρα συγκλονιστικών αποκαλύψεων, καταγγελιών και
προκλήσεων˙ έναρξη στην Αθήνα της δίκης για την υπόθεση
ΑΣΠΙΔΑ (14 Νοεμβρίου 1966)˙ παρακολούθηση της δίκης
Λαμπράκη από την διεθνή προοδευτική κοινή γνώμη και τα
κινήματα Ειρήνης˙ αποκαλυπτικά στοιχεία κατά την
ακροαματική διαδικασία γαι τους απόντες «υψηλά
ισταμένους» εμπνευστές και οργανωτές της δολοφονίας˙
μετάδοση αποσπασμάτων από τις απολογίες των
κατηγορουμένων˙ η αγόρευση του εισαγγελέα Δελαπόρτα˙ η
ετυμηγορία των ενόρκων και λήξη της δίκης μετά από 65
ημέρες διαδικασίας (30 Δεκεμβρίου 1966)˙ κατάπληξη από
την απόφαση του Κακουργοδικείου, τις μετριότατες ποινές
που επιβλήθηκαν στους φυσικούς αυτουργούς και την
απαλλαγή των αξιωματικών της Χωροφυλακής˙ έντονες
αντιδράσεις της εεληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης˙
ανακοινώσεις κομμάτων και δηλώσεις παραγόντων της
δημόσιας ζωής για σοβαρό κλονισμό του περί δικαίου
αισθήματος του ελληνικού λαού˙ αναφορά στην ταινία του
Δ.Θέου «100 ώρες του Μάη» με θέμα τη δολοφονία του
Γρ.Λαμπράκη.
Φύλλα: 953: δακτ., έντυπο
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1964 – 1967: Δράση των παρακρατικών οργανώσεων της Δεξιάς –
Αστυνομική τρομοκρατία – Διώξεις και δίκες αγωνιστών
Φ1 25.2.1964 – 14.12.1966
Η δράση των παρακρατικών οργανώσεων της Δεξιάς . αίτημα
της ΕΦΕΕ για άμεση διάλυση της παρακρατικής ΕΚΟΦ και
του σπουδαστικού τμήματος της Ασφάλειας.

Φ2 29.2.1964 – 7.4.1967
Η δολοφονία του λαϊκού αγωνιστή Γρ. Ζιγκυρόπουλου, το
1961, από παρακρατικούς της ΕΡΕ . καταλογισμός ευθυνών
στην κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου για την επιβίωση των
πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων και των υπόλοιπων
αστυνομικών μέτρων της Δεξιάς˙ αστυνομική τρομοκρατία
στη διάρκεια φοιτητικών διαδηλώσεων κατά του πολέμου του
Βιετνάμ και των επεμβάσεων στην Κύπρο . καταγγελίες για
συλλήψεις, παραπομπές σε δίκες και βαρύτατες καταδίκες
δημοκρατικών πολιτών επί κυβέρνησης ΕΚ . προεκλογική
τρομοκρατική δραστηριότητα της Δεξιάς.
Φ3 4.4.1964 – 4.4.1967
Διακήρυξη της Ένωσης Κέντρου σχετικά με την κατάργηση
του Α.Ν.375 . δικαστικές διώξεις κατά δημοκρατικών
οργανώσεων και του τύπου της Αριστεράς . αιματηρά
επεισόδια στη διάρκεια του εορτασμού της επετείου της μάχης
του Γοργοποτάμου (29 Νοεμβρίου 1964): δίωξη των
αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης . διαμαρτυρίες για τις
διώξεις . η δίκη για τα γεγονότα . απολογίες και καταδίκες
αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης . έντονες αντιδράσεις για
την καταδίκη του στρατηγού Αυγερόπουλου και διεθνή
διαβήματα για την αποφυλάκισή του . η δίκη και η αθώωση
της συγγραφέως Έλλης Αλεξίου.
Φ4 25.6.1964 – 26.9.1964
Η επιβίωση με την ανοχή της κυβέρνησης της Ένωσης
Κέντρου των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων και
των υπόλοιπων αντιδραστικών νόμων και διατάξεων της
Δεξιάς.
Φ5 10.8.1964 – 1.3.1967
Διαμαρτυρίες και καταγγελίες δημοκρατικών και φοιτητικών
οργανώσεων, οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης, βουλευτών και
πολιτών για το κλίμα τρομοκρατίας, την παρακρατική βία και
τα σχέδια φασιστικής εκτροπής και επιβολής πραξικοπήματος
Φ6 16.9.1965 – 4.4.1967
Άρθρα με τίτλο «Πολιτική κρίση και επιδιώξεις των
μονοπωλίων» . το βασιλικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου
1965 και οι αυλικές κυβερνήσεις: επιπτώσεις στην οικονομική
ζωή της χώρας . καταγγελίες εκ μέρους του ΠΓ του ΚΚΕ για
άμεση επιβολή δικτατορικών λύσεων στη χώρα . αντιδράσεις
της δημοκρατικής κοινής γνώμης και διαδηλώσεις κατά των
διδακτορικών σχεδίων.
Φ7 16.9.1965 – 20.4.1967
Λαϊκές πανδημοκρατικές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις για
την αποκατάσταση της δημοκρατικής ομαλότητας και την
αποτροπή επιβολής δικτατορίας . το «μήνυμα Τζόνσον» προς
τον βασιλιά Κωνσταντίνο.
Φ9 26.3.1966 – 5.6.1966
Αίτημα για την απελευθέρωση όλων των πολιτικών
κρατουμένων . μερικές απολύσεις κρατουμένων . ψήφιση του

νόμου περί απολύσεως των πολιτικών κρατουμένων του
ν.375.
Φ10 26.6.1966 – 12.7.1966
Πανδημοκρατικές συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις με τη
συμπλήρωση ενός χρόνου από το Ιουλιανό πραξικόπημα .
συγκρούσεις της αστυνομίας με τους αγρότες στη
Θεσσαλονίκη.
Φύλλα: 809: δακτ.
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1959-1960: Το αίτημα για την κατάργηση των εκτάκτων μέτρων και τη
χορήγηση γενικής αμνηστίας – Εκκλήσεις, υπομνήματα,
επιστολές διαμαρτυρίας για τις συνθήκες κράτησης σε
φυλακές και τόπους εξορίας.
18.5.1959 – 30.12.1960
Εγκληματική τακτική των αρχών έναντι των ασθενών πολιτικών
κρατουμένων: έλλειψη της επιβαλλόμενης ιατρικής περίθαλψης
και άρνηση μεταφοράς των βαρέως ασθενών σε νοσοκομεία της
Αθήνας˙ καταγγελίες για παράνομες εκτοπίσεις και βάναυση
συμπεριφορά των αστυνομικών αρχών απέναντι στους πολιτικούς
κρατούμενους˙ πρώτη συνέλευση του «Αθηναϊκού Συλλόγου
Οικογενειών Πολιτικών Εξορίστων και Φυλακισμένων»
(20.5.1959): ψήφισμα διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση για την
επί 15ετία συνεχιζόμενη κάθειρξη και εκτόπιση των πολιτικών της
αντιπάλων˙ ανακοίνωση της «Επιτροπής Αγώνος δια την
αποκατάστασιν
και
προστασίαν
των
δημοκρατικών
συνταγματικών θεσμών» σχετικά με τα μέτρα της «πειθαρχημένης
διαβιώσεως», της «επανεκτόπισης» και των εκτάκτων νόμων˙
επιστολή των 300 πολιτικών κρατουμένων των φυλακών Γιούρων
προς την Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικής Νεολαίας και
έκκληση για συμπαράσταση στον αγώνα για τη χορήγηση γενικής
αμνηστίας στους 3.000 πολιτικούς κρατουμένους της Ελλάδας˙
καταγγελίες στη διεθνή κοινή γνώμη, διεθνείς οργανώσεις και τον
ξένο τύπο για το διωγμό της Εθνικής Αντίστασης στην Ελλάδα και
την παράνομη και άδικη κράτηση φυλακισμένων και εξορίστων
μετά την παρέλευση δεκαπενταετίας από τη λήξη του
β΄παγκόσμιου πολέμου˙ εκκλήσεις, υπομνήματα και διαβήματα
στη Βουλή πολιτικών αρχηγών, βουλευτών και συλλόγων κατά
της προσπάθειας μετατροπής της Αθήνας σε στρατόπεδο
πειθαρχημένης διαβίωσης αδειούχων και μετεκτοπιζομένων
εξορίστων˙ ανοικτή επιστολή του δημοσιογράφου Γεωργίου
Μπέϊκου προς τους συναδέλφους του και έκκληση για
συμπαράσταση στον αγώνα για την απόλυση των πολιτικών
κρατουμένων: χρονικό της δίωξής τους˙ τηλεγράφημα των
εξορίστων του Άη-Στράτη προς τους πολιτικούς αρχηγούς με

αίτημα την απόλυση της μοναδικής γυναίκας και βαριά ασθενούς
εξόριστης στον Άη-Στράτη ˙ κινητοποιήσεις και εκκλήσεις
πολιτικών παραγόντων και οργανώσεων για τον τερματισμό του
καθεστώτος των διώξεων˙ ένταση των διωγμών των πολιτικών
αντιπάλων της κυβέρνησης: δίκη Μ.Γλέζου, παραπομπή
συνδικαλιστών στο στρατοδικείο, απομάκρυνση του Ερυθρού
Σταυρού από το στρατόπεδο του Άη-Στράτη, αύξηση του αριθμού
μετεκτοπισμένων˙ καταγγελία για την ύπαρξη επί σειρά ετών
υποδίκων με την κατηγορία της κατασκοπείας υπαγομένων στην
αρμοδιότητα του ν.375˙ διαμαρτυρίες εργατικών σωματείων για
την παραπομπή πέντε συνδικαλιστών στο διαρκές στρατοδικείο με
την κατηγορία της παράβασης του Γ΄Ψηφίσματος που ίσχυε την
περίοδο του εμφυλίου πολέμου˙ επιστολές καταδίκης της
εφαρμογής του Α.Ν. 375 και αίτημα για την κατάργηση όλων των
εκτάκτων μέτρων που καθιερώθηκαν από τις εμφυλιακές και
μετεμφυλιακές κυβερνήσεις˙ θάνατοι ασθενών πολιτικών
κρατουμένων˙ το ζήτημα της απόλυσης των πολιτικών
κρατουμένων που εξέτισαν τα 2/3 της ποινής τους˙ καταγγελία της
ψήφισης του νομοσχεδίου περί αμνήστευσης χιτλερικών
εγκληματιών πολέμου με την αιτιολογία της παρέλευσης
δεκαπενταετίας από τη λήξη του β΄Παγκόσμιου Πολέμου σε
αντιδιαστολή με τους 2.500 αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης
επί δεκαπενταετία φυλακισμένων και εκτοπισμένων˙ απεργία
πείνας των πολιτικών κρατουμένων των φυλακών Αίγινας,
Κέρκυρας και Τρικάλων για την παρατεινόμενη επί δεκαπενταετία
άδικη κράτησή τους˙ κριτική του δημοτικού συμβουλίου Αθήνας
κατά του δημάρχου Τσουκαλά για τη διοργάνωση ομιλίας στο
Κέντρο Νεότητας του Δήμου με θέμα τα γεγονότα του Δεκέμβρη
1944˙ συνεχή διαβήματα για την απελευθέρωση των βαριά
ασθενών πολιτικών κρατουμένων˙ έκκληση 40 δικηγόρων του
Πειραιά για κατάργηση του Α.Ν 375˙ υπόμνημα του προέδρου
της ΕΔΑ σχετικά με την παραβίαση στην Ελλάδα των παγκοσμίως
κατοχυρωμένων θεμελιωδών δικαιωμάτων του πολίτη και τις
διώξεις κατά στελεχών της ΕΔΑ˙ θέση των τριών μεγαλυτέρων
κομμάτων της αντιπολίτευσης, ΕΔΑ, Κ.Φιλελευθέρων και
Δημοκρατικής Ένωσης υπέρ της νομιμοποίησης του ΚΚΕ˙
καταδίκη στην πιονή των ισοβίων δεσμών έξι αγωνιστών του
ΚΚΕ˙ καταγγελία στον τύπο από τον προϊστάμενο του Ερυθρού
Σταυρού στον Άη-Στράτη των απάνθρωπων συνθηκών διαβίωσης
των εξορίστων στο νησί˙ υπόμνημα-καταγγελία των εξορίστων
γυναικών στην Σπάρτη για το καθεστώς ολοκληρωτικής
εγκατάλειψη από τις κρατικές αρχές, την άθλια διατροφή και την
πλήρη έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Φύλλα: 540: δακτ.
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1959 –1963: Πολιτικοί κρατούμενοι: συνθήκες κράτησης˙ η κυβερνητική
αντιμετώπιση του αιτήματος της απελευθέρωσής τους –
Κινητοποιήσεις για τον τερματισμό των διώξεων – Μνήμη
αγωνιστών
Φ1 22.5.1959 – 27.12.1963

Ειδήσεις, άρθρα, σχόλια σχετικά με το αίτημα για την
απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και τη χορήγηση
γενικής αμνηστίας.
Φ2 3.6.1959 – 22.11.1963
Συνθήκες κράτησης και κατάσταση της υγείας των
φυλακισμένων και εξόριστων αγωνιστών της Εθνικής
Αντίστασης . καταγγελίες και διαμαρτυρίες προς την
κυβέρνηση και τη διεθνή κοινή γνώμη.
Φ3 1.8.1959 – 27.12.1963
Αντιμετώπιση του θέματος των υποδίκων πολιτικών
κρατουμένων από το καραμανλικό κράτος . σχόλια για το νέο,
υπό κατάρτιση, νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Ένωσης
Κέντρου περί πολιτικών κρατουμένων.
Φ4 28.8.1959 – 5.3.1963
Μνημόσυνα των εκτελεσθέντων από τις δυνάμεις κατοχής
αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης . το ζήτημα των
αποζημιώσεων των θυμάτων του ναζισμού στη Ελλάδα.
Φ5 19.6.1963 – 26.12.1963
Ψηφίσματα, αποφάσεις και ανακοινώσεις κομμάτων της
αντιπολίτευσης, λαϊκών οργανώσεων και παραγόντων της
πολιτικής και κοινωνικής ζωής για άμεση παραίτηση της
κυβέρνησης Πιπινέλη .
συγκεντρώσεις της ΕΔΑ και
ψηφίσματα των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης με
αίτημα την άμεση διάλυση των νεοναζιστικών οργανώσεων,
τη σύλληψη των ενόχων της δολοφονίας Λαμπράκη, την
αποφυλάκιση των πολιτικών κρατουμένων και τη διενέργεια
εκλογών με το σύστημα της απλής αναλογικής˙ Παλλαϊκές
κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις, διαβήματα βουλευτών,
συλλόγων, οργανώσεων και εκπροσώπων του πνευματικού
και κοινωνικού χώρου με αίτημα την άμεση απόλυση των
πολιτικών κρατουμένων και την κατάργηση των
πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων και διοικητικών
εκτοπίσεων από την κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου.
Φύλλα: 1727: δακτ.
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1959 – 1967: Εθνική Αντίσταση – Πολιτικοί κρατούμενοι: Η κίνηση για
την αναγνώριση και αποκατάσταση της Εθνικής
Αντίστασης – Επέτειοι και χρονικά της Αντίστασης.
13.8.1959 – 27.2.1967
Σχόλια σχετικά με τις προσπάθειες και την τακτική σπίλωσης της
Εθνικής Αντίστασης και πλαστογράφησης της ιστορικής αλήθειας
εκ μέρους της αντιδραστικής Δεξιάς, του προσκείμενου τύπου,
των κυβερνητικών στελεχών και οργάνων μέσα και έξω από τη
Βουλή˙ σχόλια για την ψήφιση του νομοσχεδίου περί
αμνήστευσης των χιτλερικών εγκληματιών πολέμου˙ ανακοίνωση
της ΚΕ του ΚΚΕ σχετικά με την προσκόλληση της κυβέρνησης
Καραμανλή στην πολιτική του ψυχρού πολέμου έναντι της
ακολουθούμενης διεθνούς πολιτικής ύφεσης (1959)˙ απαξίωση της
Εθνικής Αντίστασης από την κυβαρνητική παράταξη μέσα στη
Βουλή και εξύβριση του ΚΚΕ, ΕΑΜ και ΕΛΑΣ σε δίκη στελεχών

του ΚΚΕ στο στρατοδικείο (Απρίλιος 1960)˙ πρόταση του
δημοτικού συμβουλίου Καισαριανής για μετατροπή του
σκοπευτηρίου Καισαριανής σε εθνικό μνημείο˙ ψήφιση νόμου για
την αμοιβή των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης
αποκλειομένων των αγωνιστών του ΕΛΑΣ (Ιούλιος 1960)˙ σχόλια
σχετικά με δημοσιεύματα του τύπου για την Εθνική Αντίσταση
και τη συμμετοχή των κομμουνιστών σε αυτήν˙ έκκληση προς
τους εκπροσώπους του πνευματικού κόσμου των αγωνιστών
πολιτικών κρατουμένων των φυλακών Κέρκυρας για
συμπαράσταση στος αγώνα υπέρ της αποκατάστασης της Εθνικής
Αντίστασης και χορήγησης γενικής αμνηστίας˙ εγκαίνια διεθνούς
μουσείου της Αντίστασης στο Σαξενχάουζεν της Λ.Δ. Γερμανίας
(Απρίλιος 1961)˙ πρώτη συγκέντρωση με ρπωτοβουλία των
ενωμένων αντιστασιακών οργανώσεων στην Αθήνα για την
αναγνώριση και αποκατάσταση της Εθνικής Αντίστασης:
διακήρυξη 550 προσωπικοτήτων προς τον ελληνικό λαό, ομιλίες
εκπροσώπων του πολιτικού, πνευματικού και κοινωνικού χώρου,
μηνύματα πολιτικών κρατουμένων (Μάϊος 1961)˙ η έκκληση της
Επιτροπής Πρωτοβουλίας για την αναγνώριση της Εθνικής
Αντίστασης και η απήχησή της σε ιδρύματα, οργανώσεις,
δημοτικά συμβούλια, προσωπικότητες˙ συνέντευξη τύπου των
εκπροσώπων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντίστασης˙ διαβήματα
για την αποφυλάκιση του Μανώλη Γλέζου και άλλων πολιτικών
κρατουμένων˙ κριτικό σημείωμα για τη μελέτη του Κ.Μπίρκα «Η
εποποιΐα της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944» εκδ. Άκμων 1960˙
πανευρωπαϊκό προσκύνημα στο Νταχάου προς τιμήν των 238.000
θυμάτων του ναζισμού στο στρατόπεδο (25.6.1961)˙ σύσκεψη στη
Θεσσαλονίκη πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων για την
αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης (29.6.1961)˙ κυβερνητική
απαγόρευση τέλεσης μνημοσύνου και κατάθεσης στεφάνων στον
ομαδικό τάφο των εκτελεσθέντων από τους Γερμανούς αγωνιστών
στη Λέσβο και στον χώρο της Καισαριανής˙ κατάθεση στεφάνων
στα γερμανικά στρατιωτικά νεκροταφεία Κοκκινιάς και Μάλεμε
Κρήτης από πρώην αξιωματούχους του γερμανικού στρατού˙
θάνατος στην Αθήνα των ηγετικών στελεχών της Εθνικής
Αντίστασης Ν.Παπασταματιάδη (1960) και Ν.Μπαρούτσου
(1962)˙ μετονομασία του χωριού Κορυσχάδες, τόπου σύγκλησης
του Εθνικού Συμβουλίου τον Μάϊο 1944 σε Αγία Τριάδα (1962)˙
διεθνής σύσκεψη των ιστορικών του κινήματος της Αντίστασης
στη Βαρσοβία (15-18.4.1962)˙ μελέτη του καθηγητή Γ.Ιμβριώτη
με τίτλο «Ο αντιστασικαός άνθρωπος» δημοσιευμένη στο περ.
Επιθεώρηση Τέχνης˙ σχόλιο για την οκταετή συμβολή του περ.
Επιθεώρηση Τέχνης στην ελληνική πνευματική ζωή και για το
αφιέρωμα του τεύχους Μάρτη-Απρίλη 1962 στην Εθνική
Αντίσταση˙ κυκλοφορία της πρώτης συλλογής της περιοδικής
έκδοσης Εθνική Αντίσταση (Μάϊος 1962)˙ άρθρα, επιστολές
διαμαρτυρίας και σχόλια σχετικά με την ψήφιση του νόμου για
ίδρυση γερμανικών νεκροταφείων στην Αθήνα και Κρήτη έναντι
της επαναλειτουργίας της Γιάρου ως τόπου εκτόπισης και της
παρατεινόμενης κάθειρξης και εξορίας των πολιτικών

κρατουμένων˙ οι εργασίες του 4ου Συνεδρίου της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Αγωνιστών Αντίστασης στη Βαρσοβία (Δεκέμβριος
1962): μήνυμα της Επιτροπής Πρωτοβουλίας για την αναγνώριση
της Εθνικής Αντίστασης και έκκληση για συμπαράσταση στον
αγώνα για την απελευθέρωση των επί 18ετία φυλακισμένων και
εξορίστων 1.200 πολιτικών κρατουμένων στην Ελλάδα˙ μετάδοση
ανέκδοτου ποιήματος του Κ.Βάρναλη με τίτλο «Εθνική αναξιότης
– Τα μαυσωλεία των φονιάδων» αφιερωμένο στα θύματα της
σφαγής των Καλαβρύτων: αναφορά στην παρουσία στην Ελλάδα
του πρωτεργάτη της σφαγής Γερμανού αξιωματικού Χόϋζιγκερ,
στο πλαίσιο των γυμνασίων του ΝΑΤΟ˙ διαμαρτυρίες για την
κυβερνητική απόφαση ανέγερσης στην Αθήνα ανδριάντος του
πρώην αμερικανού προέδρου Χάρυ Τρούμαν˙ χαιρετιστήριο
μήνυμα προς τον ελληνικό λαό της α΄γενικής συνέλευσης της
Πανελληνίου Ένωσης Αναπήρων και Τραυματιών της Εθνικής
Αντίστασης (Μάρτιος 1963)˙ πρώτη άδεια για τέλεση μνημοσύνου
των 200 εκτελεσθέντων στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής
(Νοέμβριος 1963)˙ θάνατος Στ.Χατζήμπεη μέλους της ΚΕ του
ΕΑΜ και της ΠΕΕΑ (Νοέμβριος 1963)˙ αναφορά στην
κινηματογραφική ταινία του Έλληνα πολιτικού πρόσφυγα Μάνου
Ζαχαρία εμπνευσμένη από τη μάχη της Κρήτης σε σενάριο
Γ.Σεβαστίκογλου˙ διοργάνωση μνημοσύνου στα Καλάβρυτα από
την Πανελλήνια Ένωση θυμάτων γερμανικής κατοχής «Ο Φοίνιξ»
(Δεκέμβριος 1963)˙ τέλεση μνημοσύνου στο Γ΄Νεκροταφείο
Αθηνών για τους εκτελεσθέντες αγωνιστές στη διάρκεια της
Κατοχής˙ κατάθεση σχεδίου νόμου από τη Συντονιστική Επιτροπή
αξιωματικών αντιστασιακών οργανώσεων για την αναγνώριση της
Έθνικής Αντίστασης (Μάρτιος 1964)˙ πολιτικό μνημόσυνο των
αρχηγών του ΕΛΑΣ Στ.Σαράφη και Άρη Βελουχιώτη με
πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ένωσης Αναπήρων και
Τραυματιών Εθνικής Αντίστασης 1941-1944 (21.4.1964)˙ πρώτη
δημόσια συζήτηση για την Εθνική Αντίσταση οργανωμένη από
την εθνική Φοιτητική Ένωση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το
«Έτος Αντίστασης» (17.9.1964)˙ ομιλίες και σχόλια αφιερωμένα
στα 20χρονα της Εθνικής αντίστασης˙ επίσημος εορτασμός από
την κυβέρνηση της 20ης επετείου της απελευθέρωσης της χώρας
από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής (Οκτώβριος 1964)˙
μήνυμα του προέδρου της ΕΔΑ Ι.Πασαλίδη προς τον ελληνικό
λαό με την ευκαιρία του εορτασμού της Εθνικής Απελευθέρωσης˙
ραδιοφωνικό μήνυμα και ομιλία στο Δημαρχείο Αθήνας του
πρωθυπουργού Γ.Παπανδρέου στα 20χρονα της Απελευθέρωσης:
εγκώμιο της Εθνικής Αντίστασης˙ ένδεκα ομιλίες για την αγγλική
επέμβαση στην Ελλάδα και την προϊστορία της˙ ετήσια γενική
συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Εθνικής Αντίστασης και
ψήφισμα για τη νομική αναγνώριση και καταξίωση όλοκληρης της
Εθνικής Αντίστασης (Ιανουάριος 1965)˙ δίωξη κατά των
αντιστασιακών οργανώσεων για τα αιματηρά γεγονότα κατά τον
εορτασμό της 23ης επετείου της ανατίναξης της γέφυρας του
Γοργοποτάμου και προφυλάκιση του αγωνιστή Δ.Δημητρίου
(Νικηφόρου) αξιωματικού του ΕΛΑΣ και πρωτεργάτη στην

αντιστασιακή επιχείρηση του 1942 (20.2.1965): διαβήματα της
ΕΔΑ για άμεση άρση της δίωξης˙ αίτημα για ανέρευση των
πραγματικών υπαιτίων της πολύνεκρης τραγωδίας του
Γοργοποτάμου˙ οι διακηρύξεις του Γ.Παπανδρέου για το ρόλο της
Εθνικής Αντίστασης και η πολιτική του πρακτική είκοσι χρόνια
αργότερα˙ συνέντευξη Σοβιετικού αξιωματούχου σε ανταποκριτή
της εφ. Αυγή στη Μόσχα με την ευκαιρία της 20ης επετείου της
νίκης της Σοβιετικής Ένωσης στον πόλεμο του 1940-1945 σχετικά
με τη συνεισφορά της ελληνικής Αντίστασης στον αγώνα κατά
του φασισμού˙ η αποκατάσταση της Εθνικής Αντίστασης από την
κυβέρνηση της Ένωσης κέντρου: σχόλια του σταθμού σχετικά με
τη μη ολοκλήρωσή της˙ αίτημα για κατάργηση των εκτάκτων
μέτρων, επαναφορά των πολιτικών προσφύγων και νομιμοποίηση
του ΚΚΕ˙ ζωηρή εντύπωση στην ελληνική κοινή γνώμη και το
εξωτερικό από την αποκάλυψη της έκθεσης Μάρσαλ και την
εμπλοκή των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών στα γεγονότα
του Γοργοποτάμου: μετάδοση του κειμένου του εγγράφου του
στρατιωτικού ακολούθου της Αμερικανικής Πρεσβείας στην
Αθήνα (Ιούνιος 1965)˙ κυβερνητική ανακοίνωση περί πλαστού
εγγράφου˙ διαμαρτυρίες για την κυβερνητική άρνηση εορτασμού
της επετείου της εθνικής Απελευθέρωσης από τη χιτλερική κατοχή
και προσφυγή στη χρήση του ν.4234 της ΕΡΕ: δηλώσεις
εκπροσώπων του πνευματικού κόσμου για τις αντιδημοκρατικές
εκδηλώσεις της κυβέρνησης˙ διάβημα της ΕΔΑ στον αρχηγό της
ΕΡΕ Π.Κανελλόπουλο για το θέμα της αποφυλάκισης των
πολιτικών κρατουμένων˙ δηλώσεις της Μαρίας Σβώλου,
Ν.Κοσίντα και Ανδρέα Τζήμα (Σαμαρινιώτη) μελών της
ελληνικής αντιπροσωπείας στο 5ο Συνέδριο της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Αντίστασης στη Βουδαπέστη (1966) σχετικά με το
πρόβλημα της αποκατάστασης της Εθνικής Αντίστασης στην
Ελλάδα˙ κυβερνητική απαγόρευσης τέλεσης μνημοσύνων για τους
120 εκτελεσθέντες στο Αγρίνιο και τους 200 στο Σκοπευτήριο
Καισαριανής (Μάϊος 1966)˙ απόρριψη απόφασης δημοτικού
συμβουλίου για απονομή ονόματος αγωνιστή της Εθνικής
Αντίστασης σε οδό της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης˙ ομιλία
Μ.Γλέζου σε συνεστίαση της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη
στη Θεσσαλονίκη για την Εθνική Αντίσταση και τις παραδόσεις
της.
Επέτειοι – Χρονικά Αντίστασης.
20η επέτειος της μάχης της Κρήτης˙ 20η επέτειος του άθλου της
Ακρόπολης˙ 20η επέτειος της ιταλικής εισβολής και του «ΟΧΙ»˙
18η-21η επέτειος ίδρυσης του ΕΑΜ: ονομαστική αναφορά στη
συμβολή των φυλακισμένων και εξορίστων αγωνιστών της
Εθνικής Αντίστασης στον αγώνα κατά των χιτλερικών δυνάμεων
κατοχής˙ 17η επέτειος της ίδρυσης της ΕΠΟΝ˙ 20η επέτειος της
ίδρυσης του ΕΛΑΣ˙ 17η-20η επέτειος της εκτέλεσης 106
αγωνιστών στο Κούρνοβο Θεσσαλίας˙ 17η επέτειος του
ολοκαυτώματος των Καλαβρύτων˙ 17η-19η επέτειος της
κινητοποίησης του ΕΑΜ Αθήνας κατά της επέκτασης της
βουλγαρικής κατοχής στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία˙ 19η

επέτειος του ολοκαυτώματος του χωριού Κομμένο Άρτας˙ 18η
επέτειος της σύγκλησης του Εθνικού Συμβουλίου στις
Κορυσχάδες Ευρυτανίας˙ 17η επέτειος της μάχης της Καλλιθέας
στην Αθήνα˙ 16η-17η επέτειος του μπλόκου της Κοκκινιάς˙17η
επέτειος του θανάτου της Ηλέκτρας Αποστόλου˙ 16η επέτειος της
απελευθέρωσης της Αθήνας και Πειραιά από τα χιτλερικά
στρατεύματα κατοχής˙ 16η-17η επέτειος του Δεκέμβρη 1944˙
χρονικό της «Γενικής απεργίας Εθνικής Σωτηρίας» στην ΑθήναΠειραιά στις 24 Αυγούστου 1944˙ χρονικά από τις κινητοποιήσεις
του ΕΑΜ και τις μάχες που έδωσε ο ΕΛΑΣ το καλοκαίρι και το
φθινόπωρο του 1944˙ το χρονικό της απελευθέρωσης όλων των
πόλεων και περιοχών της ελλάδας από τα γερμανικά στρατεύματα
κατοχής˙ 16η επέτειος της εισόδου των σοβιετικών στρατευμάτων
στο Βερολίνο˙ εορτασμός της ημέρας της Νίκης των λαών στη
Σοβιετική Ένωση (1961): αναφορά στην ομιλία του
συνταγματάρχη Γκρ.Ποπόφ επικεφαλης της σοβιετικής αποστολής
στην Ελλάδα˙ μνημόσυνο με τη συμπλήρωση τριετίας από τον
τραγικό θάνατο του στρατηγού του ΕΛΑΣ Στ.Σαράφη˙ 4η επέτειος
του θανάτου του στρατηγού Σαράφη (31.5.1961).
Φύλλα: 678: δακτ.
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1961: Εκκλήσεις, υπομνήματα και επιστολές προς την κυβέρνηση, τα
κόμματα και διεθνείς οργανώσεις για την απελευθέρωση των
πολιτικών κρατουμένων – Κινητοποίηση διεθνών οργανώσεων.
3.1.1961 – 30.12.1961
Κυβερνητική εκστρατεία μίσους με αφορμή την επέτειο του
Δεκέμβρη 1944: σχόλια σχετικά με το θέμα της έκθεσης της 8ης
Γυμνασίου με τίτλο «Η σημασία της νίκης κατά των
κομμουνιστοσυμμοριτών»˙ ανοικτή επιστολή-διαμαρτυρία των
πολιτικών κρατουμένων της Κέρκυρας και των εξορίστων του ΆηΣτράτη επί δεκαεξαετία κράτησή τους˙ δεκαεξαετής κράτηση
αποδεδειγμένα αθώων αγωνιστών˙ αιτήματα για την απόλυση των
βαριά ασθενών κρατουμένων˙ τηλεγραφήματα και εκκλήσεις
πολιτικών κρατουμένων και των εξορίστων του Άη-Στράτη
διαμαρτυρομένων για τις δεινές συνθήκες διαβίωσης γερόντων και
αναπήρων˙ καταγγελία του νομοσχεδίου «περί ρυθμίσεως της πέραν
της διετίας εκτόπισης» από τους εξορίστους του Άη-Στράτη ως
διαιώνισης της πολιτικής της αυθαίρετης και παράνομης δίωξης˙
υπόμνημα υπογραφόμενο από πενήντα προσωπικότητες της
Καβάλας για την απόλυση συμπολίτη τους˙ διώξεις κατά πολιτών
κατεχόντων δελτάρια της επιτροπής προσωπικοτήτων υπέρ της
απελευθέρωσης του Μ.Γλέζου˙ δικαστικές αποφάσεις κατά των
αστυνομικών αυθαιρεσιών και των αυθαίρετων αστυνομικών
διατάξεων˙ συνθήματα για την απελευθέρωση του Μ.Γλέζου κατά
την άφιξη του Κ.Καραμανλή και Ε.Αβέρωφ στο Λονδίνο:
διαδήλωση σιωπηρής διαμαρτυρίας μπροστά στο ξενοδοχείο
διαμονής τους (Φεβρουάριος 1961)˙ κινητοποίηση της αγγλικής
δημοκρατικής γνώμης υπέρ της έγκρισης άφιξης στην Αθήνα της
Μπέτυ Αμπατιέλου, συζύγου του πολιτικού κρατουμένου

ναυτεργάτη συνδικαλιστή Αντ.Αμπατιέλου˙ ανοικτή επιστολή προς
τον τύπο του Αντ.Αμπατιέλου διαψεύδουσα κυβερνητική
ανακοίνωση ταύτισής του με κατάδικο κοινού ποινικού δικαίου˙
θάνατοι πολιτικών κρατουμένων στις φυλακές˙ διαμαρτυρίες για το
συνεχιζόμενο διωγμό των φυλακισμένων και εξορίστων αγωνιστών
της Αντίστασης και το νέο κύμα συλλήψεων και εκτοπίσεων
συνδικαλιστών και δημοκρατών πολιτών˙ ανάπτυξη διεθνούς
εκστρατείας για την αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών
στην Ελλάδα και τη χορήγηση γενικής αμνηστίας˙ έγγραφη
καταγγελία της Γραμματείας της Διεθνούς Ένωσης Δημοκρατικών
Νομικών προς τον ΟΗΕ σχετικά με το θέμα των πολιτικών
κρατουμένων και την παραβίαση των συνδικαλιστικών ελευθεριών
στην Ελλάδα˙ καταγγελία της προεκλογικής τρομοκρατίας της
καραμανλικής κυβέρνησης: συλλήψεις και παράνομη κράτηση
μελών της ΕΔΑ στα αστυνομικά τμήματα˙ διαμαρτυρίες πολιτικών
κρατουμένων για παράταση της κράτησής τους παρά την έκτιση
των 2/3 της ποινής˙ ογκώδης συγκέντρωση στο Παρίσι με αίτημα
την απελευθέρωση των Ελλήνων αγωνιστών της Εθνικής
Αντίστασης˙ απεργίες πείνας κρατουμένων Αίγινας, Κέρκυρας,
Επταπυργίου διαμαρτυρομένων για την παρατεινόμενη επί
δεκαεξαετία κράτησή τους˙ αιτήματα για την κατάργηση του
καθεστώτος των πολιτικών διώξεων, των εκτάκτων μέτρων, τη
νομιμοποίηση του ΚΚΕ και τη χορήγηση γενικής αμνηστίας˙
έκκληση Κρητών βουλευτών και υπόμνημα 49 βουλευτών όλων
των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την απόλυση από τις
φυλακές όλων των ασθενών, υπερηλίκων, γυναικών, αναπήρων και
προστατών οικογενειών που έχουν εκτίσει τα 2/3 της ποινής τους˙
εκκλήσεις του Συλλόγου Οικογενειών Πολιτικών Κρατουμένων και
Εξορίστων της Αθήνας προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και
προς διεθνείς οργανισμούς με αίτημα τη διεθνή συμπαράσταση
στον αγώνα για την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στην Ελλάδα και τη χορήγηση γενικής αμνηστίας˙ διοργάνωση
μεγάλης συγκέντρωσης στην Αθήνα για την αναγνώριση της
Εθνικής Αντίστασης και την απελευθέρωση των πολιτικών
κρατουμένων˙ ανοικτή απιστολή των 2.000 πολιτικών κρατουμένων
προς όλες τις οργανώσεις εθνικής αντίστασης του εξωτερικού για
συμπαράσταση στον αγώνα τους υπέρ της χορήγησης γενικής
αμνηστίας˙ έκκληση των γυναικών πολιτικών κρατουμένων προς τις
γυναίκες όλου του κόσμου με την ευκαιρία της 17ης επετείου του
θανάτου της Ηλέκτρας Αποστόλου˙ διάβημα του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών προς το υπουργείο Δικαιοσύνης για άρση του
Γ΄Ψηφίσματος μη ισχύοντος με τη ψήφιση του νέου Συντάγματος˙
24ωρη αποχή συσσιτίου σε όλες τις φυλακές και τόπους εξορίας σε
ένδειξη διαμαρτυρίας για την παρατεινόμενη δεκαεπτάχρονη
κάθειρξη των πολιτικών κρατουμένων˙ χαιρετιστήριο μήνυμα των
φυλακισμένων της Αίγινας προς το 22ο Συνέδριο του ΚΚΣΕ˙
έκκληση του Μ.Γλέζου από τις φυλακές της Αίγινας εξ ονόματος
των 2.000 Ελλήνων πολιτικών κρατουμένων προς την παγκόσμια
δημοκρατική κοινή γνώμη για συμπαράσταση στον αγώνα τους για
χορήγηση γενικής αμνηστίας.

Φύλλα: 399: δακτ.
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1962-1963: Εκκλήσεις, υπομνήματα και διαβήματα στην Ελλάδα και το
εξωτερικό για την απελευθέρωση των πολιτικών
κρατουμένων και τη χορήγηση γενικής αμνηστίας –
Άρρωστοι, ανάπηροι και γυναίκες πολιτικοί κρατούμενοι.
2.1.1962 – 27.12.1963
Φωνές διαμαρτυρίας των πολιτικών κρατουμένων από διάφορες
φυλακές της χώρας για την επί 17ετία και 18ετία παρατεινόμενη
κράτησή τους˙ ανοικτές επιστολές των εξορίστων του Άη-Στράτη
προς τον τύπο καταγγέλοντας τις συνθήκες κράτησης και την
έλλειψη περίθαλψης στους βαριά ασθενείς˙ καθεστώς στερήσεων,
υποσιτισμού και πιέσεων σε όλες τις φυλακές της χώρας˙ δεκάδες
θάνατοι φυλακισμένων και εξορίστων επί καραμανλικής
διακυβέρνησης˙ εκκλήσεις πνευματικών ανθρώπων, ενυπόγραφα
υπομνήματα πολιτών, επαγγελματικών οργανώσεων, τοπικών
αρχών και κοινωνικών παραγόντων για την άμεση απόλυση των
βαριά ασθενών, των υπερηλίκων, των γυναικών και τη χορήγηση
γενικής αμνηστίας˙ συνεχείς απορρίψεις από τα αρμόδια συμβούλια
των αιτήσεων πολιτικών κρατουμένων για απόλυσή τους σύμφωνα
με το ν.2058˙ ενταφιασμός στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών του
αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης Π.Κόκκαλη (1.2.1962):
εκφώνηση επικήδιων λόγων από τον Η.Ηλιού και τον
Γρ.Λαμπράκη˙ διάβημα του Συλλόγου Οικογενειών Πολιτικών
Εξορίστων και Φυλακισμένων προς το υπουργείο Πρόνοιας για
άμεση απόλυση όλων των βαριά ασθενών πολιτικών κρατουμένων˙
ανοικτές επιστολές προς τον τύπο υπερηλίκων, ασθενών, αναπήρων
και γυναικών πολιτικών κρατουμένων καταγγέλοντας την επί
18ετία κράτηση και τους καταθλιπτικούς όρους διαβίωσης σε
φυλακές και τόπους εξορίας˙ το δράμα των οικογενειών των
φυλακισμένων και εξορίστων˙ καταγγελία του ειδικού καθεστώτος
απομόνωσης των κρατουμένων στις φυλακές Καλαμίου Κρήτης˙
καταγγελία του Μ.Γλέζου για βάναυση συμπεριφορά των κρατικών
οργάνων κατά συγκρατουμένων του στις φυλακές Αίγινας˙
κινητοποιήσεις για την αποφυλάκιση του Μ.Γλέζου˙ απόφαση της
Διεθνούς Οργάνωσης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα
(12.3.1962)˙ έγγραφη διαμαρτυρία των κρατουμένων του ΆηΣτράτη προς την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για
την κατάλυση των συνταγματικών θεσμών και την παραβίαση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα˙ ανοικτή επιστολή των
ισοβιτών και καταδικασμένων σε θάνατο πολιτικών κρατουμένων
των φυλακών Καλαμίου Κρήτης με αίτημα την κατάργηση του
ν.375/36 και τη χορήγηση γενικής αμνηστίας˙ καταγγελία του βαριά
ασθενούς Κ.Λουλέ για εφαρμογή εξοντωτικών μέτρων εις βάρος
της υγείας του στις φυλακές Αβέρωφ˙ έγγραφη πρόταση στη Βουλή
του προέδρου της ΕΔΑ για ανακήρυξη του Μ.Γλέζου και του
Λ.Σάντα ως εθνικών ηρώων˙ σχολιασμός του κυβερνητικού
νομοσχεδίου περί εκτάκτων μέτρων: καταδίκη του νομοσχεδίου από
τα κόμματα, τον τύπο, τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και

επαγγελματικές οργανώσεις˙ μαχητικές εκδηλώσεις κατά του
νομοσχεδίου˙ σημαντική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας
περί λήξεως ήδη από το 1950 της λεγόμενης ανταρσίας ˙ εκκλήσεις
των 16 γυναικών πολιτικών κρατουμένων για αποφυλάκισή τους˙
διάλυση του στρατοπέδου του Άη-Στράτη και απόλυση των
εξορίστων (Αύγουστος 1962)˙ υπόμνημα του Μ.Γλέζου εξ
ονόματος όλων των πολιτικών κρατουμένων προς τη Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ με αίτημα τη χορήγηση γενικής αμνηστίας˙
μεγάλη συγκέντρωση στο Λονδίνο οργανωμένη από τον Σύνδεσμο
για τη Δημοκρατία στην Ελλάδα˙ ανακοινώσεις και διαβήματα
εργατικών σωματείων και επιτροπών για την άμεση αποφυλάκιση
συλληφθέντων στελεχών της ΕΔΑ˙ κυβερνητική απόφαση για
απόλυση 20 πολιτικών κρατουμένων σύμφωνα με το ν.2058 μεταξύ
των οποίων 3 γυναίκες˙ 1.200 άνδρες και 10 γυναίκες πολιτικοί
κρατούμενοι τον Δεκέμβριο 1962˙ οξύτατο το πρόβλημα της
σωτηρίας των βαριά ασθενών˙ μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα με
αίτημα τη χορήγηση γενικής αμνηστίας˙ οργάνωση από την ΕΔΑ
λαϊκών συγκεντρώσεων στην Αθήνα και τις επαρχιακές πόλεις για
υπεράσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών˙ κινητοποίηση της
γαλλικής δημοκρατικής κοινής γνώμης κατά το ταξίδι του
Κ.Καραμανλή στο Παρίσι: πλήθος επιστολών και τηλεγραφημάτων
προς τον πρωθυπουργό για χορήγηση γενικής αμνηστίας στους
πολιτικούς κρατουμένους (Μάρτιος 1963)˙ θάνατος Γ.Ερυθριάδη
(Μάρτιος 1963)˙ διοργάνωση στο Παρίσι Διεθνούς Συνδιάσκεψης
για την αμνηστία και την κατοχύρωση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στην Ελλάδα (23-24.3.1963)˙ 1.000 άνδρες και 10
γυναίκες πολιτικοί κρατούμενοι τον Σεπτέμβριο 1963˙ μέτρα της
κυβέρνησης Παπανδρέου για την επίλυση του θέματος των
πολιτικών κρατουμένων˙ επιστολή των κρατουμένων προς τον
πρωθυπουργό για άμεση αποφυλάκισή τους και κατάργηση των
διοικητικών εκτοπίσεων˙ απόλυση 15 ασθενών πολιτικών
κρατουμένων˙ έκκληση 31 βουλευτών του αγγλικού Εργατικού
Κόμματος προς τον πρόεδρο της ελληνικής Βουλής για
απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και χορήγηση γενικής
αμνηστίας (26.12.1963).
Φ2 [1963]
Διάφορα αχρονολόγητα κείμενα εκπομπών σχετικά με τις
κινητοποιήσεις για την αποφυλάκιση των πολιτικών
κρατουμένων και τη χορήγηση γενικής αμνηστίας.
Φύλλα: 1259: δακτ.
Κ 335

1964-1967: Η αντιμετώπιση του αιτήματος της απελευθέρωσης των
πολιτικών κρατουμένων και της κατάργησης των
εκτάκτων μέτρων από την κυβέρνηση της Ένωσης
Κέντρου και τις επόμενες κυβερνήσεις – Κινητοποιήσεις
και διαβήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό για τη
χορήγηση γενικής αμνηστίας και απελευθέρωση των
κρατουμένων.
Φ1 19.2.1964 – 20.4.1967

Το πρόβλημα του εκδημοκρατισμού στη νέα μετεκλογική
περίοδο˙ άρνηση της κυβέρνησης Παπανδρέου για χορήγηση
γενικής αμνηστίας και απόκρουση του αιτήματος του γενικού
επαναπατρισμού των πολιτικών προσφύγων˙ έντονη προβολή
του αιτήματος της απελευθέρωσης όλων των πολιτικών
κρατουμένων από τον διεθνή δημοκρατικό τύπο και τις
προοδευτικές οργανώσεις του εξωτερικού˙ αποφυλάκιση 800
πολιτικών κρατουμένων μέσα στο α΄εξάμηνο του 1964˙
μήνυμα της Ένωσης Συγγενών Πολιτικών Προσφύγων προς τον
τύπο και οργανώσεις του εξωτερικού σχετικά με το αίτημα του
επαναπατρισμού των πολιτικών προσφύγων˙ σύγκληση στο
Παρίσι Διεθνούς Συνδιάσκεψης για την Αμνηστία και τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Ελλάδα (15.4.1967): η
σύνθεση της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Διάσκεψη˙ οι
εργασίες και οι αποφάσεις της Διάσκεψης για τα προβλήματα
των δημοκρατικών ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και της ελεύθερης εκλογικής ετυμηγορίας του ελληνικού λαού.
Φ2 19.2.1964 – 20.3.1967
Το πρόβλημα του εκδημοκρατισμού της χώρας και η
κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου˙ σχόλια σχετικά με την
ενδοτικότητα της κυβέρνησης ΕΚ έναντι των πιέσεων της
Δεξιάς και την απροθυμία της για λήψη ριζικών μέτρων
εκδημοκρατισμού της χώρας˙ απόφαση της ΚΕ του ΚΚΕ για
τον εκδημοκρατισμό της πολιτικής ζωής της χώρας
(28.2.1964)˙ ομαδική απελευθέρωση των πολιτικών
κρατουμένων με εξαίρεση τους κρατούμενους του ν.375˙
εκατόν τριάντα εναπομείναντες πολιτικοί κρατούμενοι τον
Ιούλιο 1964˙ αίτημα για την απελευθέρωση των υπολοίπων
πολιτικών κρατουμένων με την ευκαιρία των βασιλικών γάμων
(Σεπτέμβριος 1964)˙ κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για
την άρση των εκτάκτων μέτρων (6.11.1964): διατήρηση σε ισχύ
του ΑΝ. 509/47, κατάργηση του ν.375/36 και μετριασμός των
ποινών των καταδικασθέντων με βάση αυτόν το νόμο˙ αναβολή
της ψήφισης του νομοσχεδίου˙ 86 αγωνιστές υπό κράτηση με
βάση το ν.375˙ θάνατοι παλαίμαχων αγωνιστών της Εθνικής
Αντίστασης και στελεχών της ΕΔΑ˙ βαριά ασθενής στο
νοσοκομείο ο πολιτικός κρατούμενος Σπ.Κωτσάκης, ηγετικός
παράγων της Εθνικής Αντίστασης˙ ψήφιση του νομοσχεδίου
«περί λήψεως κυβερνητικών μέτρων δια τους κρατουμένους
του ν.375» (19.1.1966)˙ κωλυσιεργία της επιτροπής για την
αποφυλάκιση των κρατουμένων του ν.375˙ παραμονή στις
φυλακές του ηγέτη της Αντίστασης στρατηγού Αυγερόπουλο,
των συγκατηγορουμένων του για την υπόθεση του
Γοργοποτάμου και πολλών δημοκρατών συλληφθέντων μετά τα
Ιουλιανά˙ παραμονή 13 πολιτικών κρατουμένων στις φυλακές
τον Ιούνιο 1966˙ μεγάλη δυσκολία των αποφυλακισθέντων για
εξεύρεση εργασίας˙ αναβίωση του καθεστώτος της
επιτηρούμενης ζώνης στις βόρειες περιοχές της χώρας˙ επτά
πολιτικοί κρατούμενοι στις φυλακές τον Αύγουστο 1966˙ μία
γυναίκα κρατούμενη το Φεβρουάριο 1967: κινητοποιήσεις για

την απελευθέρωσή της˙ κατάθεση στη Βουλή της Διακήρυξης
της Πανελλήνιας Επιτροπής για την ελεύθερη λειτουργία και
δράση όλων των κομμάτων (20.3.1967).
Φ3 20.2.1964 – 14.3.1967
Εκκλήσεις, υπομνήματα και ανοικτές επιστολές προς τον τύπο,
την κυβέρνηση, τα κόμματα, τη Βουλή, κοινωνικούς
παράγοντες και διεθνείς οργανισμούς για την άμεση
αποφυλάκιση όλων των πολιτικών κρατουμένων˙ πορεία
διαμαρτυρίας των συγγενών των πολιτικών κρατουμένων με
αίτημα τη χορήγηση γενικής αμνηστίας˙ ανακοινώσεις του
Συλλόγου Οικογενειών Πολιτικών Κρατουμένων˙ διαμαρτυρίες
των συνηγόρων υπεράσπισης πολιτικών κρατουμένων για
καθυστέρηση της διαδικασίας αποφυλάκισής τους.
Φ4 27.2.1964 – 10.11.1966
Σημειώματα με τίτλο: «Ένας από τους δεσμώτες αγωνιστές της
Αντίστασης»: πορτραίτα των αγωνιστών Χρ.Λουρετζή,
Γ.Μοσχάκη, Π.Μπασιάκου, Γ.Κουλούρη, Χρ.Καλιμάνη,
Μ.Σιγανού, Δ.Τατάκη, Αύρας Παρτσαλίδου, Κ.Λουλέ, Έλλης
Ερυθριάδου, Ευαγγελίας Δουδούλη, Φώκου Βέττα, Ρούλας
Κουκούλου, Χ.Φλωράκη, Ορθόδοξου Τόκαλη, Β.Ασίκη,
Σπ.Κωτσάκη.
Φ5 29.2.1964 – 28.12.1966
Εκκλήσεις, υπομνήματα και επιστολές πολιτικών κρατουμένων
και των οικογενειών τους με αίτημα την αποφυλάκισή τους˙
διαβήματα της ΕΔΑ˙ υπομνήματα κατοίκων επαρχιακών
πόλεων και νομών˙ κινητοποίηση της Ένωσης Συγγενών
Πολιτικών Προσφύγων για το θέμα του επαναπατρισμού των
πολιτικών προσφύγων˙ υπόμνημα της Διεθνούς Επιτροπής για
την Αμνηστία.
Φ6 2.3.1964 – 31.3.1967
Άρθρα, δημοσιογραφικές έρευνες και σχόλια σχετικά με το
καθεστώς των εκτάκτων μέτρων, το αίτημα της χορήγησης
γενικής αμνηστίας, τη νομιμοποίηση του ΚΚΕ και τον
επαναπατρισμό των πολιτικών προσφύγων.
Φ7 3.3.1964 – 5.3.1966
Συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις στην Ελλάδα και το
εξωτερικό για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων.
Φ8 3.4.1964 – 14.4.1965
Η αντιμετώπιση του ζητήματος της αποφυλάκισης όλων των
πολιτικών κρατουμένων από την κυβέρνηση της Ένωσης
Κέντρου.
Φ9 28.4.1964 – 16.3.1966
Ανακοίνωση της ΕΕ της ΕΔΑ για την απελευθέρωση των
κρατουμένων και τη χορήγηση γενικής αμνηστίας˙ ανακοίνωση
του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τη σύγκληση της
επιτροπής του ν.2058 για την αποφυλάκιση των πολιτικών
κρατουμένων.
Φ10 8.6.1964 – 19.3.1966
Αποσπάσματα από έρευνα του Β.Βασιλικού σχετικά με την
καθημερινή ζωή και τον αγώνα για την επιβίωση των

αποφυλακισθέντων πολιτικών κρατουμένων˙ σχόλιο για τη
Διεθνή Ημέρα των πρώην κρατουμένων στα χιτλερικά
στρατόπεδα.
Φ11 27.8.1964 – 21.12.1965
Διαβήματα και εκδηλώσεις υπέρ της απελευθέρωσης των
πολιτικών κρατουμένων.
Φ12 13.12.1965 – 17.2.1965
Εκδηλώσεις αλληλεγγύης του ελληνικού λαού προς τον
αντιφασίστα Ισπανό αγωνιστή Χούστο Λοπέζ ντε λα Φουέντε˙
τηλεγράφημα του Μ. Γλέζου για τη σωτηρία του Ισπανού
αγωνιστή.
Φύλλα: 684: δακτ.
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Κ 336

1959 – 1963: Δέκα χρόνια από τη λήξη του εμφυλίου πολέμου – Μ.Γλέζος
– Κυπριακό – Εκλογές – Δολοφονία Γρ.Λαμπράκη –
Ανένδοτος – Πανδημοκρατικές συγκεντρώσεις
Φ1 6.2.1959 – 27.11.1959
«Πολιτικά σχόλια του1959»: τα σκάνδαλα του τύπου .
καταγγελίες της αντιπολίτευσης για κρατική χρηματοδότηση
του φιλοκυβερνητικού τύπου .
σχετικές συζητήσεις στη
.
Βουλή
κίνηση των αντικυβερνητικών δυνάμεων για
δημοκρατική συνεργασία . δημοτικές εκλογές . νομοθετικό
διάταγμα περί αμνήστευσης των χιτλερικών εγκληματιών
πολέμου : η περίπτωση Μέρτεν . καταδίκη του Μ. Γλέζου και
άλλων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης . απολογισμός δέκα
χρόνων από τη λήξη του εμφυλίου πολέμου . το αίτημα για
επαναπατρισμό των πολιτικών προσφύγων . οι συμφωνίας
Ζυρίχης – Λονδίνου και η ανεξαρτησία της Κύπρου.
Φ2 21.9.1959 – 18.12.1963
Σχολιασμός άρθρων του κυβερνητικού και αντιπολιτευόμενου
τύπου . καταγγελία της κυβέρνησης της ΕΡΕ, από την
αντιπολίτευση, ως προϊόντος της βίας και νοθείας των εκλογών
της 29ης Οκτωβρίου 1961 . ο ρόλος της Αμερικανικής
Πρεσβείας στην Αθήνα και η συμμετοχή των Ανακτόρων στο
«εκλογικό πραξικόπημα» . το κρατικό ραδιόφωνο, όργανο της
κομματικής προπαγάνδας της ΕΡΕ . ο «Ανένδοτος» αγώνας
της Ένωσης Κέντρου ως ενιαία και αποφασιστική πάλη του
λαού . η ενότητα των δημοκρατικών δυνάμεων κεντρικό
σημείο της πολιτικής του ΚΚΕ . ο ρόλος του συγκροτήματος
Λαμπράκη στην υπονόμευση της συσπείρωσης των
δημοκρατικών δυνάμεων . δολοφονία του βουλευτή της ΕΔΑ,
Γρ. Λαμπράκη, στη Θεσσαλονίκη (22.5.1963) . η υπηρεσιακή
κυβέρνηση Πιπινέλη . πανδημοκρατικές συγκεντρώσεις και
διαδηλώσεις στη Αθήνα . κυβέρνηση Μαυρομιχάλη . πολιτική
διακρίσεων της ΕΙΡ απέναντι στην Αριστερά . νίκη της Ένωσης
Κέντρου στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 1963.
Φ3 5.12.1961 – 20.1.1962

«Γενικά πολιτικά σχόλια»: το εκλογικό πραξικόπημα του
Οκτωβρίου 1961˙ καταγγελίες της αντιπολίτευσης για άσκηση
κρατικής βίας και νοθείας κατά τις εκλογές˙ απειλές της
νεοφασιστικής οργάνωσης «Επιτροπή Εθνικής Σωτηρίας» ˙
νίκη των δυνάμεων της δημοκρατικής πατριωτικής
συνεργασίας στις αρχαιρεσίες για τα δημοτικά συμβούλια˙ η
Σλαβομακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα˙ ο εγκληματίας
πολέμου, Χόϊζεγκερ, και η δράση του στην Ελλάδα˙ συζήτηση
στη Βουλή για παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο του
στρατηγού Δόβα˙ θάνατος Π.Κόκκαλη (Ιανουάριος 1962)˙ οι
θέσεις της αλβανικής ηγεσίας περί ιμπεριαλισμού˙ τα πυρηνικά
όπλα στην Ελλάδα˙ απεργίες πείνας των εξορίστων αγωνιστών
της Εθνικής Αντίστασης.
Φ4 9.10.1962 – 23.12.1963
«Εσωτερικές ειδήσεις»: απεργιακοί αγώνες˙ συνδικαλιστική
κίνηση˙ κινητοποιήσεις του δημοκρατικού και πνευματικού
κόσμου˙ αγροτικά ζητήματα˙ προβλήματα της εργαζόμενης
νεολαίας˙
προβλήματα
του
εκπαιδευτικού
κόσμου˙
μετανάστευση˙ πολιτικοί κρατούμενοι˙ ανακοινώσεις και
επερωτήσεις της ΕΔΑ στη Βουλή˙ συγκεντρώσεις και
διαμαρτυρίες της ΕΔΑ˙ κυβέρνηση Ένωσης Κέντρου˙
κινητοποιήσεις σπουδάζουσας νεολαίας για διάλυση της
ΕΚΟΦ˙ το αίτημα για γενική αμνηστία και απόλυση των
πολιτικών κρατουμένων.
Φύλλα: 1130: δακτ.
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1963 – 1967: ΕΡΕ – Ανάκτορα – Ιουλιανά – Κυβερνήσεις αποστατών –
Δίκες Λαμπράκη, ΑΣΠΙΔΑ – Αμερικανικές παρεμβάσεις
– Παλλαϊκά συλλαλητήρια
Φ1 18.1.1963 – 20.4.1967
Η πολιτική της ΕΡΕ . τα Ανάκτορα . το Ιουλιανό πραξικόπημα .
ο αμερικανικός παράγων στην ελληνική πολιτική ζωή . οι δίκες
Λαμπράκη, ΑΣΠΙΔΑ.
Φ2 4.8.1964 – 15.9.1965
Δηλώσεις Γ. Παπανδρέου και ανακοινώσεις της ΕΕ της ΕΔΑ
σχετικά με τις αρνητικές πολιτικές εξελίξεις και τον κίνδυνο
πραξικοπήματος εκ μέρους της αντιδραστικής Δεξιάς .
καταγγελίες για την ύπαρξη και δράση παρακρατικών και
νεοφασιστικών οργανώσεων . πανδημοκρατικές κινητοποιήσεις
και διαδηλώσεις για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και τη
δικαίωση του αγώνα του Κυπριακού λαού . καταγγελία της
κυβέρνησης Παπανδρέου από τον δημοκρατικό κόσμο για
ενδοτικότητα απέναντι στο Παλάτι και ολιγωρία στον
εκδημοκρατισμό του κρατικού μηχανισμού . τα Ιουλιανό
βασιλικό πραξικόπημα . διορισμός της κυβέρνησης Νόβα .
αποδοκιμασία της αντισυνταγματικής εκτροπής από σύσσωμο
τον δημοκρατικό κόσμο .
σχόλια του ξένου τύπου για την
πολιτική κρίση στη Ελλάδα . ογκώδη και μαχητικά παλλαϊκά
συλλαλητήρια στην Αθήνα και άλλες πόλεις υπέρ της
αποκατάστασης της δημοκρατικής ομαλότητας . πανεργατικές

απεργίες . συγκρούσεις με την αστυνομία . θάνατος του
σπουδαστή Σωτ. Πέτρουλα στη διάρκεια διαδήλωσης˙ έντονες
αντιδράσεις και καταγγελία της αστυνομικής βίας από τον
πολιτικό κόσμο και την κοινή γνώμη . αποδοκιμασία του
βασιλικού πραξικοπήματος
από το ΠΓ του ΑΚΕΛ .
συνέντευξη του Κ. Κολιγιάννη, γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ,
στον ΡΣ «Φωνή της Αλήθειας» σχετικά με τις πολιτικές
εξελίξεις στην Ελλάδα . απόψεις του συγγραφέα Γ. Θεοτοκά
για το βασιλικό πραξικόπημα . διαβουλεύσεις του βασιλιά
Κωνσταντίνου με πολιτικούς παράγοντες για συγκρότηση νέου
πολιτικού σχήματος . ανάθεση
εντολής σχηματισμού
κυβέρνησης στον Ηλία Τσιριμώκο . δηλώσεις Γ. Παπανδρέου
για άμεση διεξαγωγή εκλογών . ομιλία Η. Ηλιού στη Βουλή
κατά της απροκάλυπτης επέμβασης των Αμερικανών στην
πολιτική ζωή της χώρας . πτώση της νέας κυβέρνησης .
δραστηριότητα
Ανακτόρων για συγκρότηση νέου
κυβερνητικού σχήματος από βουλευτές της ΕΚ με συμμετοχή
της Δεξιάς.
Φύλλα: 1186: δακτ.
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1966 – 1967: Πολιτική κρίση στη χώρα – ΝΑΤΟ - Κυπριακό
Φ1 1.1.1966 – 26.7.1966
Ένα έτος μετά το Ιουλιανό πραξικόπημα: «Το χρονικό της
εκτροπής ή πως φθάσαμε στο παλατιανό πραξικόπημα» .
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και πανδημοκρατικό συνέδριο.
Φ2 4.8.1966 – 18.10.1966
Η Ελλάδα επίκεντρο των επιθετικών επιδιώξεων του ΝΑΤΟ
στον χώρο της ΝΑ Ευρώπης . ο πόλεμος στο Βιετνάμ και η
ένταση στις διεθνείς σχέσεις . οι πολιτικές πρωτοβουλίες της
Αριστεράς 13 μήνες μετά την Ιουλιανή εκτροπή . οι «γιορτές
του μίσους» και η αντικομμουνιστική προπαγάνδα . πολιτικά
διδάγματα από τους δεκατέσσερις μήνες αντισυνταγματικής
εκτροπής . η «εγκύκλιος Σπαντιδάκη» και τα σκοτεινά σχέδια
των κύκλων του Ιουλιανού πραξικοπήματος . η εφ. Ελεύθερος
Κόσμος όργανο της αμερικανικής ΣΙΑ και της ελληνικής ΚΥΠ
.
το βούλευμα για την υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ έκφραση της όξυνσης
της κρίσης της ελληνικής πολιτικής ζωής . τα δημοσιεύματα
Σουλτσμπέργκερ στους Τάϊμς της Ν. Υόρκης εκδήλωση της
πολιτικής του Λ. Οίκου απέναντι στη Ελλάδα και
προετοιμασία για επιβολή δικτατορικών λύσεων . νέο κλίμα
στη στάση των ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στο ΝΑΤΟ . οι
εξελίξεις στο Κυπριακό . το θέμα της οφειλής των 332
εκατομμυρίων δολαρίων της δυτικογερμανικής κυβέρνησης
προς την ελληνική έναντι των αναγκαστικών δανείων των
γερμανικών αρχών κατοχής από την Τράπεζα της Ελλάδος
Φ3 19.10.1966 – 13.4.1967
Παρατεινόμενη πολιτική κρίση και ανωμαλία στη χώρα . ο
εκλογικός νόμος και το ζήτημα της απλής αναλογικής
.
παραίτηση της κυβέρνησης Στεφανόπουλου και μεταβατική

κυβέρνηση Παρασκευόπουλου . σύγκληση του Συμβουλίου
του Στέμματος για το Κυπριακό . συναντήσεις Γ. Παπανδρέου
και Π. Κανελλόπουλου με πρεσβευτές ξένων δυνάμεων.
Φύλλα: 444: δακτ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
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1959 –1963: Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Καραμανλή και
οι επιπτώσεις της στους εργαζόμενους των πόλεων και της
υπαίθρου.
Φ1 13.1.1959 – 28.12.1959
«Σχόλια για οικονομικά ζητήματα»: ζητήματα των
εργαζομένων των πόλεων και των μεσαίων στρωμάτων .
εργατικά . αγροτικά . συνδικαλιστικά.
Φ2 18.5.1959 – 31.12.1963
Η καραμανλική επταετία: η οικονομική κατάσταση της χώρας
και η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Καραμανλή .
κινητοποιήσεις αγροτών, εργατών και υπαλλήλων .
οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με τις ευρωπαϊκές χώρες . η
πορεία της ελληνικής οικονομίας το 1963 . η Ελλάδα και η
περιφερειακή πολιτική της Κοινής Αγοράς . το πρόβλημα της
μετανάστευσης . η Αριστερά και τα βασικά αιτήματα των
μεσαίων στρωμάτων της πόλης.
Φύλλα: 987: δακτ.
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1964 – 1967: Η πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά τα έτη 19641967: Εισοδηματική πολιτική, προϋπολογισμοί, εμπόριο,
τουρισμός, εφοπλιστικό κεφάλαιο, Κοινή Αγορά, ξένα
μονοπώλια, εμπορικές σχέσεις με σοσιαλιστικές χώρες.
Φ1 26.2.1964 – 22.11.1965
Κάμψη στη ζήτηση των ελληνικών καπνών . αναγκαιότητα
ανάπτυξης των εμπορικών ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδας και
σοσιαλιστικών χωρών . οι εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ
Ελλάδας – Βουλγαρίας . η θέση της Ελλάδας στη Διεθνή
Διάσκεψη Εμπορίου της Γενεύης . ελληνική συμμετοχή στη
Διεθνή Έκθεση της Βουδαπέστης . διαπραγματεύσεις στο
πλαίσιο του συμβουλίου σύνδεσης της Ελλάδας με την Κοινή
Αγορά για την ισότιμη συμμετοχή της χώρας στα μέτρα της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής . επιδείνωση της κατάστασης του
ελληνικού εξωτερικού εμπορίου . το έλλειμμα στο ισοζύγιο
εξωτερικών πληρωμών.
Φ2 3.3.1964 – 27.1.1967
Η πολιτική της ΕΡΕ στις δημόσιες επενδύσεις . ο κρατικός
προϋπολογισμός του 1964 . η διαχείριση των δημοσίων
οικονομικών . η δανειακή πολιτική της κυβέρνηση Κέντρου . οι
κρατικοί προϋπολογισμοί του 1965 και 1966 . η τρίτη
«αυλική» κυβέρνηση και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
Φ3 11.3.1964 – 14.4.1967

Οικονομική ανάπτυξη και δημόσιες επενδύσεις . η σύμβαση
ΕΣΣΟ-Πάππας . ανοδική πορεία τιμαρίθμου . διαρθρωτικές
αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας . το ελληνικό εφοπλιστικό
κεφάλαιο . η οικονομική και κοινωνική πολιτική της
κυβέρνησης της Ένωσης Κέντρου . η ελληνο-αμερικανική
συμφωνία της 12ης Οκτωβρίου 1953 και οι επιπτώσεις της στην
πορεία της ελληνικής οικονομίας . η κατάσταση της ελληνικής
οικονομίας το 1966 . το Α΄ Οικονομικό Συνέδριο και οι θέσεις
της Δημοκρατικής Αριστεράς για την οικονομική ανάπτυξη της
χώρας.
Φ4 13.3.1964 – 3.5.1967
Οι συνέπειες του Δόγματος Τρούμαν στην ελληνική οικονομία
.
τα ελληνικά καπνά και η Κοινή Αγορά . το εμπόριο με τις
σοσιαλιστικές χώρες. αξιοποίηση του ελληνικού λιγνίτη στη
Λ.Δ. Γερμανίας . η ελληνική πολιτική απέναντι στο ξένο
κεφάλαιο . η σύμβαση ΕΣΣΟ – Πάππας . η σύμβαση με την
ΠΕΣΙΝΕ . η πολιτική της Ένωσης Κέντρου απέναντι στο ξένο
μονοπωλιακό κεφάλαιο . οι συνέπειες από τη σύνδεση της
Ελλάδας με τη Κοινή Αγορά . οι ενδοκοινοτικές αντιθέσεις των
«Έξι» και η ελληνική οικονομία . Κοινή Αγορά και αγροτική
πολιτική . ανάγκη διεύρυνσης της οικονομικής συνεργασίας της
Ελλάδας με τις σοσιαλιστικές χώρες.
Φ5 18.3.1964 – 3.2.1965
Προτάσεις για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξηλεκτρισμού
της χώρας . προτάσεις για τη δημιουργία βιομηχανικών ζωνών
και τη βιομηχανική αποσυμφόρηση του λεκανοπεδίου Αττικής.
Φ6 18.5.1964 – 20.1.1967
Ανάγκη καταγγελίας της Σύμβασης Πάουερ . η κυβέρνηση
Καραμανλή και η ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού .
φλέγοντα προβλήματα του ελληνικού τουρισμού . εφοπλιστικό
συνέδριο και τα κυβερνητικά μέτρα υπέρ του εφοπλιστικού
κεφαλαίου . η απαγόρευση των εμπορικών μεταφορών από και
προς την Κούβα και τα συμφέροντα της ελληνικής εμπορικής
ναυτιλίας.
Φ7 1.7.1964 – 15.12.1966
Το νέο δάνειο της ΔΕΗ . οι ξένοι εμπνευστές και οργανωτές
του σχεδίου «Περικλής» . αιτήματα για αύξηση ημερομισθίων .
το εφοπλιστικό κεφάλαιο και τα αιτήματα των εφοπλιστών.
Φ8 17.7.1964 – 9.8.1965
Κρίση της δραχμής . αναφορά σε άρθρο του 7ου τεύχους του
περ. Νέος Κόσμος σχετικά με τα αίτια της πρόσφατης κρίσης
της δραχμής . αύξηση των εισαγωγών και εξαγωγών της χώρας
το α΄ εξάμηνο του 1965.
Φ9 18.12.1964 – 19.11.1965
Σχόλια σχετικά με την εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης
Ένωσης Κέντρου . καταγγελία από την ΕΡΕ της «πολιτικής
παροχών» της κυβέρνησης Γ.Παπανδρέου . ο ρυθμός αύξησης
του εθνικού εισοδήματος το 1964 και 1965 και η κυβερνητική
εισοδηματική πολιτική.
Φύλλα: 748: δακτ.

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
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1959 –1963: Η κυβερνητική αγροτική πολιτική – Αγροτική Τράπεζα –
ΠΑΣΕΓΕΣ – Αγροτικές κινητοποιήσεις.
Φ1 21.5.1959 – 20.12.1963
Αγροτικές κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια κατά της
κυβερνητικής αγροτικής πολιτικής . γενικές συνελεύσεις της
Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων . η στάση της ηγεσίας
της ΠΑΣΕΓΕΣ απέναντι στην κυβερνητική αγροτική πολιτική.
Φ2 28.5.1959 – 6.12.1963
Κυβερνητική αδιαφορία απέναντι στα φλέγοντα αγροτικά
ζητήματα . καταστροφές της αγροτικής παραγωγής λόγω
δυσμενών κλιματολογικών συνθηκών και φυτοπαθολογικών
αιτίων.
Φ3 16.6.1959 – 5.3.1963
Προβλήματα του αγροτικού χώρου . αγροτικό πρόγραμμα της
κυβέρνησης Καραμανλή. εγγειοβελτιωτικά και αντιπλημμυρικά
έργα . ίδρυση γεωργικών βιομηχανιών.
Φ4 19.6.1959 – 28.2.1963
Κυβερνητικές πιέσεις και αστυνομικές διώξεις εις βάρος των
διοικήσεων των γεωργικών συνεταιρισμών . δράση των ΤΕΑ:
σχετικές επερωτήσεις στη Βουλή βουλευτών της ΕΔΑ και της
αντιπολίτευσης . πολιτική της ηγεσίας της ΠΑΣΕΓΕΣ . η
ειφορά των αγροτών στον ΟΓΑ.
Φ5 14.9.1959 – 26.9.1962
Αγροτικά χρέη . Αγροτική Τράπεζα.
Φύλλα: 1165: δακτ.

Κ 342

1959 –1963: Αγροτική πολιτική κυβέρνησης Καραμανλή - Αγροτικά
εισοδήματα - Αγροτικά χρέη - Προβλήματα παραγωγών
- Κινητοποιήσεις αγροτών - Πλημμυροπαθείς Μετανάστευση
Φ1 3.1.1959 – 8.6.1960
Φ2 20.6.1959 – 15.5.1962
Φ3 8.8.1959 – 29.11.1963
Φ4 16.10.1959 – 20.12.1963
Φ5 16.5.1962 – 23.12.1963
Φύλλα: 1414: δακτ.
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1964 –1967: Ίδρυση βιομηχανικών αγροτικών μονάδων – Το πρόβλημα
της εξαγωγής των ελληνικών καπνών – Ο
εκδημοκρατισμός της υπαίθρου – Τα ΤΕΑ – Η ΑΤΕ και τα
αγροτικά χρέη
Φ1 22.1.1964 – 22.3.1967
Ίδρυση βιομηχανικών μονάδων στην περιφέρεια: το
εργοστάσιο αζωτούχων λιπασμάτων στην Πτολεμαΐδα και
αζωτοφωσφορούχων λιπασμάτων στη Ν. Καρβάλη.
Φ2 28.2.1964 – 16.3.1967

Το πρόβλημα της εξαγωγής των ελληνικών καπνών . αιτήματα
των καπνοπαραγωγών . προβλήματα και αιτήματα
σιτοπαραγωγών και βαμβακοπαραγωγών . αγροτικές
κινητοποιήσεις . αγροτικές ειδήσεις και απόψειs.
Φ3 13.3.1964 – 22.3.1967
Το πρόβλημα του εκδημοκρατισμού στη ύπαιθρο . τα
κυβερνητικά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.
Φ4 18.3.1964 – 21.3.1967
Απαίτηση του δημοκρατικού κόσμου για την ολοκληρωτική
κατάργηση των ΤΕΑ . καταγγελία Μ. Γλέζου για δημιουργία
μονάδων ΤΕΑ στις Κυκλάδες . διώξεις αγροτών από τον
κομματικό κρατικό μηχανισμό . εξηλεκτρισμός των
παραμεθόριων περιοχών . η Βόρεια Ελλάδα τόπος δράσης
παρακρατικών οργανώσεων.
Φ5 14.4.1964 – 6.11.1964
Η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας, οι συνεταιρισμοί και οι αγρότες
.
οι ρυθμίσεις των αγροτικών χρεών.
Φ6 29.11.1964 – 2.4.1966
Κατάσταση και προβλήματα του αγροτικού κόσμου στη Β.
Ελλάδα . τα προβλήματα των κατοίκων του νομού Έβρου .
προβλήματα της πόλης του Μεσολογγίου.
Φύλλα: 602: δακτ.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ – ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
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1958 – 1962: Η εργατική πολιτική της κυβέρνησης Καραμανλή – ΓΣΕΕ:
13ο Συνέδριο – Συνδικαλιστικές ελευθερίες
Φ1 14.3.1958 – 26.2.1959
«Συνδικαλιστικά – Εργατικά»
Εξακολούθηση της παραβίασης των συνδικαλιστικών
ελευθεριών και κατά τη διετία της ΕΡΕ μετά την τριετία του
Συναγερμού:
απολύσεις
συνδικαλιστικών
στελεχών˙
επιστράτευση συναγερμικών υπουργών για διασπαστικές
κινήσεις εντός του συνδικαλιστικού κινήματος˙ εχθρική στάση
της κυβέρνησης Καραμανλή απέναντι σε όλες τις απεργιακές
κινητοποιήσεις της διετίας 1957-1958: προσπάθειες για
παρεμπόδιση απεργιακών εκδηλώσεων, χρησιμοποίηση
κρατικού
απεργοσπαστικού
μηχανισμού,
πολιτική
επιστράτευση απεργών˙ 13ο Συνέδριο Πανελλήνιας Ναυτικής
Ομοσπονδίας (Μάρτιος 1958): κρίσιμη κατάσταση 6.500
ναυτεργατών λόγω παροπλισμού των καραβιών˙ απεργιακές
κινητοποιήσεις εργατοϋπαλληλικών κλάδων και συνταξιούχων
με αίτημα την άμεση αύξηση αποδοχών˙ υπομνήματα της
διοίκησης της ΓΣΕΕ και του ΕΚΑ προς την κυβέρνηση για
αύξηση αποδοχών των εργατοϋπαλλήλων˙ αντικομμουνιστικά
κηρύγματα του γ.γραμματέα της ΓΣΕΕ σε συνέδριο της
Παγκόσμιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ)˙ άρνηση της
υπηρεσιακής κυβέρνησης Γεωργακόπουλου για αύξηση

αποδοχών των εργαζομένων˙ οι θέσεις της ΕΔΑ για
τιμαριθμική αύξηση αποδοχών και αύξηση συντάξεων˙
κάλεσμα των εργαζομένων από την διοίκηση του Εργατικού
Κέντρου Θεσσαλονίκης σε αντικομμουνιστική εκστρατεία και
υπερψήφιση των «Εθνικών Κομμάτων» στις εκλογές ˙ κάλεσμα
των εργαζομένων από τον Σταθμό για υπερψήφιση των
συνδυασμών της ΕΔΑ˙ απολογισμός των επιθέσεων που
δέχθηκαν οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά τους δικαιώματα
από τη διακυβέρνηση της ΕΡΕ˙ καταγγελία της δεξιάς
διοίκησης της ΓΣΕΕ από τον Σταθμό για συμβιβαστική
πολιτική με τους εργοδότες, αναστολή των απεργιακών αγώνων
και παραπλάνηση εργαζομένων˙ καταγγελία από τον Σταθμό
της κυβέρνησης Καραμανλή ως εχθρικής προς τους εργάτες και
συμμάχου του κεφαλαίου και της «πλουτοκρατικής
ολιγαρχίας»˙ στοιχεία για τον αριθμό και τις κατηγορίες των
ανέργων στην Ελλάδα˙ σχόλια του Σταθμού για την ανάγκη
μαζικοποίησης των συνδικάτων και συσπείρωσης των εργατών
στα σωματεία τους˙ συνεχείς καταγγελίες από εργατικά
σωματεία για καταστρατήγηση της εργατικής νομοθεσίας από
τους εργοδότες˙ αντιεργατικό πρόσωπο της κυβέρνησης
Καραμανλή στα δυόμιση χρόνια της προηγούμενης
διακυβέρνησης και κατά τα πρώτα μετεκλογικά βήματα:
δυόμιση χρόνια καθηλωμένες αποδοχές και ανοδική πορεία
τιμαρίθμου˙ παραβίαση του 8ώρου από τους εργοδότες˙
ασυδοσία εργοδοτών και αδιαφορία του κράτους˙ επισημάνσεις
της έκθεσης της ομάδας εμπειρογνωμόνων του «Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Παραγωγικότητας» για τις συνθήκες δουλειάς των
Ελλήνων εργαζομένων στη βιομηχανία˙ το πρόβλημα της
ανεργίας των νέων˙ Α΄Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Εργαζόμενης
Νεολαίας στην Πράγα (14.7.1958)˙ συζήτηση βουλευτών της
ΕΔΑ στη Βουλή σχετικά με τις συνθήκες δουλειάς των
εργαζομένων: υποβολή προτάσεων νόμου και προώθηση
αιτήματος για αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων˙
κινητοποιήσεις με αίτημα αύξηση αποδοχών κατά 30% και
συντάξεων κατά 50%˙ σχετικό υπόμνημα της ΓΣΕΕ στον
Υπουργό Εργασίας˙ απεργία εφοριακών υπαλλήλων και
τυπογράφων˙ κινητοποιήσεις τροχιοδρομικών και υπαλλήλων
της Ηλεκτρικής Εταιρείας Μεταφορών˙ υπογραφή από τη
ΓΣΕΕ της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας: ψηφίσματα
διαμαρτυρίας συνδικαλιστικών οργώσεων για την υπογραφή
της σύμβασης χαρακτηριζόμενης ως εμπαιγμός και πρόκληση
για τους εργατοϋπαλλήλους˙ απόφαση εργαζομένων για
συνέχιση των κινητοποιήσεων με αίτημα της αύξηση των
αποδοχών κατά 30%˙ καταγγελία από την ΑΔΕΔΥ της
παρελκυστικής πολιτικής της κυβέρνησης σχετικά με τα
οικονομικά αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων - 13ο Συνέδριο
της ΓΣΕΕ: διασπαστικές κινήσεις εντός της ΓΣΕΕ εν όψει του
13ου Συνεδρίου˙ ανακοίνωση της ΚΕ του Δημοκρατικού
Συνδικαλιστικού Κινήματος σχετικά με το 13ο Πανεργατικό
συνέδριο˙ συλλήψεις και εκτοπίσεις συνδικαλιστικών στελεχών

και κυβερνητικές παρεμβάσεις στα εσωτερικά ζητήματα των
σωματείων˙ αναφορά σε άρθρο του φιλοκυβερνητικού τύπου
με τίτλο «Κομμουνισμός – Συνδικαλισμός – Κράτος»˙ ομιλία
με τίτλο «Τα ελληνικά συνδικάτα και η Παγκόσμια
Συνδικαλιστική Ομοσπονδία»˙ διαίρεση της διοίκησης της
ΓΣΕΕ σε αλληλοσυγκρουόμενες ομάδες με κοινό σύνθημα τον
αντικομμουνισμό˙ προσπάθειες ανασκευής από τον Υπουργό
Εργασίας των καταγγελιών της Διεθνούς Συνομοσπονδίας
Ελεύθερων Εργατικών Συνδικάτων περί αστυνομικού κράτους
και κρατικού παρεμβατισμού στα ελληνικά συνδικάτα˙
σύγκληση του 13ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ (18-20.10.1958):
αποδοκιμασία στο συνέδριο των διασπαστικών κινήσεων και
σαφής έκφραση για ενότητα και συνοχή˙ αποφάσεις για
επανεγγραφή των διαγραμμένων ομοσπονδιών˙ η δύναμη των
οργανώσεων της ΓΣΕΕ: 33 ομοσπονδίες και 66 εργατικά
κέντρα˙ απόφαση της ΚΕ του Δημοκρατικού Συνδικαλιστικού
Κινήματος για τη σημασία του 13ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ˙
σημείωμα με τίτλο «40 χρόνια από την ίδρυση της Γενικής
Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας» - Ένταση της παραβίασης
των συνδικαλιστικών ελευθεριών μετά το 13ο Συνέδριο της
ΓΣΕΕ: καταγγελίες για νέες αυθαίρετες παρεμβάσεις των
κρατικών οργάνων στα εσωτερικά των συνδικάτων˙ δυσφορία
των δημοσίων υπαλλήλων από τη χορήγηση αύξησης 9% και
απολογητική στάση της ΑΔΕΔΥ στην κυβερνητική ρύθμιση˙ ο
κλάδος των εκπαιδευτικών λειτουργών ο πλέον μαστιζόμενος
από την κυβερνητική αδιαφορία και εγκατάλειψη˙ ανακοίνωση
της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ) σχετικά
με την παραβίαση των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών
ελευθεριών στην Ελλάδα και τις αστυνομικές διώξεις εις βάρος
συνδικαλιστικών στελεχών (10.1.1959)˙ αποκαλυπτική έκθεση
του αντιπροσώπου της Διεθνούς των Ελεύθερων Συνδικάτων
στο 13ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ σχετικά με την κατάσταση του
συνδικαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα: αναφορά σε
κυβερνητικές διασπαστικές προσπάθειες για ματαίωση του
συνεδρίου και διορισμό νέας φιλοκυβερνητικής διοίκησης της
ΓΣΕΕ˙ νέες συλλήψεις συνδικαλιστών στον Πειραιά.
Φ2 19.5.1959 – 15.5.1962
Απεργιακές κινητοποιήσεις εργαζομένων.
Φύλλα: 1427: δακτ.
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1959 – 1964: Οι επιπτώσεις της οικονομικής πολιτικής της
κυβέρνησης Καραμανλή στους εργαζομένους
Απεργιακοί αγώνες – Συλλογικές συμβάσεις εργασίας –
Δημόσιοι υπάλληλοι – ΑΔΕΔΥ – Παραβίαση
συνδικαλιστικών ελευθεριών
Φ1 20.5.1959 – 19.12.1963
Αστυνομικές επεμβάσεις στα συνδικάτα˙ αγώνες και
διεκδικήσεις εργατών διαφόρων κλάδων˙ κινητοποιήσεις
επαγγελματιών και βιοτεχνών λόγω οικονομικής κρίσης και
ανταγωνισμού μεγάλων επιχειρήσεων˙ μεγάλη ανεργία στα

κέντρα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης˙ η οικονομική
καχεξία των μεσαίων στρωμάτων και οι ευθύνες της
κυβέρνησης Καραμανλή˙ άλυτα προβλήματα του κλαδου των
αρτεργατών και μυλεργατών˙ η «συνεργασία των τάξεων» και
οι συλλογικές συμβάσεις˙ μείωση αποδοχών εργαζομένων
μέσω της κρατικής διαιτησίας˙ διατήρηση του καθεστώτος των
δηλώσεων νομιμοφροσύνης για πρόσληψη σε διάφορες
εργασίες˙ προτάσεις βουλευτών της ΕΔΑ για τη βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου εργατών και αγροτών˙ σχόλια σχετικά με
την ανέγερση εργατικών κατοικιών˙ συνεχείς συσκέψεις στο
Υπουργείο Εργασίας για τα θέματα της εργατικής στέγης, της
ανεργίας και των εργατικών ατυχημάτων˙ νομοθετικό διάταγμα
για την καθιέρωση της ημιαργίας και τη συμπλήρωση άλλων
διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας˙ διαμαρτυρίες
συνεταιρισμών, βουλευτών της ΕΔΑ και της Νέας Αγροτικής
Κίνησης για την ένταση των πιέσεων και τις διώξεις των
αγροτών από την Αγροτική Τράπεζα˙ καταβολή από την
κυβέρνηση
οικογενειακού
επιδόματος
έναντι
της
διεκδικούμενης από τους εργαζόμενους πραγματικής αύξησης
αποδοχών˙ παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας από τους
εργοδότες υπό την απειλή απολύσεως των εργαζομένων˙
ομιλίες συνδικαλιστών στο συνέδριο της ΕΔΑ (Δεκέμβριος
1959) σχετικά με την πτώση του βιοτικού επιπέδου της
εργατικής τάξης στα χρόνια της καραμανλικής διακυβέρνησης˙
επίθεση της κυβέρνησης στις συνδικαλιστικές ελευθερίες˙
ανταποκρίσεις και άρθρα της εφ. Ελεύθερα Συνδικάτα˙ η
αντιμετώπιση των τυπογράφων από την κυβέρνηση και το
νομοσχέδιο «περί εργατών τύπου»˙ ο Οργανισμός Εργατικής
Κατοικίας και το κόστος των εργατικών κατοικιών˙
ανακοίνωση των 35 εργατοϋπαλληλικών οργανώσεων Αθήνας
και Πειραιά σχετικά με τις διώξεις συνδικαλιστικών στελεχών
και την αντιμετώπιση του θέματος από τη ΓΣΕΕ˙ κυβερνητική
τακτική για πολιτικοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος
απέναντι στις διογκούμενες απεργιακές κινητοποιήσεις˙ σχόλια
του Σταθμού σχετικά με την σκληρή αντεργατική πολιτική στα
πέντε χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από την ΕΡΕ:
καθήλωση μισθών, άνοδος κόστους ζωής, καταπάτηση των
προστατευτικών εργατικών νομοθετικών διατάξεων από τα
κρατικά όργανα˙ κυβερνητική θριαμβολογία για ανοδική
πορεία
της
οικονομίας
και
της
επιχειρηματικής
δραστηριότητας˙ ανάγκη επικύρωσης και εφαρμογής των
διεθνών εργατικών συμβάσεων˙ αντικομμουνιστικός λόγος
διασπαστικών κύκλων της ΓΣΕΕ˙φασιστικοποίηση του
κρατικού μηχανισμού και ελευθερία δράσης επίσημων και
ανεπίσημων νεοφασιστικών οργανώσεων έναντι 300 εξορίστων
και 1.500 πολιτικών κρατουμένων το 1961˙ διαμαρτυρίες
εργατικών σωματείων για την ένταξη της χώρας στην Κοινή
Αγορά˙ 9ήμερη απεργία εφοριακών υπαλλήλων σε όλη τη
χώρα (Φεβρουάριος 1962)˙ ένταση των εργατικών
κινητοποιήσεων˙ νέο κύμα συλλήψεων συνδικαλιστικών

στελεχών και οπαδών της Αριστεράς: σχετική ανακοίνωση της
ΕΕ της ΕΔΑ (26 Απριλίου 1962)˙ υπογραφή των νέων εθνικών
συλλογικών συμβάσεων εργασίας˙ το νομοσχέδιο «περί
ενοποιήσεως σιδηροδρομικών δικτύων» και οι επιπτώσεις
στους σιδηροδρομικούς˙ αναστολή υποβολής του νομοσχεδίου
για τη συγχώνευση των κλαδικών ταμείων στο ΙΚΑ λόγω
διαμαρτυριών και κινητοποιήσεων των εργαζομένων˙
κατάθεση σειράς εργατικών νομοσχεδίων στην Επιτροπή
Εξουσιοδότησης (Δεκέμβριος 1962)˙ σχόλιο του Σταθμού με
τίτλο «Η ρεφορμιστική θεωρία της ταξικής συνεργασίας»˙
αστυνομική βία και αιματηρά επεισόδια εις βάρος οικοδόμων
σε απεργία για διεκδίκηση ασφαλιστικών δικαιωμάτων
(12.10.1962): ανακοινώσεις διαμαρτυρίας από σωματεία,
συλλόγους και κόμματα˙ συμπαράσταση της ΕΔΑ στα θύματα
της αστυνομικής επίθεσης˙ χαρακτηρισμός της κυβέρνησης της
ΕΡΕ από τον αρχηγό της Ένωσης Κέντρου ως «φασισμό υπό
κοινοβουλευτικό μανδύα»˙ η υποχρεωτική εισφορά των
εργατών προς την «Εργατική Εστία» και η διασπάθιση των
χρημάτων από τη ΓΣΕΕ˙ οι συζητήσεις στη Βουλή για τα
κυβερνητικά εργατικά νομοσχέδια: καταγγελία των
νομοσχεδίων από την ΕΔΑ θεωρούμενων ως αντεργατικών και
εξυπηρετούντων εν τέλει την φιλοκυβερνητική ΓΣΕΕ˙
καταγγελία από το Σταθμό της «διεφθαρμένης ηγεσίας» της
ΓΣΕΕ˙ σχόλια για την ανάγκη εφαρμογής και
εκδημοκρατισμού της εργατικής νομοθεσίας˙ χορήγηση
πενιχρών επιδομάτων εορτών σε ανέργους και συνταξιούχους –
Αντεργατικά μέτρα της υπηρεσιακής κυβέρνησης Πιπινέλη:
τακτική πολιτικής επιστράτευσης απεργών˙ αίτημα των 115
Συνεργαζομένων Εργατικών Οργανώσεων για αύξηση κατά
20% των αποδοχών˙ κάλεσμα του Σταθμού για καταψήφιση
της ΕΡΕ από τους εργαζόμενους στις εκλογές της 3ης
Νοεμβρίου 1963 – Παροτρύνσεις του Σταθμού προς την
κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου για τήρηση των
προεκλογικών υποσχέσεων σχετικά με το νέο μισθολόγιο των
εργαζομένων˙ ασυμφωνία μεταξύ υπουργείου-εργαζομένων
στο ζήτημα της αύξησης των αποδοχών και παραπομπή της
διένεξης σε διαιτησία.
Φ2 31.5.1960 – 5.10.1963
Δημόσιοι υπάλληλοι – ΑΔΕΔΥ
Απεργιακές ζυμώσεις και κινητοποιήσεις δημοσίων υπαλλήλων
για ρύθμιση του μισθολογικού τους ζητήματος˙ πανελλαδικές
24ωρες απεργίες διαφόρων κλάδων για αύξηση αποδοχών και
ικανοποίηση κλαδικών αιτημάτων˙ 24ωρες απεργίες και
απεργία διαρκείας (Ιανουάριος 1963) εκπαιδευτικών
λειτουργών – ΑΔΕΔΥ: διανήματα και κινητοποιήσεις για
ικανοποίηση αιτημάτων των δημοσίων υπαλλήλων˙ 17ο
Συνέδριο ΑΔΕΔΥ (11.9.1961)˙ καταγγελίες ΑΔΕΔΥ και
δημοσιοϋπαλληλικών οργανώσεων για καταπάτηση των
συνδικαλιστικών ελευθεριών από την κυβέρνηση˙ εξαγγελία
σύγκλησης του 18ου Συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ (Οκτώβριος 1963).

Φ3 3.8.1963 – 30.1.1964
Άρθρα, σχόλια και σημειώματα σχετικά με τη μαζικότητα του
συνδικαλιστικού κινήματος και το χαρακτήρα των εργατικών
αγώνων˙ στοιχεία για τις εργατικές απεργιακές κινητοποιήσεις
από Ιανουάριο έως Αύγουστο 1963: αριθμός απεργών και
αξιολόγηση του χαρακτήρα των κινητοποιήσεων˙ στοιχεία για
τους απεργιακούς αγώνες τον Σεπτέμβριο 1963: απεργίες
σιδηροδρομικών, τραπεζικών υπαλλήλων, εργατοϋπαλλήλων,
αρτεργατών, μεταλλωρύχων˙ εφαρμογή του μέτρου της
πολιτικής επιστράτευσης των απεργών από την υπηρεσιακή
κυβέρνηση Πιπινέλη˙ 24ωρη απεργία των εργαζομένων στα
βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα: οικοδόμων, υαλουργών,
ξυλουργών,
χαλυβουργών,
βυρσοδεψών˙
απεργίες
εργαζομένων στη ΔΕΗ, αρτεργατών Αθήνας-Πειραιά,
εργατοϋπαλλήλων Βόλου και εργαζομένων πολλών άλλων
κλάδων – Ανακοινώσεις των 115 συνεργαζομένων
συνδικαλιστικών οργανώσεων μετά τη νίκη της Δημοκρατίας
στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 1963: αίτημα για κατάλυση
των στηριγμάτων του καραμανλικού κράτους στο
συνδικαλιστικό κίνημα, τερματισμό της αστυνόμευσης των
συνδικαλιστικών οργανώσεων και πλήρη αποκατάσταση των
συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών˙ οικοδόμοι:
τρία χρόνια στην πρώτη γραμμή των εργατικών αγώνων˙
αποτίμηση της συμβολής τους στην ενότητα και ανάπτυξη της
πάλης της εργατικής τάξης˙ κριτική στην κυβέρνηση της
Ένωσης Κέντρου για διστακτικότητα και βραδυπορία στην
αντιμετώπιση του αιτήματος των εργαζομένων για αύξηση
αποδοχών˙ ασυμφωνία ΓΣΕΕ, υπουργείου και εργοδοτών στην
υπογραφή της συλλογικής σύμβασης και παραπομπή του
θέματος στη διαιτησία σύμφωνα με το ν.3239˙ άρθρα και
σχόλια σχετικά με την πολιτική της Ένωσης Κέντρου στα
εργατικά ζητήματα και την κατάσταση των εργαζομένων˙
καταγγελία για ωμή παραβίαση των συνδικαλιστικών
ελευθεριών στις επιχειρήσεις Νιάρχου˙ ανασκόπηση των
αγώνων της εργατικής τάξης το 1963: στοιχεία για τον αριθμό
των απεργών και τις απεργιακές κινητοποιήσεις στη διάρκεια
του έτους˙ αγωνιστική εξόρμηση των διαγραμμένων από τη
δύναμη του Εργατικού Κέντρου Αθήνας σωματείων για
επανεγγραφή τους και εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού
κινήματος.
Φ4 17.9.1963 – 11.2.1964
Ανακοίνωση της διοίκησης του Εθνικού Αντιφασιστικού
Συμβουλίου Εργαζομένων, της ΚΕ του Δημοκρατικού
Συνδικαλιστικού Κινήματος και της ΕΕ των 115
συνεργαζόμενων εργατοϋπαλληλικών οργανώσεων σχετικά με
το αίτημα των εργαζομένων για αύξηση αποδοχών και των
συντάξεων, κατάργηση του μέτρου της πολιτικής
επιστράτευσης και σεβασμό των συνδικαλιστικών και
δημοκρατικών ελευθεριών˙ χαιρετισμός της δημοκρατικής
νίκης της 3ης Νοεμβρίου 1963 από την ΚΕ του Δημοκρατικού

Συνδικαλιστικού Κινήματος˙ το 15ο Συνέδριο του Εργατικού
Κέντρου Πειραιά: προκήρυξη της Ενιαίας Δημοκρατικής
Εργατοϋπαλληλικής Παράταξης για την αποκατάσταση της
ενότητας του συνδικαλιστικού κινήματος και την επανεγγραφή
των διαγραμμένων σωματείων στο ΕΚ Πειραιά.
Φύλλα: 1026: δακτ., έντυπο
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1959 – 1963: Μεσαία στρώματα
20.5.1959 – 17.10.1963
Σχόλια και άρθρα σχετικά με την πτώση της αγοραστικής
δύναμης των εργαζομένων και τις επιπτώσεις στην πορεία των
εργασιών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων: αύξηση της
ανεργίας στις πόλεις, περιορισμός του κύκλου εργασιών και
του εισοδήματος επαγγελματιών και βιοτεχνών μέσα στο 1959˙
διάσταση μεταξύ προεκλογικών υποσχέσεων της ΕΡΕ και
μετεκλογικής πολιτικής απέναντι στα μεσαία στρώματα:
επιβολή φόρων κατανάλωσης, αύξηση τελών κυκλοφορίας των
πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων, νόμος για την κατάργηση ή
τον περιορισμό των πωλήσεων με δόσεις˙ ανακοίνωση της
Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών για
την πτώση του επιπέδου συναλλαγών επαγγελματιών,
βιοτεχνών
και
εμπόρων˙
διαβήματα
των
επαγγελματοβιοτεχνικών οργανώσεων προς την κυβέρνηση για
λήψη μέτρων ανακούφισης από τα βάρη της κρίσης˙ μαρασμός
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, πτωχεύσεις, κλείσιμο
καταστημάτων με μακρόχρονη ζωή, διαμαρτυρήσεις
γραμματίων, αυτοκτονίες εμπόρων και επαγγελματιών˙
Πανελλαδική συνδιάσκεψη των οργανώσεων επαγγελματιών
και βιοτεχνών στη Θεσσαλονίκη (Σεπτέμβριος 1959)˙ οι
εργασίες του 11ου Συνεδρίου της Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (12.6.1960): σχόλια
και κριτική για το συνέδριο˙ καταγγελία της φιλοκυβερνητικής
στάσης της ηγεσίας της Συνομοσπονδίας˙ διαμαρτυρίες
επαγγελματιών Ηρακλείου Κρήτης και Θεσσαλίας˙ απεργία
πείνας ηγετικών στελεχών των οργανώσεων συνταξιούχων
επαγγελματοβιοτεχνών ΤΕΒΕ˙ ψήφισμα του 9ου Συνεδρίου της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΤΕΒΕ (Σεπτέμβριος
1960)
–
Διεκδικήσεις,
αιτήματα
και
αγωνιστικές
κινητοποιήσεις επαγγελματιών στο Ηράκλειο και Σητεία
Κρήτης˙ σύσκεψη των επαγγελματοβιοτεχνικών οργανώσεων
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: καταδίκη της αντιλαϊκής
πολιτικής της κυβέρνησης και καταγγελία της ηγεσίας της
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος για
ευθυγράμμιση με την κυβερνητική πολιτική˙ σύγκληση του 1ου
Πανκινηματογραφικού
Συνεδρίου
επαρχιακών
κινηματογραφιστών
στην
Αθήνα
(19-20.4.1961)˙
συλλαλητήριο στο Ρέθυμνο για το θέμα του λιμανιού της
πόλης˙ αγωνιστικές κινητοποιήσεις εμπορικών συλλόγων 17
πόλεων της Δυτικής Ελλάδας για τη μη επίλυση των αιτημάτων
τους˙ συνέδριο συνταξιούχων ΤΕΒΕ στην Αθήνα (Ιούνιος

1961): ψήφισμα για άμεση αντικατάσταση της διοίκησης,
διενέργεια εκλογών, ενίσχυση του ΤΕΒΕ και άμεση αύξηση
συντάξεων˙ διαμαρτυρίες των επαγγελματοβιοτεχνικών
οργανώσεων Αθήνας, Πατρών και Β.Ελλάδας για τον
περιορισμό της πιστοδότησης του εμπορίου και της βιοτεχνίας
από τις εμπορικές τράπεζες˙ ανησυχίες από την ένταξη της
χώρας στην Κοινή Αγορά και τις επιπτώσεις της στην ελληνική
βιοτεχνία˙ διαμαρτυρίες οργανώσεων επαγγελματιών και
βιοτεχνών κατά της συμφωνίας σύνδεσης της χώρας με την
Κοινή Αγορά: έκτακτες γενικές συνελεύσεις των εμπορικών
συλλόγων όλων των μεγάλων πόλεων και διακήρυξη της
απόφασης για αγωνιστικές κινητοποιήσεις˙ σειρά ομιλιών με
τίτλο «Έμποροι και Κοινή Αγορά»˙ συνέχιση της τακτικής των
υποσχέσεων, παρελκύσεων και μη επίλυσης των αιτημάτων του
εμπορικού και βιοτεχνικού κόσμου από τη νέα κυβέρνηση
Καραμανλή˙ διώξεις επαγγελματιών και βιοτεχνών για
καθυστερημένες οφειλές στο ΤΕΒΕ˙ ψήφισμα της σύσκεψης
των εμπορικών και βιοτεχνικών οργανώσεων της
Θεσσαλονίκης κατά της ίδρυσης ανταγωνιστικής έκθεσης στην
Αθήνα και υπέρ της νομοθετικής κατοχύρωσης της Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης – Ανασκόπηση της κατάστασης και
των αγώνων των μεσαίων στρωμάτων το 1961 – Γενική
συνέλευση της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
Αθήνας (Μάρτιος 1962): καταγγελία από τη συνέλευση της
ηγεσίας της Γενικής Συνομοσπονδίας ΕπαγγελματιώνΒιοτεχνών Ελλάδος (ΓΣΕΒΕ) και του ΤΕΒΕ για
φιλοκυβερνητική πολιτική˙ διώξεις επαγγελματιών λόγω
αδυναμίας καταβολής εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία˙
επισήμανση από τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας της
οικονομικής κρίσης του νομού Μεσσηνίας˙ έκκληση των
ασκουμένων δικηγόρων προς τη Διεθνή Ένωση Νομικών στο
Παρίσι για την κατάργηση των ανελεύθερων περιορισμών στην
άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος στην Ελλάδα˙ οι
εργασίες του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δικηγορικών
Συλλόγων στη Λάρισα (24.6.1962): διεξαγωγή του συνεδρίου
σε ατμόσφαιρα έντονου αντικυβερνητικού πνεύματος και
καταγγελία της εχθρικής στάσης της κυβέρνησης στα
προβλήματα του κλάδου˙ αυθαίρετες ενέργειες και παρέμβαση
στα εσωτερικά του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών από το
Υπουργείο Πρόνοιας˙ διαμαρτυρίες βιοτεχνών για τη διείσδυση
του ξένου κεφαλαίου σε τομείς που υπερκαλύπτονται από την
ελληνική βιοτεχνία˙ μεγάλη συγκέντρωση βιοτεχνών και
εργαζομένων του κλάδου ένδυσης κατά της ίδρυσης ξένων
εργαστασίων ενδυμάτων στη χώρα˙ γενική συνέλευση της
«Νέας Κίνησης Δικηγόρων» στην Αθήνα (Αύγουστος 1962): η
συνεισφορά της κίνησης στους αγώνες των δικηγόρων για τα
επαγγελματικά και ασφαλιστικά ζητήματα του κλάδου και την
εκλογή της νέας διοίκησης του Δικηγορικού Συλλόγου˙
συντριπτική ήττα του φιλοκυβερνητικού ψηφοδελτίου στις
αρχαιρεσίες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (7.10.1962)˙

καταθλιπτική όροι παροχής δανείων από τις τράπεζες στους
βιοτέχνες και επαγγελματίες της επαρχίας˙ απεργία
λεωφορειούχων υπεραστικών γραμμών για το κυβερνητικό
νομοσχέδιο «περί ενοποιήσεως σιδηροδρομικών δικτύων»˙
ομιλία με τίτλο «Τι προτείνει η Αριστερά γαι την προστασία
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» στο πλαίσιο σειράς
ομιλιών για τις επιπτώσεις στην εθνική οικονομία από τη
σύνδεση της Ελλάδας με την Κοινή Αγορά˙ ανασκόπηση της
κατάστασης και αγώνων των μεσαίων στρωμάτων το 1962˙
Ένταση του αγώνα των βιοτεχνικών οργανώσεων Αθήνας
Πειραιά κατά της ίδρυσης ξένων εργαστασίων˙ πενθήμερη
απεργία ιατρών και οδοντοϊάτρων όλης της χώρας (2125.3.1963)˙ διήμερη πανελλαδική αποχή από τα δικαστήρια
11.000 δικηγόρων όλης της χώρας (29-30.3.1963)˙ 12ο
Πανελλαδικό Συνέδριο Επαγγελματιών-Βιοτεχνών (1620.6.1963):
καταγγελία από τους
συνέδρους
των
αντιδημοκρατικών
μεθοδεύσεων
της
ηγεσίας
της
Γ.Συνομοσπονδίας κατά την οργάνωση του συνεδρίου και της
ολιγωρίας στην προώθηση και επίλυση των ζωτικών αιτημάτων
του κλάδου˙ κινητοποιήσεις των επαγγελματοβιοτεχνών για
αναβάθμιση του ασφαλιστικού ταμείου του ΤΕΒΕ και αύξηση
των συντάξεων˙ σχόλια σχετικά με την παντελή έλλειψη
μεταπολεμικού κρατικού ενδιαφέροντος προς τη μικρομεσαία
ελληνική επιχείρηση απειλούμενη από τη σύνδεση της Ελλάδας
με την Κοινή Αγορά, τον ανταγωνισμό των μονοπωλίων, τη
βαριά φορολογία και την έλλειψη πιστώσεων.
Φύλλα: 563: δακτ.
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1959 – 1963: Ανεργία – Μετανάστευση – Συνταξιούχοι
26.5.1959 – 25.12.1963
Στοιχεία για την ανεργία και τις απολύσεις εργατών και
υπαλλήλων˙ ανεργία στον κλάδο κατεργασίας σιδήρου,
επεξεργασίας καπνού και στον κλάδο υποδηματεργατών˙
μαζικές απολύσεις σε επιχειρήσεις και εργοστάσια:
κλωστοϋφαντουργεία,
κεραμοποιεία,
κυλινδρόμυλους˙
διακοπή
εργασιών
λιγνιτορυχείων
Σερρών
και
Αλεξανδρούπολης˙ μαζικές απολύσεις από τη μεταλλευτική
εταιρεία «Σκαλιστήρη»˙ κλείσιμο βιομηχανιών στο Βόλο˙
απόλυση 400 τροχιοδρομικών μετά την κατάργηση των τραμ˙
απειλητικές διαστάσεις της ανεργίας στην Ξάνθη, Καβάλα,
Βόλο και Ηράκλειο Κρήτης˙ επέκταση της ανεργίας στη
Θεσσαλονίκη˙ απόφαση της ΚΕ του Δημοκρατικού
Συνδικαλιστικού Κινήματος για το ζήτημα της ανεργίας˙
διαμαρτυρίες εργατικών κέντρων και σωματείων για τα
ανεπαρκή μέτρα της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της
ανεργίας: αίτημα για επιδότηση και παραγωγική απασχόληση
ανέργων˙ διαπιστώσεις του εκπροσώπου της ΓΣΕΕ στη σύνοδο
του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας σχετικά με το ποσοστό των
ανέργων στην Ελλάδα, την «εθνική αιμορραγία της
μετανάστευσης» και το άγχος της ανεργίας των νέων˙ ομιλίες

βουλευτών της ΕΔΑ στη Βουλή για την τεράστια έκταση της
ανεργίας στα βασικά εργατικά κέντρα της χώρας˙ το ποσοστό
των εργαζομένων και ανέργων καπνεργατών στα μεγάλα
καπνικά κέντρα της Β.Ελλάδας˙ σχόλια του Σταθμού για την
έκταση της ανεργίας στη χώρα εξαιτίας της αντεργατικής και
αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης Καραμανλή˙ απειλητικές
διαστάσεις του μεταναστευτικού ρεύματος στα χρόνια της
καραμανλικής διακυβέρνησης˙ εκατοντάδες χιλιάδες οι
άνεργοι εργάτες και αγρότες μετανάστες στα έξι χρόνια της
καραμανλικής ευημερίας˙ μεταναστευτικό ρεύμα της
ελληνικής νεολαίας από τις περιοχές Κρήτης, Καλαμάτας και
Ηπείρου για εύρεση εργασίας στη Δ.Γερμανία˙ αναφορά σε
αρθρογραφία του ξένου τύπου σχετικά με τις σκληρές
συνθήκες εργασίας των μεταναστών στη Δ.Γερμανία, την
έλλειψη μέριμνας για την αξιοπρεπή στέγαση των ξένων
εργατών και την απουσία προστατευτικών διατάξεων για την
αποτροπή της εκμετάλλευσης˙ στοιχεία για τον αριθμό των
μεταναστών από το 1955 έως το α΄εξάμηνο του 1963˙ αύξηση
της ανεργίας στον κλάδο των ναυτεργατών λόγω παροπλισμού
των εμπορικών πλοίων˙ παροπλισμός τριάντα έξι ελληνικών
πλοίων στο β΄δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 1962 λόγω του
ναυτικού αποκλεισμού της Κούβας: αιτήματα των
ναυτεργατών για επιδότηση και οικονομική ενίσχυση˙ το
αίτημα της έκτακτης επιδότησης των ανέργων στις εορτές και
της τακτικής επιδότησης κατά το διάστημα της ανεργίας: η
αντιμετώπισή του από τις κυβερνήσεις της ΕΡΕ και της
Ένωσης Κέντρου – Οικονομικό αδιέξοδο του ΙΚΑ˙ καταγγελία
από την Εθνική Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ για την
κατάργηση κεκτημένων δικαιωμάτων των ασφαλισμένων του
ΙΚΑ˙ τρεις ομιλίες με τίτλο «Το ΙΚΑ, η κυβέρνηση και οι
ασφαλισμένοι»˙ οξύτατη κρίση των κλαδικών ταμείων
αρτεργατών, μυλεργατών, μακαρονοποιών, τυπογράφων˙
διαμαρτυρίες των Ομοσπονδιών Συνταξιούχων Καπνεργατών
και συνταξιούχων ΤΕΒΕ για τις παρεχόμενες πενιχρές
συντάξεις˙
κυβερνητικές
παρεμβάσεις
στα
κλαδικά
ασφαλιστικά ταμεία˙ έντονες αντιδράσεις των εργαζομένων για
την κατάθεση στη Βουλή του κυβερνητικού νομοσχεδίου περί
αναδιοργανώσεως των κοινωνικών ασφαλίσεων: αποδοκιμασία
του νομοσχεδίου από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και
κατάθεση τροπολογιών από βουλευτές της ΕΔΑ και άλλων
κομμάτων της αντιπολίτευσης (1960)˙ συζήτηση στη Βουλή
για το κυβερνητικό νομοσχέδιο περί αγροτικών ασφαλίσεων:
ομιλίες βουλευτών ΕΔΑ και ΝΑΚ˙ διάβημα βουλευτών της
ΕΔΑ στον υπουργό Εργασίας για το ζήτημα της εξυγίανσης
του Ταμείου Ασφαλίσεως Τυπογράφων˙ καταγγελία της
Πανελλήνιας Ένωσης Ανασφάλιστων Φυματικών για
πλημμελή φαρμακευτική περίθαλψη των ασθενών στα κρατικά
σανατόρια˙ ανακοίνωση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
σχετικά με την παρεχόμενη από το ΙΚΑ πλημμελή υγειονομική
και νοσοκομειακή περίθαλψη˙ απόφαση συνταξιούχων ΙΚΑ

για αγωνιστικές κινητοποιήσεις εξαιτίας της καθήλωσης των
συντάξεων σε επίπεδα πείνας: κινητοποιήσεις για τιμαριθμική
αναπροσαρμογή των συντάξεων (1962)˙ κατάρτηση
νομοσχεδίου για τη συγχώνευση των κλαδικών ασφαλιστικών
ταμείων στο ΙΚΑ˙ οι εργασίες του 5ου τακτικού συνεδρίου της
Ανώτατης Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (Ιούλιος
1963)˙ σχόλια του Σταθμού για την αναλγησία της ΕΡΕ
απέναντι στους συνταξιούχους του ΙΚΑ κατά τα οκτώ χρόνια
παραμονής της στην εξουσία˙ χαιρετιστήριο ψήφισμα της
Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος για τη νίκη των
δημοκρατικών δυνάμεων στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 1963:
αίτημα για ικανοποίηση των προεκλογικών υποσχέσεων της
κυβέρνησης απέναντι στους συνταξιούχους.
Φύλλα: 398: δακτ.
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1959-1963: Καταπάτηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών στην
Ελλάδα: κυβερνητικές, εργοδοτικές και αστυνομικές
παρεμβάσεις στο συνδικαλιστικό κίνημα.
Φ1 9.6.1959 – 15.10.1963
Ειδήσεις και σχόλια σχετικά με την ωμή παραβίαση των
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα από το
αστυνομικό κράτος της ΕΡΕ: ένταση των αστυνομικών
παρεμβάσεων στα σωματεία ως συνέχεια της απεργοσπαστικής
δράσης κυβέρνησης και αστυνομίας˙ παράνομες συλλήψεις και
εκτοπίσεις συνδικαλιστικών στελεχών˙ παρακολούθηση
συνελεύσεων διοικητικών οργάνων των σωματείων από όργανα
της Ασφάλειας˙ χρησιμοποίηση βίας και τρομοκρατίας στις
αρχαιρεσίες σωματείων˙ καθαιρέσεις διοικήσεων σωματείων
από νομάρχες˙ παραπομπή συνδικαλιστών στο διαρκές
στρατοδικείο με την επίκληση του Γ΄ Ψηφίσματος˙
χρησιμοποίηση απεργοσπαστικών μηχανισμών˙ επιστράτευση
απεργών˙ παραβίαση του πανεπιστημιακού ασύλου από
αστυνομικές δυνάμεις˙ εξαναγκασμός εργαζομένων σε
υπογραφή δηλώσεων νομιμοφροσύνης˙ επιδρομές αστυνομικών
σε γραφεία σωματείων και βιαιοπραγίες εις βάρος
συνδικαλιστών˙
αυθαίρετη
αποστέγαση
εργατικών
οργανώσεων από εργατικά κέντρα˙ απρόκλητες επιθέσεις
αστυνομικών οργάνων κατά απεργών˙ διαμαρτυρίες της
εργατικής τάξης και της δημοκρατικής κοινής γνώμης για την
ωμή παραβίαση των συνδικαλιστικών ελευθεριών˙ ανακοίνωση
της Ένωσης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτου για
τα αιματηρά γεγονότα στην απεργία των οικοδόμων (1
Δεκεμβρίου
1960)˙
διαμαρτυρία
της
Παγκόσμιας
Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας προς την ελληνική κυβέρνηση
για την καταπάτηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών στην
Ελλάδα˙
αστυνομική
επίθεση
κατά
εργαζομένων,
συνδικαλιστικών στελεχών και βουλευτών της ΕΔΑ την ημέρα
της Πρωτομαγιάς 1961˙ διαβήματα στο υπουργείο Εργασίας
και επερωτήσεις βουλευτών της ΕΔΑ στη Βουλή σχετικά με τις
παραβιάσεις των συνδικαλιστικών ελευθεριών και τη βελτίωση

των συνθηκών εργασίας εργαζομένων˙ ένταση της
κυβερνητικής τρομοκρατίας εν όψει εκλογών˙ έντονες
διαμαρτυρίες και μαζικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις
εργαζομένων (Σεπτέμβριος 1961)˙ οργάνωση του 14ου
Συνεδρίου της ΓΣΕΕ: καταδίκη των διασπαστικών μεθόδων της
ΓΣΕΕ και αίτημα για εγγραφή και επανεγγραφή όλων των
διαγραμμένων σωματείων στα τοπικά εργατικά κέντρα˙ αίτημα
των εργατικών οργανώσεων για απελευθέρωση όλων των
κρατουμένων και εξορίστων συνδικαλιστών˙ αιματηρά
επεισόδια εις βάρος εργατών και συνδικαλιστών κατά τον
εορτασμό της Πρωτομαγιάς 1962 στη Θεσσαλονίκη˙
παραβιάσεις
της
εργατικής
νομοθεσίας˙
απολύσεις
καπνεργατών στην Καβάλα με επέμβαση της Ασφάλειας˙
διωγμός εργαζομένων με βάση το νόμο 516/1948 «περί
κοινωνικών φρονημάτων»˙ καταγγελία στη Βουλή από τα
κόμματα της αντιπολίτευσης της αντιλαϊκής οικονομικής
πολιτικής της κυβέρνησης (1963)˙ επιστράτευση απεργών
σιδηροδρομικών
των
ΣΕΚ˙
απαγόρευση
εργατικών
συγκεντρώσεων σε ανοικτό χώρο.
Φ2 24.8.1959 – 22.11.1963
Εργατικά ατυχήματα:
Αύξηση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων σε σειρά
επιχειρήσεων, εργοστασίων και ορυχείων˙ επερωτήσεις
βουλευτών της ΕΔΑ στη Βουλή σχετικά με τα αίτια των
ατυχημάτων και τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία της
ζωής των εργαζομένων˙ οργάνωση Εβδομάδας Πρόληψης
Ατυχημάτων (21-27 Οκτωβρίου 1959)˙ αναφορά σε
θανατηφόρα και άλλα εργατικά ατυχήματα σε όλη τη χώρα˙
πανελλήνια σταυροφορία της Συντονιστικής Επιτροπής
Εργαζομένων Νέων (ΣΕΝΕ) για τη μείωση και πρόληψη των
εργατικών ατυχημάτων˙ συγκρότηση στην Αθήνα επιτροπής
εργατών και συνδικαλιστών για έλεγχο των συνθηκών δουλειάς
και λήψη μέτρων προστασίας στις οικοδομές.
Φύλλα: 339: δακτ.
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1961 – 1963
28.6.1961 – 27.12.1963
Απεργιακές κινητοποιήσεις εργατών και υπαλλήλων˙ νέα από τους
αγώνες των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο˙ οι εργασίες του 14ου
Συνεδρίου της ΓΣΕΕ (16.10.1961): αντιδημοκρατική οργάνωση του
συνεδρίου και επανεκλογή της ηγεσίας Φ.Μακρή˙ οι εκλογές της
29ης Οκτωβρίου 1961: καταγγελία της προεκλογικής τρομοκρατίας
του κρατικού και παρακρατικού μηχανισμού της ΕΡΕ˙
ανακοινώσεις διαμαρτυρίας και καταγγελίες εργαζομένων και
συνδικαλιστικών οργανώσεων για τις εκλογές της «βίας και
νοθείας» του 1961˙ το 5ο Συνέδριο της Παγκόσμιας
Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ) στη Μόσχα (4-16.12.1961)˙
εργατικά ατυχήματα˙ το θέμα της ανεργίας στη Καβάλα˙ διώξεις
συνδικαλιστών˙ η ΕΡΕ και οι εργατικές κατοικίες˙ αγανάκτηση της
εργατικής τάξης από τη δολοφονία του Γρ.Λαμπράκη και τον

τραυματισμό
του
βουλευτή
Τσαρουχά˙
χαιρετιστήρια
τηλεγραφήματα εργατικών οργανώσεων για τη νίκη των
δημοκρατικών δυνάμεων στις εκλογές Νοεμβρίου 1963˙
κινητοποιήσεις εργαζομένων για ικανοποίηση των οικονομικών
αιτημάτων τους και αποκατάσταση της δημοκρατίας από την
κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου.
Φύλλα: 2018: δακτ., χφ.
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1964 – 1966: Προσωρινή Διοίκηση της ΓΣΕΕ – Αρχαιρεσίες στα
σωματεία – 15ο Συνέδριο της ΠΝΟ – 15ο Συνέδριο
Εργατικού Κέντρου Πειραιά – 7ο ΕΚΑ – 15ο Συνέδριο
ΓΣΕΕ
–
Ανακοινώσεις
Δημοκρατικού
Συνδικαλιστικού Κινήματος και των «115»
Συνεργαζομένων Εργατοϋπαλληλικών Οργανώσεων –
Απεργιακές κινητοποιήσεις εργαζομένων.
Φ1 21.1.1964 – 23.6.1966
Σύγκληση συνεδρίων εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών και
της ΓΣΕΕ για την ανάδειξη νέων διοικήσεων˙ σχόλια του
Σταθμού για τη διεξαγωγή των πρώτων αρχαιρεσιών στα
συνδικάτα με ηττημένη τη Δεξιά στις βουλευτικές εκλογές και
υπό διακυβέρνηση Ένωσης Κέντρου˙ οι εργασίες του 15ου
Συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου Πειραιά (21-22 Ιανουαρίου
1964)˙
καταγγελία
του
αντισυνδικαλιστικού
και
αντιδημοκρατικού τρόπου οργάνωσης και διεξαγωγής του
συνεδρίου από τις 243 συνεργαζόμενες εργατοϋπαλληλικές
οργανώσεις:
παραβάσεις
καταστατικού,
αυθαίρετος
αποκλεισμός αντιπροσώπων˙ καταγγελίες της ΓΣΕΕ από
εργατικές οργανώσεις για τον διασπαστικό ρόλο μέσα στο
συνδικαλιστικό κίνημα˙ απαίτηση της ηγεσίας της ΓΣΕΕ για
αποκήρυξη της ΠΣΟ και του ΔΣΚ από τα εκτός ΓΣΕΕ
σωματεία προκειμένου να επανεγγραφούν στη Γενική
Συνομοσπονδία˙ αναφορά στην ίδρυση της ΠΣΟ το 1945 και
στην ίδρυση το 1948 της «Διεθνούς Ομοσπονδίας Ελευθέρων
Εργατικών Συνδικάτων» από τους ηγέτες των συνδικάτων
ΗΠΑ και Αγγλίας˙ αναφορά στην παράνομη καθαίρεση το
1946 της εκλεγμένης από το 8ο Συνέδριο διοίκησης της ΓΣΕΕ
και στο διορισμό νέας διοίκησης˙ καταγγελία της παράνομης
οικονομικής ενίσχυσης της ΓΣΕΕ από την Εργατική Εστία˙
αίτημα του δημοκρατικού συνδικαλιστικού κινήματος για
κήρυξη έκπτωτης της ηγεσίας της ΓΣΕΕ˙ 15ο Συνέδριο της
ΠΝΟ (Πανελλήνια Ναυτεργατική Ομοσπονδία) τον Μάϊο
1964˙ ανακοινώσεις, ψηφίσματα, τηλεγραφήματα προς την
κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου από όλες τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις της χώρας για απόκρουση των πιέσεων της
αντιδραστικής Δεξιάς και ψήφιση του νομοσχεδίου για τον
εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος˙ αντίσταση εκ
μέρους της ηγεσίας της ΓΣΕΕ στον εκδημοκρατισμό του
συνδικαλιστικού κινήματος˙ αναβολή του 15ου Συνεδρίου
ΓΣΕΕ˙ έναρξη διεξαγωγής νέων αρχαιρεσιών στα σωματεία˙
εκλογή επιτροπής πρωτοβουλίας για το 7ο Συνέδριο του

Εργατικού
Κέντρου
Αθήνας:
κινητοποιήσεις
για
πραγματοποίηση ενός δημοκρατικού – ενωτικού συνεδρίου του
ΕΚΑ˙ κινητοποίηση των μη εγγεγραμμένων και των
διαγραμμένων σωματείων για άμεση εγγραφή και επανεγγραφή
στο ΕΚΑ – Διορισμός προσωρινής διοίκησης της ΓΣΕΕ (21
Δεκεμβρίου 1964): απομάκρυνση μετά από δέκαεξι χρόνια της
παλαιάς ηγεσίας της ΓΣΕΕ˙ κήρυξη έκπτωτης της νέας
προσωρινής διοίκησης της ΓΣΕΕ και διορισμός νέας με
πρόσωπα προσκείμενα στην παλαιά ΓΣΕΕ: καμμία
εκπροσώπηση
των
«115»
Συνεργαζομένων
Εργατοϋπαλληλικών Οργανώσεων με δύναμη 150.000 μελών˙
αγανάκτηση εργαζομένων και επισήμανση ευθυνών από τις
συνδικαλιστικές παρατάξεις στον υπουργό Εργασίας για την
ανατροπή της διοίκησης της ΓΣΕΕ˙ διεξαγωγή αρχαιρεσιών
στα συνδικάτα για ανάδειξη νέων διοικήσεων: νίκη των
δημοκρατικών
συνδικαλιστικών
δυνάμεων˙
μεγάλη
παναθηναϊκή συγκέντρωση συνδικαλιστικών στελεχών με
πρωτοβουλία της Ευρείας Δημοκρατικής Συνδικαλιστικής
Συνεργασίας (1 Μαρτίου 1965): καταγγελία της νέας
προσωρινής Διοίκησης ΓΣΕΕ και υπογράμμιση της ανάγκης
εξυγίανσης του συνδικαλιστικού κινήματος˙ άρθρο της εφ.
Αυγή με τίτλο «Τα συνδικάτα και οι επαγγελματίες του
Παπανδρέου»: σχόλια για την παλινόρθωση στην διοίκηση της
ΓΣΕΕ ατόμων προσκείμενων στην παλαιά ηγεσία Μακρή˙
ανατροπή και της νέας προσωρινής διοίκησης της ΓΣΕΕ κάτω
από την γενική αποδοκιμασία για την προσπάθεια αναβίωσης
του καραμανλικού καθεστώτος (Απρίλιος 1965)˙ πανεργατική
συγκέντρωση στην Αθήνα και κινητοποιήσεις με κύριο αίτημα
την αύξηση αποδοχών και ψήφιση νέου κώδικα εργασίας
(Ιούνιος 1964)˙ διορισμοί νέων μελών στην προσωρινή
Διοίκηση της ΓΣΕΕ μετά τα Ιουλιανά σε αντικατάσταση
παλαιών (20 Αυγούστου 1965)˙ έκδοση τεσσάρων δικαστικών
αποφάσεων στο διάστημα ενός έτους για τον ορισμό της
σύνθεσης της διοίκησης της ΓΣΕΕ: τέσσερις διαδοχικές
εκκαθαρίσεις της διοίκησης από τα δημοκρατικά στοιχεία˙
αντιδημοκρατικές προσπάθειες ελέγχου του Συνεδρίου της
ΓΣΕΕ: αυθαιρεσίες και παράνομες διαγραφές και αποκλεισμοί
οργανώσεων και σωματείων από τα συνέδρια ΕΚΑ και ΓΣΕΕ˙
οργάνωση συνεδρίων εργατικών κέντρων μέσα σε κλίμα
αστυνομικής βίας και νοθείας˙ απαίτηση της Διοίκησης της
ΓΣΕΕ για αποκήρυξη της ΠΣΟ (Παγκόσμια Συνδικαλιστική
Ομοσπονδία) από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις˙ προσφυγή
των εργατικών κέντρων στα πρωτοδικεία για αντικατάσταση
της διοίκησης ΓΣΕΕ˙ οκτώ αναβολές διεξαγωγής των
συνεδρίων ΕΚΑ και ΓΣΕΕ˙ έκτακτη διεξαγωγή του συνεδρίου
του Εργατικού Κέντρου Πειραιά υπό αντιδημοκρατικές
συνθήκες (9 Μαΐου 1966)˙ οι εργασίες του 7ου Συνεδρίου του
ΕΚΑ (12-14 Ιουνίου 1966): μεταφορά των εργασιών του
συνεδρίου στο κτίριο του ΕΚ Πειραιά: παραβιάσεις
στοιχειωδών συνδικαλιστικών ελευθεριών κατά τη διεξαγωγή

του συνεδρίου και των αρχαιρεσιών˙ επικράτηση ψηφοδελτίου
Φ.Μακρή˙ τριάντα ενστάσεις κατά του κύρους του συνεδρίου˙
έντονα διαβήματα διαμαρτυρίας βουλευτών της ΕΔΑ˙
σύγκληση του 15ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ στον Πειραιά (24-26
Ιουλίου 1966): αντιδημοκρατικός τρόπος οργάνωσης και
διεξαγωγής του συνεδρίου˙ καταγγελία του νόθου συνεδρίου
από τους εργαζόμενους˙ αποχώρηση από το σύνέδριο σε
ένδειξη διαμαρτυρίας των δημοκρατικών αντιπροσώπων 17
εργατικών κέντρων και 8 ομοσπονδιών˙ υπερψήφιση
ψηφοδελτίου Φώτη Μακρή και ανάδειξή του στη θέση του
γ.γραμματέα της ΓΣΕΕ˙ προσφυγές 17 εργατικών κέντρων και
ομοσπονδιών στο Εφετείο για ακύρωση του συνεδρίου.
Φ2 18.2.1964 – 11.11.1966
Ανακοινώσεις, αποφάσεις, διακηρύξεις της ΚΕ του
Δημοκρατικού Συνδικαλιστικού Κινήματος (ΔΣΚ) και της ΕΕ
των «115» Συνεργαζομένων Εργατοϋπαλληλικών Οργανώσεων
σχετικά με: τη δημοκρατική νίκη του ελληνικού λαού κατά της
ΕΡΕ και της αντιδραστικής Δεξιάς˙ την ανάγκη εξυγίανσης του
συνδικαλιστικού κινήματος˙ την ανάγκη απομάκρυνσης της
παλαιάς ηγεσίας της ΓΣΕΕ και τη διεξαγωγή ελεύθερων και
ανόθευτων εκλογών στα σωματεία˙ την ανάγκη μετατροπής
των προεκλογικών κυβερνητικών υποσχέσεων σε πράξη για
ικανοποίηση των αιτημάτων των εργαζομένων˙ την υποστήριξη
όλων των εργαζομένων στον αγώνα για την ανεξαρτησία και
αυτοδιάθεση του Κυπριακού λαού˙ τους νέους στόχους της
πάλης των εργαζομένων μετά τη δημοσίευση του νόμου για την
τροποποίηση και συμπλήρωση της σωματειακής νομοθεσίας˙
την αναγκαιότητα αντιπροσωπευτικής δημοκρατικής σύνθεσης
της προσωρινής ΓΣΕΕ˙ την εξοργιστική πρόκληση της
επανόδου της παλαιάς ηγεσίας στη Διοίκηση της ΓΣΕΕ˙ την
αμφιλεγόμενη ικανότητα της νέας προσωρινής διοίκησης ΓΣΕΕ
για αποκατάσταση της δημοκρατικής συνδικαλιστικής
ομαλότητας (5.5.1965)˙ τις νέες σοβαρές παραλείψεις του
προσχεδίου του Κώδικα Εργασίας˙ τα κυβερνητικά φορολογικά
μέτρα˙ τις αυθαίρετες αναβολές του συνεδρίου του ΕΚΑ˙ τον
κίνδυνο φασιστικού πραξικοπήματος που διατρέχει η χώρα˙
χαιρετισμός της πρωτοβουλίας της ΕΔΑ για συνεννόηση του
πολιτικού κόσμου υπέρ της αποκατάστασης της ομαλότητας
και άμεσης προσφυγής σε ελεύθερες εκλογές˙ συνεδρίαση του
ΔΣΚ σχετικά με τα άμεσα αιτήματα των εργαζομένων και τους
τρόπους διεκδίκησης.
Φ3 17.3.1964 – 23.6.1966
Απεργιακές κινητοποιήσεις εργαζομένων˙ απεργίες κλαδικές
και πανεργατικές˙ ομαδικά διαβήματα των διαγραμμένων από
το ΕΚΑ σωματείων για άμεση επανεγγραφή και
επανεγκατάσταση στο ΕΚΑ˙ κινητοποιήσεις της εργατικής
τάξης για τον εκδημοκρατισμό των σωματείων, ικανοποίηση
κλαδικών αιτημάτων, αύξηση μισθών και ημερομισθίων και
διενέργεια ελεύθερων και ανόθευτων εκλογών στα σωματεία˙
μεγάλη συγκέντρωση και πορεία των «115» Συνεργαζομένων

Εργατοϋπαλληλικών Οργανώσεων για ικανοποίηση των
οικονομικών αιτημάτων και πραγματικό εκδημοκρατισμό του
συνδικαλιστικού κινήματος (6 Απριλίου 1964)˙ ένταση και
έκταση των απεργιακών κινητοποιήσεων τον Μάϊο-Ιούνιο
1964˙ μεγάλες πανεργατικές συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε
όλη τη χώρα˙ συγκέντρωση της «Ευρείας Δημοκρατικής
Συνδικαλιστικής Συνεργασίας»˙ συγκεντρώσεις και αποφάσεις
συνδικαλιστικών
οργανώσεων˙
κινητοποιήσεις
συνδικαλιστικών οργανώσεων για την αποπομπή των
προσωρινών διοικήσεων της ΓΣΕΕ (α΄εξάμηνο 1965)˙ σειρά
απεργιών για την επίλυση οικονομικών και κλαδικών
αιτημάτων των διαφόρων κλάδων˙ εφαρμογή του μέτρου της
πολιτικής επιστράτευσης από τις μετα-ιουλιανές κυβερνήσεις˙
πανεργατικές συγκεντρώσεις για την αποκατάσταση των
συνδικαλιστικών ελευθεριών˙ «Εβδομάδα Δημοψηφίσματος»
των εργαζομένων για τιμαριθμική αναπροσαρμογή μισθών και
ημερομισθίων, υπεράσπιση συνδικαλιστικών ελευθεριών και
διεξαγωγή δημοκρατικών εργατικών συνεδρίων (5-16
Δεκεμβρίου 1965)˙ 1965: χρονιά των μεγάλων απεργιακών
αγώνων: στοιχεία για τον αριθμό των απεργών από το 1955 έως
το 1965˙ πολιτική επιστράτευση απεργών καθηγητών Μέσης
Εκπαίδευσης (Φεβρουάριος 1966)˙ οι θέσεις της ΕΔΑ στα
διάφορα κλαδικά αιτήματα των εργαζομένων και στο θέμα των
συνδικαλιστικών ελευθεριών.
Φύλλα: 926: δακτ.
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1964 – 1967: Η εργατική πολιτική της κυβέρνησης της Ένωσης
Κέντρου και των μεταϊουλιανών κυβερνήσεων –
Απεργιακοί αγώνες εργαζομένων – Συνδικαλιστικές
ελευθερίες – Ναυτεργάτες – Επαγγελματίες –
Βιοτέχνες – Δημόσιοι υπάλληλοι – Συνταξιούχοι –
Άνεργοι – Εργατικά ατυχήματα.
Φ1 20.2.1964 – 20.7.1967
Άρθρα και σχόλια συνεργατών του Σταθμού και
συνδικαλιστών: ζητήματα της πάλης για την ενότητα και τον
εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος˙ το
δημοκρατικό πρόγραμμα του ΚΚΕ και οι προτάσεις του για την
ικανοποίηση των άμεσων οικονομικών και κοινωνικών
αιτημάτων του εργαζόμενου λαού˙ τα άμεσα προβλήματα της
εργατικής τάξης και η νέα Βουλή μετά την εκλογή της Ένωσης
Κέντρου˙ οι προεκλογικές επαγγελίες του Γ.Παπανδρέου για
άρση των αδικιών εις βάρος των εργαζομένων και το
νομοσχέδιο
«περί
τροποποιήσεως
της
Σωματειακής
Νομοθεσίας»: αίτημα για άμεση συζήτηση, ψήφιση και
εφαρμογή του εργατικού νομοσχεδίου για την ματαίωση του
νόθου συνεδρίου της ΓΣΕΕ και την αποκατάσταση της
δημοκρατίας στα συνδικάτα˙ άρθρα της εφ. Αυγή σχετικά με τις
τροποποιήσεις του εργατικού νομοσχεδίου˙ συνέχιση
απολύσεων
εργατών
και
υπαλλήλων˙
παραβιάσεις
συνδικαλιστικών ελευθεριών˙ απαγόρευση συγκεντρώσεων

σωματείων σε ανοικτό χώρο και αστυνομικές επιθέσεις εις
βάρος απεργών˙ αναπτυσσόμενη τάση σκλήρυνσης της
κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στους εργατικούς αγώνες˙ το
αίτημα της τιμαριθμικής αύξησης των αποδοχών και η
αντιμετώπισή του από την κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου˙
συγκεντρώσεις, πορείες και απεργιακές κινητοποιήσεις των
εργαζομένων μέσα στο 1964˙ οι απεργιακές κινητοποιήσεις το
α΄εξάμηνο του 1965˙ η μεγάλη πανεργατική συγκέντρωση στο
γήπεδο του Παναθηναϊκού από τις «115» Συνεργαζόμενες
Εργατοϋπαλληλικές
Οργανώσεις
με
αίτημα
τον
εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την
ικανοποίηση των εργατικών αιτημάτων (6 Απριλίου 1965) – Οι
κινητοποιήσεις των εργαζομένων μετά τα Ιουλιανά˙
χαιρετισμός της κυβέρνησης Νόβα από τα συνδικαλιστικά
στελέχη της παλαιάς ηγεσίας της ΓΣΕΕ˙ η στάση των
κυβερνήσεων Νόβα, Τσιριμώκου και Στεφανόπουλου απέναντι
στις διεκδικήσεις των εργαζομένων και τις συνδικαλιστικές
ελευθερίες˙ επαναφορά παλαιών στελεχών στη διοίκηση της
ΓΣΕΕ˙ πολιτική επιστράτευση απεργών˙ μαζικές και μαχητικές
κινητοποιήσεις των εργαζομένων για οικονομικά αιτήματα,
εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος, απόκρουση
του βασιλικού πραξικοπήματος και υπεράσπιση της
δημοκρατίας˙ το 6ο Παγκόσμιο Συνδικαλιστικό Συνέδριο στη
Βαρσοβία (Οκτώβριος 1965): αναφορά στην συμπαράσταση
της ΠΣΟ στην οργάνωση του ενωτικού 8ου Συνεδρίου της
ΓΣΕΕ (1946) και στη συμβολή της στο ελληνικό
συνδικαλιστικό κίνημα˙ αποτίμηση του χαρακτήρα των αγώνων
της εργατικής τάξης μέσα στο 1965˙ άρθρο της εφ. Αυγή με
τίτλο «Το 1965 έτος μεγάλων κινητοποιήσεων της εργατικής
τάξης» (14 Ιανουαρίου 1966)˙ νέο κύμα απεργιακών αγώνων
με την έναρξη του 1966˙ πανελλαδική σύσκεψη της ΕΔΑ για τα
προβλήματα της εργατικής συνδικαλιστικής δουλειάς (20-30
Ιανουαρίου 1966)˙ σχόλια για τα δέκα χρόνια από την 6η
Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ: η συμβολή της στον καθορισμό
της τακτικής του ενιαίου μετώπου στην οργάνωση των αγώνων
της εργατικής τάξης και η επαλήθευση της ορθότητας της
γραμμής μέσα από την άνοδο των εργατικών αγώνων˙ οι
αγωνιστικές εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς 1966˙ αγώνες για τη
διεξαγωγή δημοκρατικών συνεδρίων στο ΕΚΑ και τη ΓΣΕΕ˙
σχόλια για την πλήρη καταπάτηση των συνδικαλιστικών
ελευθεριών στην οργάνωση του 15ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ˙
διαμάχη ανάμεσα σε δημοσιοϋπαλληλικούς κλάδους μετά την
καθιέρωση του ενιαίου μισθολογίου (Ιούλιος 1966)˙ η
παραβίαση της νομοθεσίας περί οργανισμού της Εργατικής
Εστίας από την ηγεσία της ΓΣΕΕ και το υπουργείο Εργασίας˙
ανασκόπηση και αποτίμηση των αγώνων της εργατικής τάξης
μέσα στο 1966˙ οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης
Παρασκευόπουλου και η απουσία αναφοράς στο επιτακτικό
αίτημα των εργαζομένων για άμεση αύξηση αποδοχών˙
υπογραφή της νέας εθνικής συλλογικής σύμβασης εργασίας˙

αίτημα των Ελλήνων μεταναστών γαι διενέργεια άμεσων και
αδιάβλητων εκλογών και συμμετοχή σε αυτές˙ προετοιμασίες
για την 5η Μαραθώνια Πορεία στις 16 Απριλίου 1967˙ οι
βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία (5 και 12 Μαρτίου 1967) και
η αύξηση των εδρών του Κομμουνιστικού Κόμματος˙ 146η
Επέτειος της Εθνικοαπελευθερωτικής Επανάστασης του 1821:
μη ολοκλήρωση των σκοπών της εθνικής ανεξαρτησίας και
ανεμπόδιστη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη˙ ανησυχία
και αντιδράσεις της ΓΣΕΕ από τη συγκρότηση της Επιτροπής
Συνεργασίας των 40 δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών
οργανώσεων˙ οργάνωση δημόσιας συζήτησης από την
Πανελλαδική Ένωση Γυναικών με την ευκαιρία της Διεθνούς
Ημέρας της Γυναίκας (8 Μαρτίου 1967)˙ χαιρετισμός της
κυβέρνησης της ΕΡΕ από την ηγεσία της ΓΣΕΕ (7 Απριλίου
1967)˙ η απαγόρευση της 5ης Μαραθώνιας Πορείας Ειρήνης και
η στάση της ηγεσίας της ΓΣΕΕ˙ ανασκόπηση και αποτίμηση
των απεργιακών αγώνων των εργαζομένων στους τρισήμιση
μήνες από την έναρξη του 1967.
Φ2 1964 – 1967
1. 29.2.1964 – 21.3.1967
Ναυτεργάτες:
Άρθρο σχετικά με τη νέα συλλογική σύμβαση για τα
πληρώματα των ποντοπόρων πλοίων˙ σχόλια και άρθρα για
το 15ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας
(17 Μαΐου 1964): καταγγελία του συνεδρίου ως νόθου και
αίτημα για εκδημοκρατισμό του ναυτεργατικού
συνδικαλιστικού κινήματος˙ κατάργηση προστατευτικών
νομοθετικών διατάξεων για τους ναυτεργάτες και
παραχωρήσεις προς τους εφοπλιστές˙ διατήρηση των
πιστοποιητικών
κοινωνικών
φρονημάτων
στους
ναυτεργάτες˙ άρθρα της 15ήμερης εφημερίδας των
ναυτεργατών Ναυτεργατική Ένωση σχετικά με την τακτική
της διοίκησης της ΠΝΟ στο ναυτεργατικό συνδικαλιστικό
κίνημα και τις αντιδημοκρατικές ενέργειες των Ελλήνων
εφοπλιστών˙ αποκαλύψεις του εντύπου των εφοπλιστών
Ναυτικά Χρονικά σχετικά με την παρασκηνιακή δράση
ομάδας αξιωματικών στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας˙
υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης των πληρωμάτων
των ποντοπόρων πλοίων (Μάρτιος 1967).
2. 6.3.1964 – 7.4.1967
Τα αιτήματα και οι αγώνες της εργατικής τάξης και η
στάση της κυβέρνησης της Ένωσης Κέντρου: άρθρα και
σχόλια σχετικά με τη διάσταση μεταξύ προεκλογικών
εξαγγελιών και μετεκλογικής εργατικής πολιτικής της ΕΚ˙
η τακτική της κυβέρνησης στο ζήτημα της αντιμετώπισης
των απεργών˙ οι νέες αποκαλύψεις για το σχέδιο
«Περικλής» και η συμβολή των συνδικαλιστικών
οργανώσεων στο εκλογικό πραξικόπημα του 1961 – Η
αντιμετώπιση των αιτημάτων και των απεργιακών

κινητοποιήσεων των εργαζομένων από τα κυβερνητικά
σχήματα μετά τη συνταγματική εκτροπή του Ιουλίου 1965.
3. 11.3.1964 – 5.4.1965
Το πρόβλημα του εκδημοκρατισμού του συνδικαλιστικού
κινήματος:
κινητοποιήσεις
σωματείων
και
συνδικαλιστικών οργανώσεων για την αποκατάσταση των
συνδικαλιστικών ελευθεριών.
4. 8.4.1964 – 14.12.1965
Άνεργοι – Συνταξιούχοι: η αντιμετώπιση των
διεκδικήσεων συνταξιούχων και ανέργων από την
κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου και τις πρώτες
κυβερνήσεις μετά τα Ιουλιανά.
5. 3.6.1964 – 24.1.1967
Εργατικά ατυχήματα.
6. 10.2.1965 – 8.6.1966
Δημόσιοι υπάλληλοι: το αίτημα των δημοσίων υπαλλήλων
για την καθιέρωση του ενιαίου μισθολογίου και η
αντιμετώπισή του από την Ένωση Κέντρου και τις
επόμενες κυβερνήσεις.
7. 4.10.1965 – 15.4.1967
Σχόλια για τις απεργιακές κινητοποιήσεις και το
συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων.
8. Συνέδριο των συνδικάτων της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας
της Ρουμανίας στο Βουκουρέστι (Μάϊος 1966): ομιλία του
προσκεκλημένου
εκπροσώπου
του
Δημοκρατικού
Σοσιαλιστικού Κινήματος.
Φ3 13.31964 – 20.12.1966
Πανεργατικές συγκεντρώσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις
εργαζομένων – ΓΣΕΕ – Συνδικαλιστικό κίνημα – Διάφορα
αχρονολόγητα κείμενα σχετικά με τις απεργιακές
κινητοποιήσεις εργαζομένων.
Φ4 6.11.1965 – 12.4.1967
Επαγγελματίες, έμποροι, βιοτέχνες: συσκέψεις επαγγελματοβιοτεχνικών οργανώσεων, αιτήματα και απεργιακές
κινητοποιήσεις˙ κινητοποιήσεις για τη νομοθετική προστασία
της επαγγελματικής στέγης˙ αγώνες κατά των νέων φορολογιών
και υπέρ της αύξησης των πιστώσεων˙ οι εργασίες του 13ου
Συνεδρίου της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και
Βιοτεχνών Ελλάδος (19 Ιουνίου 1966): ανακοίνωσηκαταγγελία της Συντονιστικής Επιτροπής ΕπαγγελματιώνΒιοτεχνών Αθηνών-Αττικής για τον αυθαίρετο αποκλεισμό από
το συνέδριο δεκάδων νόμιμα εκλεγμένων αντιπροσώπων˙
διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέας διοίκησης
της Γενικής Συνομοσπονδίας υπό συνθήκες βίας και
παραβίασης των συνδικαλιστικών ελευθεριών˙ το θέμα της
διεύρυνσης των βιοτεχνικών πιστώσεων˙ το Β΄Πανελλήνιο
Συνέδριο Βιοτεχνών Κατεργασίας Ξύλου (2-3 Απριλίου 1967)˙
απολογισμός του έργου της ΕΤΒΑ στη διάρκεια των δυόμιση
χρόνων λειτουργίας της.
Φύλλα: 941: δακτ.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ
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1958 – 1959: Η κατάσταση στην Κύπρο – Πορεία του κυπριακού
ζητήματος.
Φ1 4.3.1958 – 24.12.1958
Φ2 2.1.1959 – 1.7.1959
Φύλλα: 932: δακτ.
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1959 –1963: Ειδήσεις για το Κυπριακό - Η κατάσταση στην Κύπρο Εξέλιξη του κυπριακού προβλήματος.
Φ1 23.5.1959 – 27.12.1963
Φ2 17.2.1964 – 19.7.1965
Φύλλα: 1303: δακτ.
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1964 – 1967: Η κατάσταση στην Κύπρο - Πορεία του κυπριακού
ζητήματος.
Φ1 18.2.1964 – 10.4.1964
Φ2 30.7.1965 – 31.12. 1966
Φ3 5.1.1967 – 20.4.1967
Φ4 21.4.1967 – 31.12.1967
Φύλλα: 1522: δακτ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (ΕΟΚ) /ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ
Κ 355

1959 –1963: Το ελληνικό εξωτερικό εμπόριο – Οι οικονομικές
συνέπειες από τη σύδεση της Ελλάδας με την ΕΟΚ
Φ1 20.5.1959 – 26.11.1963
Το ελληνικό εξωτερικό εμπόριο . οι οικονομικές συνέπειες από
την σύνδεση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά˙ οι
εμπορικές ανταλλαγές της Ελλάδας με τις σοσιαλιστικές χώρες.
Φ2 24.6.1959 – 7.12.1963
Οι οικονομικές και πολιτικές επιδιώξεις της Κοινής Αγοράς . οι
συνέπειες από την σύνδεση της Ελλάδας με την ΕΟΚ στον τομέα
του εξωτερικού εμπορίου, της αγροτικής οικονομίας και της
εκβιομηχάνισης.
Φύλλα: 1062: δακτ.
ΚΙΝΗΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ
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1959 –1966: Διεθνείς συνδιασκέψεις και συνέδρια για την Ειρήνη –
Σύνοδοι της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Φ1 1959 –1963
1. 21.5.1959 – 21.12.1963
Προβλήματα του παγκόσμιου κινήματος των οπαδών της
Ειρήνης . Σύνοδος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης

(ΠΣΕ) τον Μάιο 1960 στη Στοκχόλμη: ανακοινώσεις,
εκκλήσεις και αποφάσεις της συνόδου˙ απόφαση για την
κατάσταση στην Κούβα . οι εργασίες του Παγκόσμιου
Συνεδρίου για τον Αφοπλισμό και την Ειρήνη στη Μόσχα
(Ιούλιος 1962) . η ελληνική συμμετοχή στο συνέδριο: ομιλίες,
συνεντεύξεις και σχόλια˙ οι απόψεις του ΠΣΕ σχετικά με τη
στάση της Κινεζικής Επιτροπής Ειρήνης στο πρόβλημα της
κατάπαυσης των πυρηνικών δοκιμών˙ η Σύνοδος του
Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης στη Βαρσοβία (Δεκέμβριος
1963): συνέντευξη Μ.Γλέζου σε ανταποκριτή σοβιετικής
εφημερίδας στην Αθήνα σχετικά με τα αποτελέσματα της
συνόδου.
2. 20.6.1959 – 4.10.1963
Το συνδικαλιστικό κίνημα και η πάλη για την ειρήνη:
εκκλήσεις και μηνύματα της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής
Ομοσπονδίας (ΠΣΟ) προς τους εργάτες και τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις όλων των χωρών . οι εργασίες στη Μόσχα του 5ου
Συνεδρίου της ΠΣΟ (4-16 Δεκεμβρίου 1961): απόφαση για την
κατάσταση στην Ελλάδα
και την παραβίαση των
συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών˙ η 25η
Σύνοδος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΣΟ στη
Βουδαπέστη (Μάϊος-Ιούνιος 1962)˙ Διεθνής Συνδικαλιστική
Συνδιάσκεψη στη Λειψία (Οκτώβριος 1962)˙ δημοσιεύματα
του μηνιαίου δελτίου της ΠΣΟ για τις συνδικαλιστικές και
δημοκρατικές ελευθερίες στην Ελλάδα . οργάνωση από τη
Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ιταλίας δεκαπενθήμερης
εκστρατείας αλληλεγγύης προς τους εργαζόμενους της
Ελλάδας, Ισπανίας και Πορτογαλία˙ 18 χρόνια από την ίδρυση
της ΠΣΟ (Οκτώβριος 1963).
3. 27.7.1959 – 17.1.1961
Το 7ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας στη Βιέννη (Ιούλιος
1959) . 5ο Συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Δημοκρατικής Νεολαίας στην Πράγα (Αύγουστος 1959) .
αμερικανικές δηλώσεις, στο πλαίσιο της επίσκεψης Νίξον στη
Σοβιετική Ένωση, για την εκπαίδευση στη ΣΕ και την Πολωνία
.
σύγκληση του Συμβουλίου της Παγκόσμιας Δημοκρατικής
Ομοσπονδίας Γυναικών στην Πράγα (Οκτώβριος 1959) .
σύγκληση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης στην Αθήνα:
προτάσεις για την διεθνή ύφεση και τον αφοπλισμό (Μάϊος
1960) . συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Δημοκρατικών
Νομικών (10 Οκτωβρίου 1960): αποσπάσματα από τις ομιλίες
των μελών της ελληνικής αντιπροσωπείας Η.Ηλιού,
Γ.Σιαφλέκη, Α.Φωτήλα, Δ.Παπαδημήτρη . σχόλιο για τη
σύλληψη στο Μεξικό του ζωγράφου Α. Σιγκουέϊρος . έκκληση
100 προσωπικοτήτων της Γαλλίας για τερματισμό των
πολιτικών διώξεων στην Ισπανία και χορήγηση αμνηστίας
στους Ισπανούς πολιτικούς κρατουμένους.
4. 22.8.1959 – 1963
Οι σοβιετικές προτάσεις για απύραυλη ζώνη στα Βαλκάνια και
η υποδοχή τους από τις Βαλκανικές χώρες˙ οι συνομιλίες

Ν.Χρουστσόφ-Αϊζενχάουερ στο Καπ Ντέϊβιντ (Σεπτέμβριος
1959)˙ οι εργασίες της 15ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης
του ΟΗΕ (Σεπτέμβριος 1960): ο λόγος του Σοβιετικού
πρωθυπουργού στη ΓΣ του ΟΗΕ˙ οι εργασίες της 16ης (1961),
17ης (1962) και 18ης (1963) Συνόδου του ΟΗΕ: ψηφίσματα για
τον αφοπλισμό και την οριστική κατάργηση της
αποικιοκρατίας . η εξωτερική πολιτική των σοσιαλιστικών
χωρών στο πλαίσιο των αρχών της ειρηνικής συνύπαρξης των
λαών.
5. 28.1.1960 – 30.5.1960
Μεταδόσεις άρθρων με θέμα την ύφεση και τη φιλειρηνική
πολιτική . ψηφίσματα και αποφάσεις συνδικάτων και
επιστημονικών συλλόγων υπέρ της διεθνούς ύφεσης και
Ειρήνης στο πλαίσιο του εορτασμού της Πρωτομαγιάς.
Φ2 1964 – 1966
1. 31.3.1964 – 17.4.1965
Οι εργασίες του 8ου Συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης Νομικών
στη Βουδαπέστη (Απρίλιος 1964) . σύγκληση του Συνεδρίου
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην
Αθήνα (Απρίλιος 1965).
2. 23.5.1964 – 22.6.1966
Οι εργασίες του Συνεδρίου της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Αθήνα . απόφαση για την
Ελλάδα στην 7η Σύνοδο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Δημοκρατικών Νέων στη Σόφια (Ιούνιος 1966).
3. 6.11.1964 – 12.11.1966
Το 2ο Παγκόσμιο Συνδικαλιστικό Συνέδριο Εργαζομένων
Γυναικών στο Βουκουρέστι (Μάϊος 1964)˙ σύγκληση του
Γενικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής
Ομοσπονδίας (ΠΣΟ) στη Βουδαπέστη (Οκτώβριος 1964):
εκκλήσεις και διακηρύξεις˙ οι εργασίες του 6ου Συνεδρίου της
ΠΣΟ στη Βαρσοβία (Οκτώβριος 1965)˙ αναγγελία της
σύγκλησης Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνδιάσκεψης στη
Βουδαπέστη (Δεκέμβριος 1966).
4. 14.4.1965 – 25.6.1965
ΟΗΕ: απόφαση για σύγκληση παγκόσμιας διάσκεψης για τον
αφοπλισμό . η 20η επέτειος της υπογραφής του Χάρτη του ΟΗΕ
(Ιούνιος 1965).
5. 10.7.1965
Σύγκληση του Παγκοσμίου Συνεδρίου για την Ειρήνη την
Ανεξαρτησία και τον Αφοπλισμό στο Ελσίνκι (Ιούλιος 1965).
6. 20.9.1966 – 26.9.1966
Οι εργασίες της 21ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του
ΟΗΕ.
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Κ 357

1959 –1963: 1η-3η Σύνοδος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης –
Παγκόσμια συνέδρια για την Ειρήνη και τον αφοπλισμό
– Η κίνηση για τη Βαλκανική Συνεργασία.
Φ1 1959 –1963

1. [5.6.1950: Συνέντευξη Σ. Βενιζέλου στη εφ. Πράβδα]
29.5.1959 – 15.8.1961
Απόδοση του διεθνούς βραβείου Λένιν για την Ειρήνη στον
ποιητή Κ. Βάρναλη (Αύγουστος 1959) . οι σοβιετικές
προτάσεις για γενικό και πλήρη αφοπλισμό˙ προτάσεις για
δημιουργία απύραυλης ζώνης στα Βαλκάνια˙ συνεχείς
εκκλήσεις παραγόντων της πολιτικής και κοινωνικής ζωής
της χώρας υπέρ της Ειρήνης και του αφοπλισμού˙ δέκα
χρόνια από την δημιουργία της μόνιμης σοβιετικής
επιτροπής για την υπεράσπιση της Ειρήνης˙ επίσκεψη
Ν.Χρουστσόφ στη Γαλλία (Μάρτιος 1960)˙ επίσκεψη
Σ.Βενιζέλου στη Μόσχα . αντιπυρηνικές εκδηλώσεις και
εκκλήσεις για την αποτροπή πυρηνικού πολέμου .
Παγκόσμιο Συνέδριο για τον Αφοπλισμό και την Ειρήνη
στη Μόσχα (9-14 Ιουλίου 1962) . οργάνωση στους Δελφούς
από τη Ελληνική Επιτροπή Ειρήνης ετήσιας συνάντησης
ειρήνης με τη ευκαιρία δεκαέξι χρόνων από τη ρίψη της
ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα . έκκληση της Συνάντησης
των Δελφών προς τον Ελληνικό λαό για διεθνή ύφεση και
ειρήνη˙ υπογραφή της έκκλησης από ογδόντα
προσωπικότητες της χώρας.
2. 3.6.1959 – 15.10.1963
Άρθρα του βουλευτή της ΔΕ Μ.Κύρκου σχετικά με τους
σκοπούς του παγκόσμιου κινήματος Ειρήνης και την
ειρήνη στα Βαλκάνια˙ η Κίνηση για τη Βαλκανική
Συνεργασία˙ ανακοινώσεις και αποφάσεις της Ελληνικής
Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη˙ χαιρετιστήρια
τηλεγραφήματα προς το Σοβιετικό πρωθυπουργό
Ν.Χρουστσόφ για το ταξίδι του στην Αμερική και την
έναρξη συνομιλιών με τον Αμερικανό πρόεδρο
Αϊζενχάουερ˙ ανησυχίες και αντιδράσεις για τις γαλλικές
πυρηνικές δοκιμές στη Σαχάρα˙ σύγκληση Εθνικού
Συνεδρίου για τον αφοπλισμό και την Ειρήνη στην Αθήνα
(24 Ιουνίου 1962).
3. 2.9.1959 – 22.11.1963
Συζήτηση στον ΟΗΕ του σοβιετικού σχεδίου για γενικό και
πλήρη αφοπλισμό (Οκτώβριος 1959)˙ η διάσκεψη των
τεσσάρων μεγάλων δυνάμεων στο Παρίσι (Μάϊος 1960)˙
κατάρριψη αμερικανικού κατασκοπευτικού αεροπλάνου Υ2
στη Σοβιετική Ένωση˙ συμπεράσματα από τις αποφάσεις
της 12ης Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ στο θέμα της
Ειρήνης˙ η 16η επέτειος του πυρηνικού ολέθρου της
Χιροσίμα (Αύγουστος 1961)˙ απόφαση του ΝΑΤΟ για
εγκατάσταση βάσης πυραύλων στην Κρήτη: ανησυχίες και
αντιδράσεις˙ μήνυμα ειρήνης του Άγγλου φιλοσόφου και
αγωνιστή της Ειρήνης Μπ.Ράσελ προς τους Έλληνες
πολίτες˙ σύγκληση στη Μόσχα Παγκόσμιου Συνεδρίου για
τον Αφοπλισμό και την Ειρήνη (9-14 Ιουλίου 1962):
παγκόσμια κινητοποίηση για το συνέδριο, ομιλίες και
δηλώσεις της ελληνικής αντιπροσωπείας˙ εκκλήσεις

προσωπικοτήτων της επιστήμης και των γραμμάτων για
διακοπή των πυρηνικών δοκιμών˙ άρθρα και σχόλια υπέρ
της ανάπτυξης μαζικού κινήματος Ειρήνης στην Ελλάδα˙
Α΄Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης στην Αθήνα: κυβερνητικές
προσπάθειες για ματαίωση της πορείας και άσκηση
αστυνομικής βίας (Μάϊος 1963)˙ η συμφωνία της Μόσχας
για τον αφοπλισμό και την Ειρήνη˙ έξι ομιλίες της σειράς
«Πόλεμος και Ειρήνη – Αφοπλισμός και Ελλάδα»˙ άρθρο
της Φούλας Χατζηδάκη με τίτλο «Και επί γης Ειρήνη».
4. 4.9.1959 – 29.7.1960
Εξελίξεις στο πρόβλημα της κατάπαυσης των πυρηνικών
δοκιμών και της απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων˙
διεθνής διάσκεψη για τα προβλήματα της Ανταρκτικής
στην Ουάσιγκτον (Δεκέμβριος 1959)˙ συνδιάσκεψη των
Οπαδών της Ειρήνης στην Ιαπωνία˙ η δράση των οπαδών
της Ειρήνης ανά τον κόσμο˙ εθνικές συνδιασκέψεις
Ειρήνης˙ δηλώσεις ευρωπαϊκών κομμάτων και πολιτικών
εκπροσώπων κατά των πυρηνικών δοκιμών˙ άρθρα και
σχόλια για τις πυρηνικές βάσεις και τον αφοπλισμό˙
απόφαση
της
20ης
Συνόδου
της
Παγκόσμιας
Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ) στο Βουκουρέστι για
τον γενικό αφοπλισμό (Δεκέμβριος 1959)˙ Διεθνής
Διάσκεψη για τον αφοπλισμό στο Λονδίνο (Φεβρουάριος
1960)˙ Συνδιάσκεψη της Σοβιετικής Επιτροπής Ειρήνης
στη Μόσχα για τα προβλήματα του αφοπλισμού
(Φεβρουάριος 1960)˙ οι συνέπειες από τις γαλλικές δοκιμές
πυρηνικών όπλων στη Σαχάρα˙ ίδρυση στη Μόσχα
«Πανεπιστημίου των Λαών» για τις χώρες της Ασίας,
Αφρικής και Λατινικής Αμερικής˙ ανάπτυξη στις ΗΠΑ
κίνησης υπέρ της απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων˙
απονομή στον Άγγλο Φίλιπ Νόελ Μπαίκερ του βραβείου
Νόμπελ Ειρήνης για τους αγώνες του υπέρ του αφοπλισμού
(Μάρτιος 1960)˙ περιοδεία του Σοβιετικού πρωθυπουργού
στην Ασία˙ η προετοιμασία για την υποδοχή του
Ν.Χρουστσόφ στη Γαλλία (Μάρτιος 1960)˙ οι εργασίες της
12μελούς Επιτροπής Αφοπλισμού στη Γενεύη (Μάρτιος
1960)˙ ομιλία του Μορίς Τορέζ στην Ολομέλεια της ΚΕ
του ΚΚ Γαλλίας (Μάϊος 1960).
5. 1.4.1961 – 30.11.1963
Οι σύνοδοι του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης στο
Δελχί (1961) και στη Στοκχόλμη (1962) . μαζικές
διαδηλώσεις για την Ειρήνη στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες .
Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ειρήνη και τον Αφοπλισμό
στη Μόσχα (1962) . διεθνείς προετοιμασίες και
κινητοποιήσεις πολιτών . συνέντευξη Μπ. Ράσελ σε
ανταποκριτή της εφ. Αυγή στο Λονδίνο . ειδήσεις για τους
αγώνες υπέρ της ειρήνης σε διάφορες χώρες . σχόλια του
διεθνούς τύπου για την Ειρήνη, τον αφοπλισμό και τις
πορείες Ειρήνης.
Φ2 3.11.1959 – 14.9.1960

Περιεχόμενα του 11ου τεύχους του περ. Προβλήματα Ειρήνης
και Σοσιαλισμού . ομιλία στον ΡΣ Μόσχας του αντιπροέδρου
του Συνδέσμου Σοβιετικής Ένωσης – Ελλάδας . η ιστορική
επίσκεψη Χρουστσόφ στις ΗΠΑ, στροφή από τον ψυχρό
πόλεμο στην αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των λαών
(Σεπτέμβριος 1959) . η πρόοδος των σοβιετο-αμερικανικών
σχέσεων . προκλητικές εκδηλώσεις νεοναζιστών στη Δ.
Ευρώπη και την Ελλάδα . περιοδεία Ν. Χρουστσόφ στην
Αυστρία: ανάλυση της διεθνούς κατάστασης και της
εξωτερικής πολιτικής της Σοβιετικής Ένωσης . σύνοδος του
Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης στη Στοκχόλμη:
ντοκουμέντα και αποφάσεις της συνόδου . ανοικτή επιστολή
του Συλλόγου Κρητών Σπουδαστών προς τον Αμερικανό
καθηγητή Χένρι Κίσινγκερ . οι διεθνείς εξελίξεις μετά τη
διακοπή των συνομιλιών της Γενεύης επί του αφοπλισμού .
16η επέτειος της Χιροσίμα: σύγκληση στο Τόκιο της 6ης
Διεθνούς Συνδιάσκεψης για την απαγόρευση των ατομικών
όπλων και τον γενικό αφοπλισμό . μήνυμα της Ελληνικής
Επιτροπής για την Ύφεση και την Ειρήνη . έκκληση του ΚΣ
της Νεολαίας ΕΔΑ υπέρ της ειρήνης και του αφοπλισμού . η
δίκη Πάουερς στη Μόσχα . πανευρωπαϊκή διαμαρτυρία των
οπαδών της ειρήνης για τον εξοπλισμό της Γερμανίας με
πυρηνικά όπλα . η διάσκεψη των χωρών της
Παναμερικανικής Ένωσης στο Σαν Χοσέ . ρουμανική
πρωτοβουλία για βαλκανική συνεργασία . επιστολή του
προέδρου της Ελληνικής Κίνησης για την Βαλκανική
Συνεργασία Σπ. Μερκούρη στη εφ. Βήμα . επίσκεψη Σπ.
Μερκούρη στις βαλκανικές πρωτεύουσες.
Φύλλα: 394: δακτ.
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1959 – 1967: Ελληνικό Κίνημα Ειρήνης – Μαραθώνιες Πορείες
Φ1 10.6.1959 – 20.4.1965
Συγχαρητήριες επιστολές πολιτικών εξορίστων στον Κ.
Βάρναλη για την απονομή στον ποιητή του βραβείου Λένιν
για την Ειρήνη . εκδηλώσεις για την ύφεση και τον αφοπλισμό
στη διάρκεια επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου
Αϊζενχάουερ στη Αθήνα . κινητοποιήσεις για την ειρήνη και
τον αφοπλισμό σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις . διεθνής
αποδοκιμασία για τις γαλλικές πυρηνικές δοκιμές στη Σαχάρα
.
κινητοποιήσεις των κατοίκων της Κρήτης κατά της
εγκατάστασης νατοϊκών βάσεων πυραύλων στο νησί .
καταδίκη από εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου της
δολοφονίας του Κογκολέζου πρωθυπουργού Π. Λουμούμπα.
διαμαρτυρίες για την παρουσία, στο πλαίσιο σύσκεψης του
ΝΑΤΟ στην Αθήνα, Γερμανών στρατιωτικών ενεχομένων σε
εγκλήματα πολέμου . διαμαρτυρίες για τις επιθετικές ενέργειες
των ΗΠΑ κατά της Κούβας . ανακοινώσεις και εκκλήσεις
συλλόγων και οργανώσεων υπέρ του γενικού αφοπλισμού .
διοργάνωση στη Αθήνα από τον Σύνδεσμο Νέων «Μπέρτραντ

Ράσσελ» της Α΄Μαραθώνιας Πορείας για την Ειρήνη:
απαγόρευση της πορείας από την κυβέρνηση Καραμανλή και
πραγματοποίησή της υπό το κράτος αστυνομικής βίας (21
Απριλίου 1963) . συγκέντρωση οπαδών της Ειρήνης στη
Θεσσαλονίκη: καταδίκη της στυγερής δολοφονίας του
βουλευτή και μαραθωνοδρόμου της ειρήνης Γρ. Λαμπράκη .
διοργάνωση από τον Σύνδεσμο «Μπέρτραντ Ράσσελ»
φιλειρηνικών εκδηλώσεων στην Αθήνα, Πειραιά και Κατερίνη
στο πλαίσιο της «Εβδομάδας της Χιροσίμα» . διοργάνωση από
τον Σύνδεσμο «Μπ. Ράσσελ» της δεύτερης Μαραθώνιας
Πορείας Ειρήνης στη Αθήνα: ευρεία υποστήριξη της πορείας
από ανθρώπους των γραμμάτων, της τέχνης και της επιστήμης
.
μνήμη Γρ. Λαμπράκη: ένας χρόνος από τη δολοφονία του .
το πρόγραμμα της Β΄ Μαραθώνιας πορείας και περιγραφή της
διεξαγωγής και του τερματισμού της στο Πεδίον του Άρεως
(17 Μαΐου 1964).
Φ2 16.1.1963 – 4.12.1963
Η 7η Διάσκεψη Στρογγυλής Τραπέζης Ανατολής και Δύσης
στο Παρίσι (18-21 Ιανουαρίου 1963) . οι αποφάσεις και το
μήνυμα του Παγκοσμίου Συνεδρίου Ειρήνης . επτά ομιλίες με
τίτλο «Ψυχρός Πόλεμος – Συνέπειες – Διδάγματα» . διεθνείς
διαμαρτυρίες και αποδοκιμασία για την απαγόρευση της Α΄
Μαραθώνιας Πορείας Ειρήνης στη Αθήνα από την κυβέρνηση
Καραμανλή.
Φ3 27.2.1964 – 25.11.1965
Διεθνές Συνέδριο Νεολαίας
για την Ειρήνη στη Φλωρεντία (Φεβρουάριος 1964) .
καταδίκη από το γαλλικό κίνημα Ειρήνης της ένοπλης
αμερικανικής επέμβασης στο Βιετνάμ και τον Άγιο Δομίνικο .
διεθνείς διαμαρτυρίες κατά των ιμπεριαλιστικών ενεργειών
των ΗΠΑ.
Φ4 16.4.1964 – 20.5.1965
Η Β΄ Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης στην Αθήνα (23 Μαΐου
1964): ποίηση Ελλήνων ποιητών αφιερωμένη στη ειρήνη .
δηλώσεις του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου για την Πορεία
Ειρήνης . σχόλια του ξένου τύπου για την Β΄ Μαραθώνια
Πορεία Ειρήνης στην Αθήνα . αναφορά σε άρθρο της
πολιτικής επιθεώρησης της ΕΔΑ Ελληνική Αριστερά με τίτλο
το «Ελληνικό Κίνημα Ειρήνης – Η Β΄ Μαραθώνεια Πορεία» .
σχόλια σχετικά με τον ρόλο των εργατών, των γυναικών και
των κομμουνιστών στον αγώνα για την υπεράσπιση και
εδραίωση της ειρήνης.
Φ5 29.4.1964 – 11.6.1966
Έντονες αντιδράσεις της κοινής γνώμης, συλλόγων και
οργανώσεων για την κυβερνητική απόφαση απαγόρευσης της
Δ΄Μαραθώνιας Πορείας˙ δηλώσεις του ΔΣ του Συνδέσμου
«Μπέρντραντ Ράσσελ»˙ οι εργασίες στην Αθήνα της 5ης
Συνόδου των Επιτροπών Βαλκανικής Συνεργασίας (10-12
Μαΐου 1965)˙ το Β΄Πανελλαδικό Συνέδριο Ειρήνης στην
Αθήνα (16 Μαΐου 1965)˙ ανακοινώσεις και διαμαρτυρίες των

επιτροπών ειρήνης κατά του πολέμου στο Βιετνάμ, των
αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα και των πτήσεων
αμερικανικών αεροπλάνων εξοπλισμένων με πυρηνικά στον
εναέριο χώρο της Ελλάδας˙ επιστολή της Ελληνικής
Επιτροπής Ειρήνης προς τα πολιτικά κόμματα για άσκηση
μιας εθνικής πολιτικής ειρήνης˙ Διακήρυξη της
Προπαρασκευαστικής Επιτροπής της Δ΄Μαραθώνιας Πορείας
Ειρήνης υπογραφομένη από δεκάδες εκπροσώπους της
πολιτικής, πνευματικής και κοινωνικής ζωής˙ 6η Σύνοδος των
Επιτροπών Βαλκανικής Συνεργασίας στη Σόφια (25 Μαΐου
1966)˙ Α΄Διάσκεψη των Νομικών των Βαλκανικών χωρών
στη Σόφια (25-27 Μαΐου 1966).
Φ6 17.5.1964 – 11.6.1965
Δηλώσεις παραγόντων του πνευματικού και καλλιτεχνικού
κόσμου για την Β΄ Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης στη Αθήνα .
δηλώσεις του αντιπροέδρου της Ελληνικής Επιτροπής
Ειρήνης για τις σχέσεις Ελλάδας – Βουλγαρίας, στο πλαίσιο
του Εθνικού Συνεδρίου Ειρήνης της Βουλγαρίας.
Φ7 8.5.1965 – 18.4.1967
Γ΄ Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης στην Αθήνα (23 Μαΐου 1965):
το κείμενο του «Δωδεκάλογου» της πορείας . διακήρυξη της
προπαρασκευαστικής επιτροπής . διακήρυξη των οργανώσεων
Νεολαίας και Φοιτητών της Διεθνούς Διάσκεψης του
Βερολίνου για την Γ΄ Μαραθώνια Πορεία στην Ελλάδα .
μνήμη Γρ. Λαμπράκη . επιτυχής πραγματοποίηση της πορείας
και σχετικές ανακοινώσεις της ΕΕ της ΕΔΑ και της Δ.
Νεολαίας Λαμπράκη . σχολιασμός της πορείας από τον
ελληνικό και ξένο τύπο . Δ΄ Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης
(22.5.1966):
διοργάνωση
εκδηλώσεων
από
την
προπαρασκευαστική επιτροπή . ο «Δωδεκάλογος» της Δ΄
Πορείας Ειρήνης . επιτυχής πραγματοποίηση της πορείας:
συμμετοχή ξένων αντιπροσώπων και παράλληλες εκδηλώσεις
συμπαράστασης στο εξωτερικό . οι εργασίες της 6ης
Διάσκεψης των Επιτροπών Βαλκανικής Συνεργασίας στη
Σόφια . Ε΄ Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης: διακήρυξη της
προπαρασκευαστικής επιτροπής . απαγόρευση της πορείας
από την κυβέρνηση Κανελλόπουλου: θύελλα διαμαρτυριών
και καταδίκη της κυβερνητικής στάσης από οργανώσεις,
σωματεία, δημοτικά συμβούλια . μετακύλιση της ημερομηνίας
πραγματοποίησης της πορείας από τον Απρίλιο στον Ιούνιο
1967 με το πρόσχημα της έναρξης προεκλογικής περιόδου.
Φύλλα: 642: δακτ.
ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
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1958 –1964: Σχέσεις Ελλάδας με Σοβιετική Ένωση και Λαϊκές
Δημοκρατίες
–
Βαλκανική
Συνεργασία
–
Διαβαλκανικές πολιτιστικές ανταλλαγές.
Φ126.3.1958 – 25.5.1959

Σχέσεις Ελλάδας με Σοβιετική Ένωση και Λαϊκές
Δημοκρατίες: εορτασμός στη Μόσχα της εθνικής επετείου της
25ης Μαρτίου . δεκαήμερο ελληνοσοβιετικής φιλίας με
πρωτοβουλία του Ελληνοσοβιετικού Συνδέσμου . δηλώσεις Ν.
Χρουστσόφ περί ειρηνικής συνύπαρξης των λαών: αναφορά
στις ελληνοσοβιετικές σχέσεις . προτάσεις του Τ. Ζίβκοφ για
ανάπτυξη των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων . προτάσεις των
βαλκανικών Λαϊκών Δημοκρατιών για διαβαλκανική
συνεργασία . η στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στο
ζήτημα της προώθησης των ανταλλαγών με τις σοσιαλιστικές
χώρες . η σημασία των ανατολικών αγορών στη ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας. επισκέψεις εκπροσώπων του πολιτικού,
επιχειρηματικού και πνευματικού κόσμου στη Σοβιετική
Ένωση και τις Λ. Δημοκρατίες . η πολιτιστική παρουσία των
Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στις χώρες του σοσιαλισμού .
διεύρυνση των οικονομικών ανταλλαγών μεταξύ της Ελλάδας
και
των
Λαϊκών
Δημοκρατιών
Ουγγαρίας
και
Τσεχοσλοβακίας . έναρξη εμπορικών σχέσεων με τη Λ.
Δημοκρατία Κίνας . η προοπτική των ελληνικών οικονομικών
ανταλλαγών με την Αίγυπτο . η πορεία των
ελληνοβουλγαρικών εμπορικών σχέσεων . εκτόξευση του
πρώτου σοβιετικού πυραύλου στο διάστημα . σχόλια για το
21ο Συνέδριο του ΚΚΣΕ . καταγγελίες της αλβανικής
κυβέρνησης για ελληνικές προκλήσεις στην ελληνοαλβανική
μεθόριο . αναφορά σε άρθρα της εφημερίδας της ελληνικής
μειονότητας στην Αλβανία Λαϊκό Βήμα σχετικά με την
συμβολή των Ελλήνων στην οικοδόμηση του σοσιαλισμού
στη χώρα . σχολιασμός της 138ης επετείου της Ελληνικής
Επανάστασης από τον τύπο των σοβιετικών χωρών . επίσκεψη
στη Μόσχα του αρχηγού του Κόμματος των Προοδευτικών,
Σπ. Μαρκεζίνη . πρόσκληση στη ΣΕ Ελλήνων συγγραφέων .
ευνοϊκές διαθέσεις της ΣΕ για διεύρυνση των οικονομικών
σχέσεων με την Ελλάδα . διακοίνωση της Σοβιετικής Ένωσης
προς την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με την επικείμενη
εγκατάσταση αμερικανικών πυραυλικών βάσεων στην
Ελλάδα.
Φ2 1959 –1964
1. 16.5.1959–20.4.1964:
Αφοπλισμός,
αποπυρηνικοποιημένη
Βαλκανική
και
Μεσόγειος, Βαλκανική Συνεργασία: η Διάσκεψη των
Υπουργών Εξωτερικών των τεσσάρων μεγάλων δυνάμεων
στη Γενεύη . επισκέψεις παραγόντων της ελληνικής
πολιτικής, οικονομικής και πνευματικής
ζωής στις
.
ανατολικές χώρες και τη Λ Δ. της Κίνας
δηλώσεις
βουλευτών της ΕΔΑ και του προέδρου της Κίνησης
Βαλκανικής Συνεργασίας Σ. Μερκούρη περί του σοβιετικού
σχεδίου γενικού και πλήρους αφοπλισμού . η 3η Διεθνής
Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό στο Λονδίνο . οι θέσεις του
αρχηγού του Κόμματος των Φιλελευθέρων, Σ. Βενιζέλου, σε
θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, στο θέμα της

βαλκανικής συνεργασίας και της νομιμοποίησης του ΚΚΕ .
συνέντευξη του βουλευτή της ΕΔΑ, Η. Ηλιού, στον ΡΣ
Μόσχας σχετικά με τη δίκη του Αμερικανού κατασκόπου
Πάουερς . αντιδράσεις για την έγερση αδριάντα του τέως
προέδρου των ΗΠΑ, Χ. Τρούμαν, στο κέντρο της Αθήνας .
επίσκεψη Σ. Βενιζέλου στη Μόσχα . συνάντηση των
επιτροπών για την βαλκανική συνεννόηση στην Αθήνα και το
.
Βουκουρέστι
σοβιετικές
προτάσεις
για
.
αποπυρηνικοποιημένη Βαλκανική και
Μεσόγειο
εξομάλυνση των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων.
2. 22.7.1959 – 4.3.1964
Σχέσεις Σοβιετικής Ένωσης-Δύσης . επισκέψεις Ελλήνων
βουλευτών και του αρχηγού του Κόμματος των
Φιλελευθέρων, Σ. Βενιζέλου, στη Ρουμανία . η συνάντηση
Χρουστσόφ – Αϊζενχάουερ στο επίκεντρο της ελληνικής
πολιτικής επικαιρότητας . επίσκεψη Χρουστσόφ στη Γαλλία:
έναρξη γαλλο-σοβιετικού διαλόγου . βελτίωση των σχέσεων
μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης – Τουρκίας . διακοίνωση της
σοβιετικής κυβέρνησης προς την κυβέρνηση των ΗΠΑ για
κήρυξη
της
Μεσογείου
σε
απύραυλη
και
αποπυρηνικοποιημένη ζώνη.
3. 29.10.1959 – 26.12.1962
Πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ Ελλάδας – σοσιαλιστικών
χωρών: ανταλλαγές επισκέψεων εκπροσώπων του πολιτικού
και πνευματικού κόσμου˙ επισκέψεις επιχειρηματιών,
συνδικαλιστών και αντιπροσωπείας Ελληνίδων γυναικών
στη ΣΕ και τη Ρουμανία . συμμετοχή ελληνικών αθλητικών
συλλόγων σε αθλητικές συναντήσεις στη Ρουμανία .
επίσκεψη στη Ελλάδα του πατριάρχη Μόσχας και πάσης
Ρωσίας, Αλεξίου . έκθεση σοβιετικού βιβλίου στα γραφεία
του Ελληνοσοβιετικού Συνδέσμου στην Αθήνα.
4. 19.3.1960 – 1.3.1964
Διαβαλκανικές πολιτιστικές ανταλλαγές: συνάντηση
εκπροσώπων αθλητικών οργανώσεων των βαλκανικών
χωρών στην Αθήνα . επίσκεψη αντιπροσωπείας Ελληνίδων
γυναικών υπό τη βουλευτή Μ. Σβώλου στη Σοβιετική
Ένωση . 6η Βαλκανική Ιατρική Εβδομάδα στο Βουκουρέστι .
Φεστιβάλ Λαϊκής Τέχνης των χωρών της Βαλκανικής:
συμμετοχή του συγκροτήματος Ντόρας Στράτου . ανέβασμα
της «Ηλέκτρας» του Σοφοκλή από τον ελληνικό
ερασιτεχνικό θίασο της ελληνικής παροικίας της πόλης
Σουχούμι . δεκαήμερο ελληνοσοβιετικής φιλίας: ομιλία του
ποιητή Κ. Βάρναλη . σχόλια του ρουμανικού τύπου για τις
παραστάσεις του «Πειραϊκού Θεάτρου» στο Βουκουρέστι.
5. 23.3.1960 – 31.12.1960
Οι συνομιλίες της 10μελούς Επιτροπής Αφοπλισμού στη
Γενεύη: αποτελέσματα των εργασιών . οι γαλλοσοβιετικές
σχέσεις . η Διάσκεψη Κορυφής στο Παρίσι (Μάϊος 1960) .
σοβιετική προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για
τις αμερικανικές αεροπορικές προκλήσεις εις βάρος της ΣΕ .

επίσκεψη στην Ελλάδα του πατριάρχη Μόσχας Αλεξίου .
εντυπώσεις του βουλευτή, Μ. Κύρκου, από την επίσκεψή του
στη Βουλγαρία.
6. 12.1.1963
Σχόλια για την επίσκεψη στην Ελλάδα του πατριάρχη
Μόσχας και πάσης Ρωσίας, Αλεξίου.
Φ3 1959 - 1963
1.19.5.1959
Πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ Ελλάδας-Σοβιετικής
Ένωσης: θέατρο, κινηματογράφος, εκδόσεις.
2.21.5.1959- 20.12.1963
Αντισοβιετικά και αντικομουνιστικά σχόλια του ελληνικού
κρατικού ραδιοφώνου . αντικομουνιστικά δημοσιεύματα του
ελληνικού και αμερικανικού τύπου.
3. 27.5.1959-29.12.1962
Ειδήσεις από την ελληνική και ξένη καλλιτεχνική ζωή.
4.18.9.1959-20.12.1962
Νέα από το χώρο της επιστήμης: επιτεύγματα της σοβιετικής
επιστήμης και τεχνολογίας . οι σοβιετικές επιδόσεις στην
κατάκτηση του διαστήματος . ανάδειξη των Ελλήνων
επιστημόνων στις ανατολικές χώρες . το ελληνικό Βασιλικό
Ίδρυμα Ερευνών.
5. 14.6.1962- 14.9.1962
Εγκατάλειψη του κατώτερου κλήρου από το ελληνικό
κράτος . επίσκεψη Ελλήνων θεολόγων στη Σοβιετική
Ένωση.
Φύλλα: 1150: δακτ.
ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
Κ 360

1958 –1963: Επέτειοι ίδρυσης του ΚΚΕ και ΕΑΜ – Επέτειοι εθνικών,
δημοκρατικών και αντιστασιακών αγώνων – Επέτειοι
του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος.
Φ1 30.10.1958 – 9.12.1958
40η επέτειος της ίδρυσης του ΚΚΕ . χαιρετιστήρια μηνύματα
των αδελφών κομμάτων . εκδηλώσεις στο πλαίσιο της
προετοιμασίας για τα 40χρονα του ΚΚΕ . χρονικό των
αγώνων του ΚΚΕ από τη ίδρυσή του μέχρι την Εθνική
Αντίσταση . ποίηση αφιερωμένη στα 40χρονα του ΚΚΕ .
ανακοινώσεις της ΚΕ του ΚΚΕ.
Φ2 20.5.1959 – 13.12.1963
Υποφάκελοι 1-7
Η Εργατική Πρωτομαγιά: εορτασμοί, εκδηλώσεις, αιτήματα
της εργατικής τάξης, μηνύματα άρθρα, ποιήματα . κάλαντα
του 1962: υπόδειγμα . η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου .
18η – 22η επέτειος ίδρυσης του Εθνικού Απελευθερωτικού
Μετώπου (ΕΑΜ) . 41η – 45η επέτειος ίδρυσης του ΚΚΕ .
επέτειοι εθνικών και δημοκρατικών αγώνων . παγκόσμια
ημέρα του παιδιού . επέτειοι γέννησης και θανάτου μεγάλων

κομμουνιστών ηγετών και σοβιετικών λογοτεχνών . επέτειοι
αγώνων του προλεταριάτου και του κομμουνιστικού
κινήματος . επέτειοι του αντιφασιστικού αγώνα της
Σοβιετικής Ένωσης . επέτειος της ίδρυσης του ΟΗΕ και της
κατοχύρωσης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου . άρθρο για
τα πενήντα χρόνια από την έκδοση του Κομμουνιστικού
Μανιφέστου στην Ελλάδα.
Φύλλα: 1941: δακτ.
Κ 361

1960 –1966: Μνήμη αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης – Επέτειοι
αγώνων της Εθνικής Αντίστασης, εθνικών και
δημοκρατικών αγώνων
Φ1 1.4.1960 – 6.3.1963
«Ήρωες και μάρτυρες της Εθνικής Αντίστασης»
Φ2 23.3.1964 – 12.12.1966
Υποφάκελοι 1-5
Επέτειοι της Εθνικής Αντίστασης . η συμβολή του ελληνικού
λαού στη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών . τα αιματηρά
γεγονότα κατά τον εορτασμό της 21ης επετείου της
ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου . ανακοινώσεις
των οργανώσεων των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης .
αντιστασιακά αφηγήματα . συνέντευξη Κ.Κολιγιάννη σε
ανταποκριτή της εφ. Αυγή στην Πράγα με την ευκαιρία της
23ης επετείου από την ίδρυση του ΕΑΜ . οι Ελληνίδες στην
αντίσταση . μνήμη Δ. Γληνού . μνήμη των αγωνιστών Ν.
Καρβούνη και Ηλέκτρας Αποστόλου.
Φ3 29.5.1967 – 25.12.1967
Επέτειοι δημοκρατικών και εθνικών αγώνων
Βλ. και Κ.345α Φβ
Φύλλα: 667: δακτ.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΗΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Κ 362

1959 –1964
Φ1 1959 – 1963
1. 25.12.1959 – 25.12.1963
Σχόλια και κριτικά σημειώματα συνεργατών του Σταθμού
σχετικά με επίκαιρα ιδεολογικά προβλήματα: ιδεολογικές
αντιθέσεις μεταξύ καπιταλιστικού και σοσιαλιστικού κόσμου
.
ιδεολογικές διαφωνίες στις τάξεις του παγκόσμιου
κομμουνιστικού κινήματος . προλεταριακός διεθνισμός και
εθνικισμός . αντικομουνιστικές και αντισοβιετικές θέσεις της
Δεξιάς στην Ελλάδα . μνήμη ελλήνων πνευματικών
ανθρώπων και αγωνιστών . ζητήματα επιστήμης , τέχνης,
αισθητικής λογοτεχνίας.
2.12.12.1960 – 17.9.1962

Η σημασία των συσκέψεων των Κομμουνιστικών και
Εργατικών Κομμάτων το 1957 και 1960 στη Μόσχα . τα
προβλήματα ανάπτυξης του παγκόσμιου σοσιαλιστικού
συστήματος . η διεθνής επίδραση των επιτευγμάτων του
σοσιαλισμού.
Φ2 1959 –1963
1.20.5.1959 – 13.7.1961
Ποιητική παραγωγή αγωνιστών: ποίηση του Κύπριου
αγωνιστή Θεοδόση Πιερίδη, του φυλακισμένου αγωνιστή
Γεωργούλα Μπέϊκου, των ποιητών Δ. Ρεντή, Τάσου
Λειβαδίτη, Ρίτας Μπούμπη – Παπά . τρία ποιήματα της
Έλλης Ιωαννίδου γραμμένα στη φυλακή . ποίηση Τεύκρου
Ανθία, Βικτωρίας Θεοδώρου . κάλαντα.
2. 22.5.1959 – 14.11.1963
.
Βιβλιοκρισίες
αποσπάσματα
διηγημάτων
και
μυθιστορημάτων . λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά νέα . μνήμη
Ελλήνων και ξένων λογοτεχνών . σημειώματα αφιερωμένα
στον Μ. Γλέζο και τους εκτοπισμένους αγωνιστές.
3. 28.12.1959 – 23.11.1963
Χρονογραφήματα.
4. 17.2.1961
Αναφορά στον Πατρίς Λουμούμπα . ποίημα αφιερωμένο στη
μνήμη του.
Φ3 17.3.1962 – 14.2.1964
«Ο σταθμός και οι ακροατές του»: Επιστολές ακροατών στη
«Φωνή της αλήθειας».
Φύλλα: 1052: δακτ.
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1964 – 1967: Νέα για την πνευματική και καλλιτεχνική ζωή
Φ1 1964 – 1967
1. 7.2.1964 – 7.10.1966
Ποίηση.
2. 21.2.1964 – 19.6.1966
Βιβλιοκρισίες . διηγήματα . αφιερώματα στη μνήμη Ελλήνων
λογοτεχνών.
3. 7.3.1964 – 13.4.1976
Χρονογραφήματα . κριτικά σημειώματα.
4.1. 11.11.1966
Νέα από την καλλιτεχνική ζωή . τα αποκαλυπτήρια της
προτομής του Α. Σικελιανού στη Σαλαμίνα.
4.2. 23.3.1967 – 30.3.1967
« Από όσα διαβάζω»: Δεκαπενθήμερη εκπομπή με επιμέλεια
του συνεργάτη του σταθμού Πολύβιου.
Φ2 1964 – 1967
1. 17.2.1964 – 21.3.1967
Σχόλια και κριτικά σημειώματα συνεργατών του σταθμού:
πάλη κομμουνιστικής και αστικής ιδεολογίας . η
αντικομουνιστική προπαγάνδα στην Ελλάδα . η ιδεολογία του
καπιταλισμού και τα επιτεύγματα του σοσιαλισμού . οι
ιδεολογικές ρίζες της ελληνικής ολιγαρχίας . ο νεοφασισμός .

κατάθεση στη ελληνική βουλή νομοσχεδίου για την διάλυση
της νεολαίας Λαμπράκη . η φυσιογνωμία του κόμματος της
ΕΔΑ και ΚΚΕ . διαστρέβλωση της φυσιογνωμία στης ΕΔΑ
από την δεξιά προπαγάνδα . αναφορά σε άρθρα της μηνιαίας
πολιτικής επιθεώρησης Ελληνική Αριστερά.
2. 29.2.1964 – 15.4.1967
Νέα από την πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση: θεατρικές
προτάσεις . μουσικές συναυλίες . εκθέσεις ζωγραφικής .
εκδόσεις βιβλίων ελλήνων και σοβιετικών λογοτεχνών.
3. 30.3.1964 – 25.2.1967
Λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά νέα: Συνέδριο των
Λογοτεχνών της Βαλκανικής στη Σόφια . σοβιετικές εκδόσεις
έργων ελλήνων ποιητών . περιοδείες ελληνικών θέσεων και
θεατρικές παραστάσεις στη Σοβιετική Ένωση, Ρουμανία και
Πολωνία . εντυπώσεις Ελλήνων καλλιτεχνών από την
πολιτιστική ζωή στις ανατολικές χώρες.
4. 23.4.1964 – 25.11.1966
Λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά νέα . βιβλιοκριτικά
σημειώματα.
5. 25.1.1966 – 3.2.1967
Νέα από τον χώρο της επιστήμης: σεμινάρια . συνέδρια .
εβδομάδες Σύγχρονης Σκέψης του Κέντρου Μαρξιστικών
Μελετών και Ερευνών.
6. 1.3.1966 – 18.2.1967
Σχόλια σχετικά με αντισοβιετικές δηλώσεις και αρθρογραφία
Ρώσων συγγραφέων.
Φύλλα: 261: δακτ., χφ.
ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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1959 – 1967
Φ1 19.5.1959 – 9.10.1963
Παιδεία: η ανεπάρκεια των εκπαιδευτικών μέτρων της
κυβέρνησης Καραμανλή . προβλήματα των τριών βαθμίδων
της εκπαίδευσης . σύγκριση με την κατάσταση της παιδείας
στις ανατολικές χώρες . φοιτητικοί αγώνες και απεργίες
εκπαιδευτικών . το αίτημα του 15% για την παιδεία .
Πανσπουδαστικό Συνέδριο.
Φ2 12.6.1959 – 22.8.1962
Αθλητισμός: η εμπορευματοποίηση του ελληνικού
ποδοσφαίρου.
Φ3 16.9.1959 – 22.8.1963
Λαϊκή Στέγη: συνθήκες στέγασης του πληθυσμού . το
πρόβλημα της στέγασης των σεισμοπλήκτων και των
πλημμυροπαθών . εγκατάλειψη της υγείας και πρόνοιας από
την κυβέρνηση Καραμανλή.
Φ4 4.2.1964 – 20.3.1967
Ο εορτασμός της Ημέρας της Γυναίκας (8 Μαρτίου) ανά τον
κόσμο˙ μνεία στην καθιέρωση της επετείου το 1910 στη

Συνδιάσκεψη της Κοπεγχάγης˙ μετάδοση ποιημάτων της
ποιήτριας Ρίτας Μπούμη-Παπά από το βιβλίο της «Χίλια
σκοτωμένα κορίτσια» αφιερωμένο στις χίλιες Ελληνίδες νεκρές
του αγώνα˙ η διαμόρφωση της Ρωσίας γυναίκας από το
σοβιετικό σοσιαλιστικό σύστημα˙ η αναγνώριση της γυναίκας
στη σοσιαλιστική κοινωνία˙ το γυναικείο ζήτημα και οι
διεκδικήσεις του ανά τον κόσμο˙ Διεθνής Διάσκεψη
Εργαζομένων Γυναικών στο Βουκουρέστι (Μάϊος 1964)˙
Α΄Παναθηναϊκή Συνδιάσκεψη Γυναικών (25 Μαΐου 1964)˙
Α΄Πανελλαδική Σύσκεψη γυναικών δημοτικών και κοινοτικών
συμβούλων (Ιούλιος 1964)˙ η συνεισφορά της Ελληνίδας στους
λαϊκούς αγώνες για τη δημοκρατία: αναφορά στις 8 γυναίκες
κρατούμενες ανάμεσα στους 125 πολιτικούς κρατουμένους
Αύρα Παρτσαλίδη, Έλλη Ερυθριάδη, Χρυσούλα Γκόγκογλου,
Ρούλα Κουκούλου, Φώφη Λαζάρου, Πολυξένη Χρυσοχοΐδου,
Ευαγγελία Δουδούμη (Οκτώβριος 1964)˙ η συνεισφορά της
αγρότισσας στην ελληνική οικονομία και κοινωνία˙ τα βασικά
αιτήματα της εργαζόμενης Ελληνίδας˙ η δεινή κατάσταση των
2.400 τηλεφωνητριών του ΟΤΕ˙ τα προβλήματα των 4.000
γυναικών εμποροϋπαλλήλων της Αθήνας˙ συγκεντρώσεις και
δραστηριότητα των επιτροπών της Πανελλαδικής Ένωσης
Γυναικών και της Συντονιστικής Επιτροπής Εργαζομένων
Γυναικών˙ Β΄Πανελλαδική Σύσκεψη γυναικών δημοτικών και
κοινοτικών συμβούλων (Νοέμβριος 1965)˙ οι εργασίες της
Διεθνούς Συνδιάσκεψης Γυναικών στη Στοκχόλμη με θέμα την
προστασία του παιδιού: χαιρετιστήριο μήνυμα των γυναικών
πολιτικών προσφύγων της Ελλάδας (Οκτώβριος 1966)˙ οι
εργασίες
της
Β΄Πανελλαδικής
Συνδιάσκεψης
των
Εργαζομένων Γυναικών: χαιρετιστήριο μήνυμα των
εκπατρισμένων Ελληνίδων της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της
Ρουμανίας (Νοέμβριος 1966)˙ προεκλογική ομιλία του
αρχηγού της ΕΡΕ Π.Κανελλόπουλου σε συγκέντρωση
γυναικών υπέρ των γυναικείων δικαιωμάτων (Μάρτιος 1967)˙
η δραστηριοποίηση βουλευτών της ΕΔΑ για τα γυναικεία
δικαιώματα˙ η γυναικεία παρουσία στα ψηφοδέλτια της ΕΔΑ˙
τοκετός εντός της φυλακής πολιτικής κρατούμενης
καταδικασμένης προσφάτως με τον Α.Ν 375 σε δεκαετή
κάθειρξη˙ ο εορτασμός της διεθνούς ημέρας της γυναίκας στην
Ελλάδα σε αντιδιαστολή με τον εορτασμό στη Σοβιετική
Ένωση και τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες.
Φ5 24.4.1964 – 17.5.1965
Αθλητισμός: η κατάσταση του ελληνικού αθλητισμού . η
Ελλάδα στη 18η Ολυμπιάδα.
Φ6 19.2.1965 – 20.4.1967
Κοινωνική Πρόνοια: η αντιμετώπιση της νόσου του καρκίνου
στην Ελλάδα . τα προβλήματα της προσφυγικής στέγης.
Φύλλα: 502: δακτ.

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ
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1958 – 1959
Φ1 1.3.1958 – 2.5.1959
«Γενικά πολιτικά σχόλια»
Φ2 4.3.1958 – 5.4.1959
«Εξωτερική πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης»
Φ3 4.3.1958 – 5.6.1959
«Πάλη των λαών για την Ειρήνη»
Φ4 10.3.1958 – 1.4.1959
«Άρθρα, λόγοι, σχόλια»
Φ5 7.3.1958 – 27.5.1958
«Πατριωτικό Μέτωπο»
Φ6 7.3.1958 – 4.4.1959
«Ελλάδα – ΝΑΤΟ»
Φ7 7.3.1958 – 22.6.1959
«Επέτειες»
Φ8 7.3.1958 – 24.6.1959
«Οικονομικά σχόλια»
Φ9 9.3.1958 – 2.5.1959
«Χρονογραφήματα – Σατυρικά»
Φύλλα: 1227: δακτ.
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1958 –1959
Φ1 11.3.1958 – 29.12.1958
«Εξωτερικά»: Εξωτερικές ειδήσεις
Φ2 12.3.1958 – 4.7.1959
«Εξόριστοι – Φυλακισμένοι – Πάλη για δημοκρατικές
ελευθερίες»
Φ3 14.3.1958 – 13.7.1959
«Αδελφά κόμματα»
Φ4 17.3.1958 – 15.4.1959
«Διάφορα»
Φ5 20.3.1958 – 17.7.1959
«Τρομοκρατία»
Φ6 31.3.1958 – 22.5.1959
«Τουρκία – Ελλάδα»
Φ7 4.4.1958 – 26.6.1959
«Λογοτεχνικά – Καλλιτεχνικά»
Φ8 7.4.1958 – 8.5.1959
«Εξωτερική πολιτική της Ελλάδας»
Φ9 28.4.1958 – 9.5.1959
«Γυναίκες»
Φύλλα: 1746: δακτ.
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1958 –1959
Φ1 2.5.1958 – 26.5.1959
«Κείμενα της ΕΔΑ»
Φ2 3.5.1958 – 21.5.1959

«Αντικομουνιστική καμπάνια»
Φ3 21.5.1958
Οι ηγέτες της ΠΑΔΕ
Φ4 2.6.1958 – 16.7.1958
«Ενστάσεις».
Φ5 22.7.1958 – 23.4.1959
«Διαμαρτυρίες του ελληνικού λαού εναντίον της επεμβάσεως
στη Μ. Ανατολή»
Φ6 30.8.1958 – 17.1.1959
«Μετανάστες»
Φ7 1.9.1958 – 19.9.1958
«Δημοκρατική Ένωση»
Φ8 18.9.1958 – 29.10.1958
«Ομιλίες»
Φ9 13.11.1958 – 26.5.1959
«Κινητοποιήσεις για τον Μανώλη Γλέζο»
Φ10 6.12.1958 – 10.12.1958
«Βασικά σχόλια ενάντια στις διώξεις»
Φύλλα: 535: δακτ.
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1959
Φ1 5.1.1959 – 4.2.1959
«Στρατός – Πολεμικές δαπάνες»
Φ2 20.1.1959 – 16.6.1959
«Επαγγελματίες – Βιοτέχνες»
Φ3 21.1.1959 – 2.7.1959
«Δημοτικές εκλογές»
Φ4 22.1.1959 – 11.6.1959
«Δράση της αντιπολίτευσης στη Βουλή»
Φ5 31.1.1959 – 11.6.1959
«Κινητοποιήσεις για τον Μ. Γλέζο – Β΄»
Φ6
1. 31.1.1959 – 16.5.1959
«Συνδικαλιστικά – Εργατικά»
2. 5.2.1959 – 16.7.1959
«Συνδικαλιστικά – Εργατικά»
Φ7 6.2.1959 – 17.10.1959
«Ετεροδικία»
Φ8 6.3.1959 – 13.5.1959
«Επιστημονικά Θέματα»
Φ9 2.5.1959
«Λ. Δ. Βουλγαρίας»
Φ10 14.5.1959 – 27.6.1959
«Κόμμα Προοδευτικών»
Φ11 15.5.1959 – 1.7.1959
«Αγροτικά»
Φ12 25.5.1959 – 26.6.1959
«Οικονομική κρίση»
Φ13 28.5.1959 – 19.5.1959
«Λ. Δ. Αλβανίας»

Φ14 4.6.1959 – 16.7.1959
«Γερμανοί εγκληματίες πολέμου»
Φ15 8.6.1959
«Επαναπατρισμός»
Φ16 10.6.1959
«Λ. Δ. Τσεχοσλοβακίας»
Φύλλα: 1006: δακτ.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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1958 –1967
Φ1 30.10.1958 – 28.7.1959
Διεθνείς ειδήσεις
Φ2 3.7.1962 – 29.12.1962
Εξωτερικές ειδήσεις
Φ3 2.1.1963 – 3.4.1963
Εξωτερικές ειδήσεις
Φ4 29.5.1967 – 30.6.1967
Εξωτερικές ειδήσεις
Φύλλα: 1827: δακτ.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ –
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ
Επέτειοι αντιφασιστικής νίκης των λαών και οικοδόμησης του σοσιαλισμού στις
Λαϊκές Δημοκρατίες
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1959 –1963: ΛΔ Βουλγαρίας, Αλβανίας, Ρουμανίας, Τσεχοσλοβακίας,
Γερμανίας, Βιετνάμ, Μογγολίας – Ευρώπη – Σοβιετική
Ένωση
Φ1 2.5.1959 – 16.3.1963
Λαϊκή Δημοκρατία Βουλγαρίας: Η οικοδόμηση του
σοσιαλισμού στη Λ. Δ. της Βουλγαρίας . ελληνοβουλγαρικές
σχέσεις . αίτημα της βουλγαρικής κυβέρνησης για ειρηνική
συνύπαρξη των βαλκανικών χωρών.
Φ2 21.5.1959 – 13.7.1962
Ειδήσεις από όλο τον κόσμο: Λατινική Αμερική, Ισπανία,
Ιαπωνία, ΗΠΑ, Ν. Κορέα, Σοβιετική Ένωση, Τουρκία . το
ζήτημα του πυρηνικού εξοπλισμού του γερμανικού στρατού .
οι πυραυλικές βάσεις στην Ελλάδα . η πάλη των αγροτών στις
καπιταλιστικές χώρες . η διάσκεψη των λαών της Αφρικής.
Φ3 23.5.1959 – 10.9.1962
«Ευρώπη: ζώνη ειρήνης ή ζώνη έντασης» . διάσκεψη των
υπουργών εξωτερικών των δυτικών χωρών και της
Σοβιετικής Ένωσης . το συνέδριο της Σοσιαλιστικής
Διεθνούς στο Αμβούργο . η Λ. Δ. της Γερμανίας.
Φ4 28.5.1959 – 22.1.1962

Η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία . η οικοδόμηση του
σοσιαλισμού στη Λ. Δ. της Αλβανίας.
Φ5 30.5.1959 – 26.10.1963
Επίσκεψη Χρουστσόφ στην Αλβανία . φιλειρηνική πολιτική
της ΣΕ . σχόλια για την διεθνή κατάσταση . συνάντηση
Χρουστσόφ – Αϊζενχάουερ . ο Φιντέλ Κάστρο στη Μόσχα.
Φ6 8.6.1959 – 28.11.1963
Επέτειος των 15 χρόνων της απελευθέρωσης της Ρουμανίας
από τη χιτλερική κατοχή . ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός
της χώρας . δηλώσεις της ρουμανικής κυβέρνησης για την
ειρήνη και την ασφάλεια στα Βαλκάνια . συνάντηση
αντιπροσώπων των βαλκανικών χωρών στην Αθήνα.
Φ7 10.6.1959 – 13.12.1962
Δεκαπεντάχρονα της απελευθέρωσης της Τσεχοσλοβακίας
από τον χιτλερικό ζυγό . η σοσιαλιστική οικοδόμηση στη Λ.
Δ. της Τσεχοσλοβακίας.
Φ8 18.8.1959 – 6.5.1961
Το τείχος του Βερολίνου - Η 14η επέτειος της ανακήρυξης
της Λ. Δ. του Βιετνάμ - Η 35η επέτειος της ανακήρυξης της
Λ. Δ. της Μογγολίας: η οικοδόμηση του σοσιαλισμού στη
χώρα.
Φ9 11.8.1959 – 26.12.1963
Σοβιετική Ένωση – Προσελήνωση του δεύτερου κοσμικού
πυραύλου (Σεπτέμβριος 1959)˙ η σημασία της επίσκεψης του
σοβιετικού πρωθυπουργού Ν.Χρουστσόφ στις ΗΠΑ (15-91959)˙ οι σοβιετικές προτάσεις για γενικό και πλήρη
αφοπλισμό στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ˙ η άμιλλα
μεταξύ σοσιαλιστικού και καπιταλιστικού κοινωνικού
συστήματος˙ η πορεία της οικοδόμησης του σοσιαλισμού και
του κομμουνισμού στη Σοβιετική Ένωση και στις Λαϊκές
Δημοκρατίες˙ οι σοβιετικές επιτυχίες στον τομέα της
βιομηχανίας, επιστήμης και τεχνολογίας˙ το ζήτημα της
ειρηνικής συνύπαρξης κρατών με διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά συστήματα˙ οι ελληνοσοβιετικές σχέσεις στο
πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων˙ η επίσκεψη του
Ν.Χρουστσόφ στη Γαλλία και οι ομιλίες του για το
γερμανικό πρόβλημα και τους κινδύνους από το γερμανικό
μιλιταρισμό (Μάρτιος 1960)˙ η διάσκεψη κορυφής στο
Παρίσι και η πτήση αμερικανικού κατασκοπευτικού
αεροπλάνου «Υ2» επάνω από το έδαφος της Σοβιετικής
Ένωσης (Μάϊος 1960)˙
ομιλία Ν.Χρουστσόφ στους
κατοίκους του Βερολίνου σχετικά με τα αίτια της αποτυχίας
της διάσκεψης στο Παρίσι (21-5-1960)˙ ομιλίες
Ν.Χρουστσόφ στη Σοβιετική Ένωση και στο 3ο Συνέδριο του
Εργατικού Κόμματος Ρουμανίας σχετικά με τη φιλειρηνική
σοβιετική εξωτερική πολιτική˙ επίσκεψη Σ.Βενιζέλου στη
Μόσχα˙ συνάντηση στο Κρεμλίνο του προέδρου της ΕΔΑ
Ι.Πασαλίδη με τον αντιπρόσωπο της σοβιετικής κυβέρνησης
Αλ.Κοσύγκιν (Ιούνιος 1960)˙ οι αμερικανικές βάσεις στην
Ελλάδα, τα επιθετικά σχέδια των ΗΠΑ, η ψυχροπολεμική

εσωτερική και εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης
Καραμανλή και η ανάγκη βελτίωσης των ελληνοσοβιετικών
σχέσεων˙ η αντικομμουνιστική εκστρατεία και οι διώξεις
στην Ελλάδα˙ ο λόγος του σοβιετικού πρωθυπουργού στη
15η Σύνοδο της Γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ (23-9-1960)˙
οι προτάσεις των βαλκανικών χωρών για σύναψη συμφώνου
μετατροπής των Βαλκανίων σε ζώνη ειρήνης˙ η επίσκεψη
του Έλληνα πρωθυπουργού Κ.Καραμανλή στο Λονδίνο και
οι συζητήσεις για την ένταξη της Ελλάδας στην Κοινή Αγορά
(Φεβρουάριος 1961)˙ η πτήση του σοβιετικού κοσμοναύτη
Γ.Γκαγκάριν στο διάστημα (Μάϊος 1961)˙ η έδρα
νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Κιέβου˙
απάντηση σε δημοσιεύματα της εφ. των Σκοπίων Νόβα
Μακεντόνια περί μετακίνησης σλαβομακεδόνων προσφύγων
από την Πολωνία στη Βουλγαρία˙ περίληψη του Σχεδίου
Προγράμματος του ΚΚΣΕ˙ οι εργασίες και οι αποφάσεις του
22ου Συνεδρίου του ΚΚΣΕ (17-30 Οκτωβρίου 1961)˙ οι
εργασίες στη Μόσχα του 5ου Παγκόσμιου Συνεδρίου των
Συνδικάτων (4 Δεκεμβρίου 1961)˙ οι αντιμαρξιστικές θέσεις
του Κόμματος Εργασίας της Αλβανίας και σοβιετοαλβανικές
σχέσεις˙ απόρριψη των σοβιετικών προτάσεων για τον
αφοπλισμό και αναγγελία έναρξης αμερικανικών πυρηνικών
δοκιμών (Φεβρουάριος 1962)˙ ομιλίες Ν.Χρουστσόφ στη
Μόσχα, Βουλγαρία και Ρουμανία˙ αποσπάσματα από τον
λόγο του Ν.Χρουστσόφ στο Παγκόσμιο Συνέδριο για το
γενικό αφοπλισμό και την Ειρήνη (10 Ιουλίου 1962)˙ ο
αποκλεισμός της Κούβας από τις ΗΠΑ και η κρίση στην
Καραϊβική (Οκτώβριος 1962)˙ 45η επέτειος της Οκτωβριανής
Επανάστασης: ομιλία Αλ.Κοσύγκιν για την διεθνή
κατάσταση και την εξωτερική πολιτική της Σοβιετικής
Ένωσης (7 Νοεμβρίου 1962)˙ 40η επέτειος της ίδρυσης της
ΕΣΣΔ˙ ομιλία του σοβιετικού πρωθυπουργού στο 6ο
Συνέδριο του Ενιαίου Σοσιαλιστικού Κόμματος Γερμανίας
(Ιανουάριος 1963)˙ το Σύμφωνο της Μόσχας για την
απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών (Αύγουστος 1963)˙ οι
εργασίες του 13ου Συνεδρίου των Σοβιετικών Συνδικάτων
(Νοέμβριος 1963)˙ ευχές του σοβιετικού πρωθυπουργού προς
τον πρόεδρο της ΚΕ του ΚΚ Κίνας Μάο Τσε Τουνγκ για την
70ή επέτειο των γενεθλίων του (26 Δεκεμβρίου 1963).
Φύλλα: 1689: δακτ.
Κ 371

1959 - 1963: ΗΠΑ – Λ.Αμερική – Κούβα – Γαλλία – Ιταλία – Αγγλία
– Γερμανία – Ισπανία – Πορτογαλία – Κογκό – ΕΑΔ –
Αλγερία – Τουρκία – Μέση Ανατολή – Ιράν – Ιράκ –
Ινδία – Κίνα – Βιετνάμ.
Φ1 1959 – 1963
1. 16.5.1959 – 26.12.1963
Χιλή: το Πατριωτικό Μέτωπο και η συνεργασία των
δημοκρατικών δυνάμεων (Μάϊος 1959)

Τουρκία: το ζήτημα της συμμετοχής της Τουρκίας στο
σύμφωνο της Βαγδάτης (Ιούνιος 1959)
ΗΠΑ: πυρηνικές δοκιμές μεγάλης ισχύος στο διάστημα .
επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ στην Κούβα (Αύγουστος
1962)˙ οι φυλετικές ταραχές στην πολιτεία του Μισσισιπή
(Οκτώβριος 1962).
Κοινή Αγορά: η σύνοδος στις Βρυξέλλες του Συμβουλίου
των υπουργών Εξωτερικών και Γεωργίας των χωρών της
Ευρωπαϊκής Κοινής Αγοράς (9-23 Δεκεμβρίου 1963).
2.19.5.1959 – 6.12.1963
Τουρκία: η οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην
Τουρκία˙ η εσωτερική και εξωτερική πολιτική της
κυβέρνησης Μεντερές˙ δίωξη του ΚΚ Τουρκίας
Ιράκ: τα γεγονότα του Κιρκούκ (3 Αυγούστου 1959)
Λατινική Αμερική: ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός και η
Λατινική Αμερική
Δυτική Γερμανία: διπλωματικές και πολιτικές ζυμώσεις στη
Βόννη. Κίνδυνος για την ευρωπαϊκή ασφάλεια από τον
εξοπλισμό της χώρας και την αναβίωση του γερμανικού
μιλιταρισμού˙ επιβίωση παλαιών ναζιστών στο καθεστώς της
Βόννης˙ το πρόβλημα των νεοφασιστικών οργανώσεων στην
Ελλάδα˙ η ήττα του κόμματος Αντενάουερ στις βουλευτικές
εκλογές του Σεπτεμβρίου 1961 και οι παρασκηνιακές
συνομιλίες για σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού˙ η
σημασία της απομάκρυνσης του υπουργού Στράους από την
κυβέρνηση της Βόννης˙ η κατάσταση των αγροτών στη
Δυτική Γερμανία˙ σχόλια για τη δολοφονία του προέδρου των
ΗΠΑ Τζων Κέννεντυ (6 Δεκεμβρίου 1963).
3. 23.5.1959 – 30.11.1963
ΗΠΑ: αύξηση δαπανών για τους εξοπλισμούς . μεταρρύθμιση
της εργατικής νομοθεσίας . η αμερικανική εμπορική έκθεση
στη Μόσχα (Ιούλιος 1959) . η αμερικανική εξωτερική
πολιτική μετά τη συνάντηση Χρουστσόφ-Αϊζενχάουερ
(Σεπτέμβριος 1959) . θάνατος του προέδρου του Εθνικού
Συμβουλίου ΗΠΑ Γιουτζίν Ντένις (2 Φεβρουαρίου 1960) ˙
επίκριση της πολιτικής του προέδρου Αϊζενχάουερ από
πολιτικούς κύκλους των ΗΠΑ με αφορμή την πτήση του
αμερικανικού κατασκοπευτικού αεροπλάνου «Υ2» στον
εναέριο χώρο της Σοβιετικής Ένωσης˙ τα αίτια της αποτυχίας
της διάσκεψης κορυφής στο Παρίσι (Μάϊος 1960) ˙
αποκαλύψεις σχετικά με μυστικές διαπραγματεύσεις του Άλεν
Ντάλες το 1943 με την χιτλερική ηγεσία˙ η δίκη του
Αμερικανού κατασκόπου Πάουερς στη μόσχα (Αύγουστος
1960) ˙ το πρόβλημα της αντικειμενικής ενημέρωσης της
κοινής γνώμης από τον αμερικανικό τύπο˙ οι προεδρικές
εκλογές στις ΗΠΑ (8 Νοεμβρίου 1960) ˙ οι συνομιλίες του
προέδρου των ΗΠΑ Κέννεντυ και του Άγγλου πρωθυπουργού
Μακ Μίλλαν στις Βερμούδες (22 Δεκεμβρίου 1961) ˙
σχολιασμός των κορυφαίων γεγονότων του 1961˙ απόφαση
της αμερικανικής κυβέρνησης για συνέχιση των πυρηνικών

δοκιμών σε μεγάλα ύψη˙ η Αμερική και η πολιτική ένωση της
Ευρώπης˙ μηνύματα Χρουστσόφ-Τζων Κέννεντυ στο πλαίσιο
της ρύθμισης της κουβανικής κρίσης (Οκτώβριος 1962) ˙
άσκηση ποινικής δίωξης κατά 14 ηγετικών στελεχών του ΚΚ
ΗΠΑ για άρνηση συμμόρφωσης στις διατάξεις του νόμου
Μακ Κάρεν (Δεκέμβριος 1962) ˙ αγγλοαμερικανικές
αντιθέσεις στο ζήτημα της δημιουργίας πολυμερούς
πυρηνικής δύναμης του ΝΑΤΟ˙ η δολοφονία του προέδρου
των ΗΠΑ Τζων Κέννεντυ (23 Νοεμβρίου 1963): επισκόπηση
της αρθρογραφίας και σχολίων του αμερικανικού τύπου
σχετικά με τα αίτια της δολοφονίας του Αμερικανού
προέδρου.
4. 23.5.1959 – 26.2.1963
Ειδήσεις από το διεθνές εργατικό κίνημα: απεργίες .
διαδηλώσεις . συνέδρια και συνδιασκέψεις εργατικών
συνδικάτων . η πάλη του ισπανικού λαού κατά του φασιστικού
καθεστώτος του Φράνκο.
5. 2.6.1959 – 22.1.1963
Ιταλία: κύμα απεργιακών κινητοποιήσεων των Ιταλών
εργαζομένων σε όλους τους τομείας της οικονομικής ζωής
(Μάϊος 1959) ˙ δηλώσεις Ιταλών παραγόντων για την
εγκατάσταση αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα και Ιταλία˙
κυβερνητική κρίση στην Ιταλία (Φεβρουάριος 1960): σχετική
ανακοίνωση του ΚΚ Ιταλίας˙ μεγάλη αντιφασιστική και
δημοκρατική διαδήλωση στη Γένοβα (30 Ιουνίου 1960) ˙ οι
δημοτικές και κοινοτικές εκλογές στην Ιταλία (Νοέμβριος
1960): αύξηση των ψήφων του ΚΚ και γενικά εκλογικά
αποτελέσματα˙ η εκλογική επιτυχία του Κομμουνιστικού
Κόμματος στις βουλευτικές εκλογές του 1963
Ισπανία: διώξεις εναντίον εργαζομένων˙ καταδίκες εργατών
στα στρατοδικεία Μαδρίτης και Βαρκελώνης (Δεκέμβριος
1961).
6. 20.6.1959 – 19.1.1963
Ειδήσεις από τη δράση των εργατικών και κομμουνιστικών
κομμάτων της Ισπανίας, Ελλάδας, Γαλλίας, Τουρκίας,
Σκοπίων, Βελιγραδίου . σχόλια του ιταλικού τύπου για την
κατάσταση στην Ελλάδα και το αστυνομικό καθεστώς της
κυβέρνησης Καραμανλή.
7. 29.6.1959 – 19.12.1963
Γαλλία: οι απεργιακοί αγώνες των Γάλλων εργαζομένων
(Ιούνιος 1959) ˙ οι αγροτικές κινητοποιήσεις˙ η μιλιταριστική
οργάνωση των αποικιοκρατικών κύκλων της Γαλλίας: ο
λεγόμενος μυστικός στρατός ΟΑΣ (Ιανουάριος 1962) ˙ ανοχή
του ΟΑΣ εκ μέρους των Ντεγκωλικών αρχών˙ αύξηση του
φασιστικού κινδύνου στη Γαλλία˙ οξύτητα του πολιτικού
αγώνα˙ λόγος του γ.γραμματέα του ΚΚ Γαλλίας Μορίς Τορέζ
σχετικά με τον αντιλαϊκό χαρακτήρα του πολιτικού
καθεστώτος της Γαλλίας˙ συζήτηση στην Ολομέλεια της ΚΕ
του γαλλικού ΚΚ σχετικά με την προετοιμασία για το
δημοψήφισμα και την πάλη για τη δημοκρατία στη Γαλλία:

έκθεση του γραμματέα της ΚΕ Ρολάν Λερουά για τη
δημιουργία ενιαίου μετώπου μεταξύ κομμουνιστών και
σοσιαλιστών (9 Οκτωβρίου 1962) ˙ το Δημοψήφισμα για την
πορεία της πολιτικής ζωής της χώρας (Οκτώβριος 1962) ˙ το
«Πρόγραμμα δημοκρατικής και εθνικής ανανέωσης» του ΚΚ
Γαλλίας˙ συμπεράσματα από τις γαλλικές βουλευτικές
εκλογές (Νοέμβριος 1962) ˙ ο αγώνας των Γάλλων
εργαζομένων κατά της ντεγκωλικής εξουσίας˙ ο απεργιακός
αγώνας των Γάλλων ανθρακορύχων˙ το 34ο Συνέδριος της
Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Γαλλίας˙ το 54ο Συνέδριο
του Σοσιαλιστικού Κόμματος Γαλλίας (Ιούνιος 1963) ˙
επίσκεψη αντιπροσωπείας του γαλλικού Σοσιαλιστικού
Κόμματος στη Σοβιετική Ένωση και συνομιλίες με
αντιπροσωπεία του ΚΚΣΕ (Νοέμβριος 1963)
Ιταλία: η Ιταλία δορυφόρος των ΗΠΑ . επιτυχία του ΚΚ
Ιταλίας στις δημοτικές εκλογές της νότιας Ιταλίας.
Ισπανία: σύλληψη του μέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚ
Ισπανίας Σιμόν Σανθέζ Μοντέρο: δηλώσεις του στην
αστυνομία˙ οι μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις των
Ισπανών εργαζομένων (Ιούνιος 1962).
8. 10.8.1959 – 25.9.1962
Λάος: κίνημα εθνικής αντίστασης . ξένες επεμβάσεις - Ινδία:
δήλωση του ΚΚ Ινδίας για τα γεγονότα στο κράτος Κεράλα Τουρκία: εγκατάσταση αμερικανικών πυρηνικών βάσεων στο
έδαφος της Τουρκίας - Ν. Κορέα: μαζικές διαδηλώσεις κατά
της δικτατορικής κυβέρνησης - Ιαπωνία: μεγάλη πολιτική
απεργία των εργαζομένων . επιτυχία του ΚΚ Ιαπωνίας στις
βουλευτικές εκλογές - Λ. Δ. Κίνας: κατάρριψη αμερικανικού
κατασκοπευτικού αεροπλάνου τύπου Υ-2 - Ιράν: άρνηση για
εγκατάσταση ξένων πυραυλικών βάσεων στο έδαφος του Ιράν
- Ν. Βιετνάμ: το διεφθαρμένο καθεστώς του Νγκό Ντίν Ντιέμ
.
σύγκρουση καθεστώτος – βουδιστών.
9. 27.8.1959 – 28.11.1963
Αντιδικτατορικό κίνημα του λαού της Ισπανίας και
Πορτογαλίας.
10. 8.9.1959 – 4.8.1960
Εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα στην Αφρική.
11. 5.10.1959 – 10.4.1961
Αγγλία: οι βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου 1959 .
βιογραφικά του Χάρι Πόλιτ, ιδρυτικού στελέχους του ΚΚ Μ.
Βρετανίας . το πρόβλημα της στέγης στην Αγγλία . η
μετατροπή των υπό αγγλική κατοχή νησιών Κούρια –
Μούρια σε στρατόπεδο συγκέντρωσης αγωνιστών του
εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος του Ομάν.
12. 21.12.1959 – 8.11.1962
Η πολιτική κατάσταση στη Λ. Αμερική.
13. 5.1.1962 – 25.1.1962
Η κρίση στη Μ. Ανατολή - Εθνική κρίση στο Ιράν.
14. 12.1.1963 – 11.2.1963

Όξυνση των αντιθέσεων μεταξύ των δυνάμεων του
ατλαντικού συμφώνου . διαπραγματεύσεις για την είσοδο της
Αγγλίας στην Κοινή Αγορά.
15. χχ
Σχόλιο για την κατάργηση των ατομικών βάσεων στην
Τουρκία και Ιταλία.
16. χχ
Η απειλή από τα αμερικανικά ατομικά υποβρύχια.
Φ2 1959 - 1963
Υποφάκελοι 1-6
Σοβιετογιουγκοσλαβικές συνομιλίες – Η 4η επέτειος της
αντιιμπεριαλιστικής
δημοκρατικής επανάστασης στην
Κούβα: η πορεία της σοσιαλιστικής επανάστασης και της
αγροτικής μεταρρύθμισης στη χώρα - Δύο χρόνια από την
ανακήρυξη της δημοκρατίας του Ιράκ: νομιμοποίηση των
ιρακινών συνδικάτων - Κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία του
Κογκό στην Αθήνα - Έκκληση των πολιτικών κρατουμένων
της Ενωμένης Αραβικής Δημοκρατίας προς τον λαό της
Ελλάδας - Το 91ο Συνέδριο των βρετανικών συνδικάτων - Η
κατάσταση στην Αλγερία - Η νεαρή δημοκρατία της
Υεμένης.
Φ3 1959 - 1963
1. 27.7.1961 – 13.3.1963
Ισπανία – Πορτογαλία: ο κατασταλτικός κρατικός
μηχανισμός των καθεστώτων Φράνκο και Σαλαζάρ .
συλλήψεις και διώξεις Ισπανών και Πορτογάλων
δημοκρατών . διεθνείς εκδηλώσεις αλληλεγγύης προς τους
δοκιμαζόμενους λαούς Ισπανίας και Πορτογαλίας.
2. 5.3.1962 – 30.9.1963
Κίνημα αλληλεγγύης των Ελλήνων εργαζομένων προς την
εργατική τάξη και τον δοκιμαζόμενο λαό της Ισπανίας .
αλληλεγγύη προς τους απεργούς Ισπανούς ανθρακωρύχους.
Φύλλα: 1163: δακτ.
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1959 – 1963: ΛΔ Κίνας, Ουγγαρίας, Πολωνίας – Σοβιετική Ένωση –
Ελλάδα – Βαλκάνια.
Φ1 1.9.1959 – 24.11.1962
Κίνα: η συζήτηση στην 8η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚ Κίνας
(2-16 Αυγούστου 1959) της οικονομικής κατάστασης της
χώρας και της πορείας του σχεδίου ανάπτυξης της λαϊκής
οικονομίας για το 1959˙ η 10η επέτειος της ανακήρυξης της
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (30 Σεπτεμβρίου 1959) ˙
μήνυμα του πρωθυπουργού Τσου Εν Λάϊ προς τον Ινδό
πρωθυπουργό Παντίτ Νεχρού για άμεση έναρξη συνομιλιών
στο θέμα της διευθέτησης των ζητημάτων της κινο-ινδικής
μεθορίου (10 Νοεμβρίου 1959) ˙ η 11η επέτειος της
ανακήρυξης της Λ.Δ. Κίνας (30 Σεπτεμβρίου 1960) ˙ η 40η
επέτειος της ίδρυσης του ΚΚ Κίνας (1 Ιουλίου 1961) ˙
προκλήσεις του Τσαγκ Κάϊ Σέη κατά της Λ.Δ. Κίνας (Ιούλιος

1962) ˙ δήλωση της κινεζικής κυβέρνησης σχετικά με την
ινδοκινεζική μεθοριακή διένεξη (Νοέμβριος 1962).
Φ2 27.10.1959 – 22.8.1963
Σχόλια του τύπου των σοσιαλιστικών χωρών για την πολιτική
κατάσταση στην Ελλάδα . η υπόθεση της ειρήνης και της
ασφάλειας στα Βαλκάνια.
Φ3 20.11.1959 – 27.8.1960
Η 15η επέτειος της απελευθέρωσης της Ουγγαρίας από τη
χιτλερική κατοχή . η οικοδόμηση του σοσιαλισμού στη Λ. Δ.
της Ουγγαρίας . σχόλια σχετικά με την έκδοση
γραμματοσήμου στην Ελλάδα με απεικόνιση του Ίμρε
Νάγκυ.
Φ4 6.6.1961 – 13.8.1962
Οι σοβιετικοί κοσμοναύτες . τα επιτεύγματα της σοβιετικής
επιστήμης στο διάστημα.
Φ5 7.8.1961 – 24.8.1963
Η Σύσκεψη στη Μόσχα των γραμματέων των Κεντρικών
Επιτροπών των κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων
του Συμφώνου της Βαρσοβίας (Αύγουστος 1961) ˙ η
σημασία του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΣΕ (23 Νοεμβρίου 1961)
˙ μετάδοση άρθρου του Μ.Γλέζου δημοσιευμένου στην εφ.
Πράβδα σχετικά με τον κορυφαίο ρόλο της Σοβιετικής
Ένωσης στον αγώνα για την Ειρήνη και τη συνύπσρξη των
λαών (4 Δεκεμβρίου 1961)˙ οι ιδεολογικές θέσεις του ΚΚ
Αλβανίας και η απομάκρυνσή του από τις βασικές θέσεις του
μαρξισμού-λενινισμού (Δεκέμβριος 1961) ˙ δήλωση των
χωρών-μελών του Συμφώνου της Βαρσοβίας σχετικά με τις
σοβιετο-αμερικανικές διαπραγματεύσεις για το γερμανικό
ζήτημα (12 Ιουνίου 1962) ˙ μετάδοση άρθρου του
θεωρητικού οργάνου της ΚΕ του ΚΚΣΕ Κομμουνίστ με τίτλο
«Η πάλη του προλεταριάτου των αναπτυγμένων
καπιταλιστικών χωρών».
Φ6 21.7.1962 – 25.9.1963
Πολωνία: η 19η επέτειος της απελευθέρωσης της χώρας από
τον χιτλερικό ζυγό˙ η οικοδόμηση του σοσιαλισμού στη Λ.
Δ. της Πολωνίας.
Φύλλα: 367: δακτ.
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1964 – 1967: Λατινική Αμερική – ΗΠΑ – Σοβιετική Ένωση – Λαϊκές
Δημοκρατίες – Μογγολία – Κίνα – Βιετνάμ.
Φ1 23.1.1964 – 28.12.1965
Οι πολιτικές εξελίξεις στον Άγιο Δομίνικο, τη Χιλή, τη
Βραζιλία . η 150η επέτειος της ίδρυσης της «Φιλικής
Εταιρείας» στην προεπαναστατική Ελλάδα: σημείωμα του
σοβιετικού ιστορικού Γκ. Άρς.
Φ2 21.2.1964 – 25.4.1967
Επίσκεψη βουλγαρικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας στη
σοβιετική Ένωση˙ τα αποτελέσματα της επίσκεψης

σοβιετικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας στην Ουγγαρία˙ οι
Χριστιανοί στη Σοβιετική Ένωση˙ αναγγελία του θανάτου
του Όττο Κονούσινεν, γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΣΕ (Μάϊος
1964) ˙ στροφή στη σοβιετική σχεδιοποίηση της οικονομίας˙
τα 20χρονα της αντιφασιστικής νίκης της Σοβιετικής
Ένωσης˙ απονομή του Νόμπελ Λογοτεχνίας στο σοβιετικό
συγγραφέα Μιχαήλ Σόλοχοφ (Οκτώβριος 1965)˙ οι εργασίες
του 23ου Συνεδρίου του ΚΚΣΕ (29 Μαρτίου-2 Απριλίου
1966) ˙ η 49η επέτειος της Οκτωβριανής Επανάστασης (7
Νοεμβρίου 1966): απολογισμός των οικονομικών,
κοινωνικών και επιστημονικών επιτευγμάτων της ΣΕ και
των άλλων σοσιαλιστικών χωρών˙ το θέμα της ενότητας του
διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος˙ η πολιτιστική
επανάσταση στην κίνα και η σημασία των αποφάσεων της
11ης Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚ Κίνας (Νοέμβριος 1966) ˙
συμμετοχή του γ.γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΣΕ Λεονίνζ
Μπρέζνιεφ επικεφαλής της σοβιετικής αντιπροσωπείας στο
9ο Συνέδριο του Ουγγρικού Σοσιαλιστικού Εργατικού
κόμματος (Δεκέμβριος 1966) ˙ επίσκεψη του σοβιετικού
πρωθυπουργού Αλεξέϊ Κοσύγκιν στη Γαλλία (Φεβρουάριος
1967) ˙ αναγγελία της έκδοσης της συλλογής «Οι φίλοι του
Οκτώβρη και της Ειρήνης» προς τιμή της 50ης επετείου της
Οκτωβριανής Επανάστασης˙ αναγγελία του θανάτου του
σοβιετικού κοσμοναύτη Κομαρόφ κατά την προσγείωσή του
με το διαστημόπλοιο Σογιούζ Ι.
Φ3 23.3.1964 – 4.3.1965
Περιλήψεις άρθρων του περιοδικού των κομμουνιστικών
και εργατικών κομμάτων Προβλήματα της Ειρήνης και του
Σοσιαλισμού: άρθρα των Β. Ζοάννες, Φρ. Μπιγιού,
Γιαρόσεβιτς, Ουγκό Μπάριος Κλέε, Τζών Λιούϊς, Ντολόρες
Ιμπαρούρι.
Φ4 4.4.1964 – 4.4.1967
Ουγγαρία: 19η – 22η επέτειος της απελευθέρωσης της
χώρας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής . η
οικοδόμηση του σοσιαλισμού στην Ουγγαρία . «Η Ουγγαρία
δέκα χρόνια μετά»: σχόλια για τα γεγονότα του 1956.
Φ5 8.4.1964 – 9.9.1966
Βουλγαρία: 20η και 21η επέτειος της απελευθέρωσης της
χώρας από τα χιτλερικά στρατεύματα κατοχής .επιτεύγματα
του λαϊκοδημοκρατικού καθεστώτος . η σοσιαλιστική
αναμόρφωση της αγροτικής οικονομίας . έναρξη
ελληνοβουλγαρικών διαπραγματεύσεων . εντυπώσεις του
δημοσιογράφου Ο. Οικονομίδη από την επίσκεψή του στη
Βουλγαρία.
Φ6 9.4.1964 – 15.2.1967
ΗΠΑ: η ιμπεριαλιστική πολιτική των ΗΠΑ . σχόλια για την
αμερικανική εξωτερική πολιτική και τις αντιαμερικανικές
εκδηλώσεις ανά τον κόσμο.
Κίνα: το καθεστώς προσωπολατρίας του Μάο Τσε Τούνγκ
και ο αντισοβιετισμός της κινεζικής ηγεσίας . ανακοινώσεις

των κομμουνιστικών κομμάτων για τη διασπαστική πολιτική
του ΚΚ Κίνας . δημοσιεύματα του σοβιετικού και γαλλικού
τύπου σχετικά με τις θέσεις του ΚΚ Κίνας και την
«Πολιτιστική Επανάσταση».
Φ7 12.4.1964 – 21.10.1966
Διεθνές κομμουνιστικό κίνημα: συσπείρωση του διεθνούς
κομμουνιστικού
κινήματος
και
καταγγελία
των
διασπαστικών ενεργειών της κινεζικής ηγεσίας: σχετική
έκθεση του Μ. Σουσλόφ, μέλους του Προεδρείου της ΚΕ
του ΚΚΣΕ . η σύσκεψη των αντιπροσώπων των
Κομμουνιστικών Κομμάτων της Ευρώπης τον Ιούνιο 1965
στις Βρυξέλλες: σχόλια σχετικά με τους στρατηγικούς και
τακτικούς προσανατολισμούς των συσκέψεων των
Κομμουνιστικών Κομμάτων το 1957 και 1960 στη Μόσχα .
οι εργασίες του 19ου Συνεδρίου του ΚΚ Καναδά . συνομιλίες
στο Παρίσι μεταξύ του ΚΚ Γαλλίας και των μελών της ΚΕ
του ΚΚΕ Λ. Στρίγκου και Ζ. Ζωγράφου . απόψεις του
γραμματέα του ΚΚ Γερμανίας, Μάξ Ράϊμαν, για την πάλη
του κόμματος σε συνθήκες παρανομίας . περίληψη της
εισήγησης του γραμματέα του ΚΚ Ιταλίας, Λουΐτζι Λόγκο,
στην ολομέλεια του ΙΚΚ τον Οκτώβριο 1966 σχετικά με την
ενωτική δράση των κομμουνιστών ενώπιον των πολιτικών
εξελίξεων.
Φ8 9.5.1964 – 7.5.1965
Τσεχοσλοβακία: επέτειος των 20 χρόνων της
απελευθέρωσης του Τσεχοσλοβακικού λαού από την
χιτλερική κατοχή: οικονομικά και κοινωνικά επιτεύγματα
της Λ.Δ. Τσεχοσλοβακίας.
Φ9 20.7.1964 – 12.2.1965
Πολωνία: 20η επέτειος της ανακήρυξης της Λαϊκής
Δημοκρατίας στην Πολωνία˙ επιτεύγματα στον τομέα της
βιομηχανικής παραγωγής . οι αγώνες του πολωνικού λαού
για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού.
Φ10 20.8.1964 – 30.12.1966
Ρουμανία: 20η –22η επέτειος της απελευθέρωσης της
χώρας από τον χιτλερικό ζυγό . 17η επέτειος της ανακήρυξης
της
Λαϊκής
Δημοκρατίας:
επιτεύγματα
του
λαϊκοδημοκρατικού καθεστώτος.
Φ11 6.10.1964 – 7.12.1966
Γερμανία: 15η επέτειος της ανακήρυξης της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Γερμανίας: επιτεύγματα στον οικονομικό,
κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα.
Φ12 26.11.1964 – 27.2.1967
Μογγολία: 40 χρόνια από την ανακήρυξη της Λ. Δ. της
Μογγολίας: η οικοδόμηση του σοσιαλισμού στη χώρα ·
Βιετνάμ: συγκεντρώσεις και ψηφίσματα διαμαρτυρίας
πολιτικών κομμάτων και οργανισμών κατά της
αμερικανικής επέμβασης στη χώρα · πολιτικές ζυμώσεις για
τη διευθέτηση της κρίσης · ειδήσεις από την εξέλιξη της
πολεμικής αναμέτρησης · καταδίκη της επέμβασης από τα

κράτη-μέλη του Συμφώνου της Βαρσοβίας · πρωτοβουλία
του Άγγλου φιλοσόφου, Μπ. Ράσελ, για σύσταση διεθνούς
δικαστηρίου με σκοπό την καταδίκη των εγκλημάτων των
ΗΠΑ στο Βιετνάμ.
Φ13 24.12.1964 – 14.2.1966
Πτώση αμερικανικού πυρηνικού βομβαρδιστικού τύπου Β52 στην επαρχία Αλμέϊρα της Ισπανίας · αντιαμερικανικές
εκδηλώσεις του ισπανικού λαού · το αίτημα του
αφοπλισμού.
Φ14 11.1.1966 – 9.10.1966
Αλβανία: 25η επέτειος της ίδρυσης του ΚΚ Αλβανίας · 20η
επέτειος της ανακήρυξης της Λαϊκής Δημοκρατίας της
Αλβανίας · σχόλια σχτικά με την αποκατάσταση σχέσεων
καλής γειτονίας μεταξύ Ελλάδας – Αλβανίας · σχόλια για
την αντισοβιετική γραμμή της αλβανικής ηγεσίας.
Φ15 1.8.1966 – 10.4.1967
Ειδήσεις και σχόλια σχετικά με την ιμπεριαλιστική
επέμβαση των ΗΠΑ στο Βιετνάμ · φιλοαμερικανικές
ανακοινώσεις, σχόλια του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας
(ΕΙΡ) και της εφ. Ελεύθερος Κόσμος · κίνημα αλληλεγγύης
προς τον αγωνιζόμενο λαό του Βιετνάμ.
Φύλλα: 748: δακτ.
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1964 – 1967: ΗΠΑ – Λατινική Αμερική – Γαλλία – Ιταλία – Γερμανία
– Δανία – Ισπανία – Πορτογαλία – Αίγυπτος – Σουδάν –
Ισημερινός – Κύπρος – Τουρκία – Μέση Ανατολή –
Ινδονησία – Βιετνάμ – Σοβιετική Ένωση –
Τσεχοσλοβακία.
Φ1 1964 –1967
1. 17.2.1964 – 23.3.1967
ΗΠΑ: Το πολιτικό έγκλημα στις ΗΠΑ και η συνέχιση των
φυλετικών διακρίσεων · η ιμπεριαλιστική επέμβαση των
ΗΠΑ στο Βιετνάμ και τον Άγιο Δομίνικο · το κίνημα των
Αμερικανών διανοουμένων και της νεολαίας κατά του
πολέμου στο Βιετνάμ · το οικονομικό κόστος του πολέμου
στις ΗΠΑ · στοιχεία για τους εμπνευστές και την οργάνωση
της δολοφονίας του προέδρου Τζών Κέννεντυ · οι
αμερικανικές επανδρωμένες διαστημικές πτήσεις και η
τραγωδία του ακρωτηρίου Κέννεντυ · τα αποτελέσματα των
αμερικανικών εκλογών του Νοεμβρίου 1966˙ οι σχέσεις
των ΗΠΑ με τους δυτικοευρωπαϊκούς εταίρους τους στο
ΝΑΤΟ.
2. 1.4.1964 – 20.3.1967
Γαλλία: η συζήτηση για τα προβλήματα της Παιδείας στη
Γαλλίας στο Συνέδριο της Ένωσης Κομμουνιστών
Φοιτητών˙ οργάνωση δημόσιας συζήτησης από το ΚΚ
Γαλλίας με θέμα την ανάπτυξη των επιστημών και της
έρευνας για την πρόοδο του ανθρώπου (Απρίλιος 1964) ˙
μαζικές
απεργιακές
κινητοποιήσεις
των
Γάλλων
εργαζομένων˙ τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών

(Μάρτιος 1965) ˙ οι εργασίες του 35ου Συνεδρίου της
Γενικής Συνομοσπονδίας Εργασίας της Γαλλίας (16-22
Μαΐου 1965) ˙ η 25η επέτειος της γαλλικής Εθνικής
Αντίστασης˙ η γαλλοπολωνική προσέγγιση και η διακήρυξη
της γαλλικής πολιτικής βελτίωσης των σχέσεων της Γαλλίας
με το σοσιαλιστικό κόσμο˙ δηλώσεις του στρατηγού Ντε
Γκωλ περί ΝΑΤΟ και Κοινής Αγοράς (Σεπτέμβριος 1965) ˙
οι γαλλικές προεδρικές εκλογές (4 Νοεμβρίου 1965) ˙
αναγγελία του θανάτου του Γάλλου ζωγράφου και μαρξιστή
Ζαν Λυρσά˙ το ζήτημα της ενότητας δράσης όλων των
δυνάμεων της Αριστεράς στη Γαλλία εν όψει των
βουλευτικών
εκλογών˙
συζητήσεις,
τηλεοπτικές
συνεντεύξεις και διαλέξεις του γ.γραμματέα του ΚΚ
Γαλλίας Βαλντέκ Ροσέ σχετικά με την πολιτική κατάσταση
στη Γαλλία (Μάρτιος 1966) ˙ οι επιπτώσεις από την
επικείμενη αποδέσμευση της Γαλλίας από το στρατιωτικό
σύστημα του ΝΑΤΟ˙ επίσκεψη του στρατηγού Ντε Γκωλ
στη Μόσχα και συνομιλίες με τους σοβιετικούς ηγέτες
(Ιούνιος 1966) ˙ τα κύρια σημεία του εκλογικού
προγράμματος της Ομοσπονδίας της Δημοκρατικής και
Σοσιαλιστικής Αριστεράς (Ιούλιος 1966) ˙ τα προβλήματα
του συνδικαλιστικού κινήματος στη Γαλλία˙ επίτευξη
συμφωνίας μεταξύ ΚΚ Γαλλίας και της Ομοσπονδίας
Δημοκρατικής και Σοσιαλιστικής Αριστεράς για κοινή
κάθοδο στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές (Δεκέμβριος
1966) ˙ το 18ο Συνέδριο του ΚΚ Γαλλίας: έκθεση του
γ.γραμματέα Βαλντέκ Ροσέ για τα προβλήματα του διεθνούς
κομμουνιστικού κινήματος (Ιανουάριος 1967) ˙ 40 χρόνια
κομματικής ζωής του Γάλλου συγγραφέα και μέλους του
γαλλικού ΚΚ Λουΐ Αραγκόν˙ συμπεράσματα από τα
αποτέλεσματα του πρώτου (5 Μαρτίου 1967) και δεύτερου
γύρου (12 Μαρτίου 1967) των γαλλικών βουλευτικών
εκλογών.
3. 8.4.1964 – 7.4.1967
Πορτογαλία: η πολιτικο-στρατιωτική κατάσταση στην
Πορτογαλία · η δράση της Πολιτικής Αστυνομίας · οι
στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Αγκόλα και Γουϊνέα · οι
βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου 1965 · εκτοπίσεις
πολιτικών κρατουμένων στις αποικίες της Αφρικής.
Ισπανία: ο απεργιακός αγώνας των ανθρακωρύχων της
Αστούρια · οι πολιτικοί κρατούμενοι στις φυλακές του
Μπούργκος · ο αγώνας και οι προοπτικές του ΚΚ Ισπανίας ·
δίκες δημοκρατών αγωνιστών · παγκόσμια κίνηση
αλληλεγγύης προς τον αγωνιζόμενο ισπανικό λαό · οι
επιπτώσεις από τη συντριβή αμερικανικού βομβαρδιστικού
αεροπλάνου στο Παλομάρες · διώξεις Ισπανών κληρικών ·
δραστηριότητα για την επαναφορά της μοναρχίας · 30ή
επέτειος του αντιφασιστικού πολέμου · αρχαιρεσίες στα
κρατικά συνδικάτα · αντίθεση του ισπανικού λαού στο

δημοψήφισμα του Φράνκο · η δράση του ΚΚ Ισπανίας στα
πανεπιστήμια.
4. 21.5.1964 – 23.1.1967
Αίγυπτος: οικονομική συνεργασία της Αιγύπτου με τη
Σοβιετική Ένωση · εγκαίνια του φράγματος του Ασουάν.
Σουδάν: κατάλυση των δημοκρατικών ελευθεριών ·
παράνομη καταδίκη του ΚΚ από την κυβέρνηση του
Σουδάν.
5. 31.8.1964 – 10.2.1967
Τουρκία: προκλητικές ενέργειες Τούρκων εθνικιστών στην
Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη · δηλώσεις του Μπ. Ράσελ
σχετικά με την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας ·
συμπεράσματα από τα αποτελέσματα των βουλευτικών
εκλογών του Οκτωβρίου 1965 · διεύρυνση εμπορικών
ανταλλαγών μεταξύ Τουρκίας και Σοβιετικής Ένωσης.
6. 1.1.1965 – 13.1.1967
Δ. Γερμανία: διείσδυση αμερικανικών κεφαλαίων στη Δ.
Γερμανία · η αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων και η
πολιτική κρίση στη Βόννη · ανάδειξη πρώην στελεχών του
ναζιστικού κόμματος σε κυβερνητικές θέσεις ·
κοινοβουλευτική
επιτυχία
του
νεοχιτλερικού
«Εθνικοδημοκρατικού Κόμματος» · απόψεις του
δυτικογερμανού φιλοσόφου Κάρλ Γιάσπερς σχετικά με την
αναβίωση του εθνικοσοσιαλισμού.
7. 15.1.1965 – 2.12.1966
Ιταλία: η νέα διάταξη των πολιτικών δυνάμεων μετά τις
προεδρικές εκλογές · επέτειος των 20 χρόνων της ένοπλης
αντιφασιστικής εξέγερσης του ιταλικού λαού.
Μέση Ανατολή: κίνδυνος αμερικανικής επέμβασης ·
όξυνση της πολιτικής κατάστασης στην περιοχή με
επίκεντρο την Ιορδανία.
8. 10.4.1965 – 8.2.1967
Δανία: 25 χρόνια από την γερμανική εισβολή · αντιδράσεις
για την άφιξη στη χώρα δυτικογερμανικών στρατιωτικών
τμημάτων, στο πλαίσιο συμμετοχής σε γυμνάσια του
ΝΑΤΟ.
Αυστρία: δολοφονία του κομμουνιστή Έρνστ Κιρχβέργκερ
από νεοφασίστες · η 10η επέτειος της σύναψης της συνθήκης
ειρήνης: τα ευνοϊκά αποτελέσματα της πολιτικής
ουδετερότητας της Αυστρίας.
9. 3.3.1966 – 19.3.1966
Ινδονησία: πολιτικές εξελίξεις.
10. 22.3.1966 – 17.1.1967
Συρία: σχηματισμός νέας κυβέρνησης υπό τον Γιουσέφ
Ζουέν.
Ιράν: διώξεις κατά των μελών του Λαϊκού Κόμματος από
την κυβέρνηση του Σάχη.
Ινδονησία: διώξεις κατά των προοδευτικών δυνάμεων.
11. 13.6.1966 – 8.4.1967

Κύπρος: ελληνοτουρκικός διάλογος · σύγκληση στην
Αθήνα του Συμβουλίου του Στέμματος με συμμετοχή του
αρχιεπισκόπου Μακαρίου · αντιδράσεις του δημοκρατικού
κόσμου απέναντι στο ενδεχόμενο νατοϊκής λύσης του
Κυπριακού · δηλώσεις του προέδρου Μακαρίου και του γ.
γραμματέα του ΑΚΕΛ, Παπαϊωάννου · αντιδράσεις στην
Κύπρο από την εξέλιξη των πολιτικών πραγμάτων στην
Ελλάδα.
12. 3.10.1966 – 20.1.1967
Βραζιλία: προεδρικές εκλογές.
Ισημερινός: μαζικές κινητοποιήσεις κατά της ανάμειξης
των στρατοκρατών στην πολιτική ζωή της χώρας.
Χιλή: απόφαση της Γερουσίας κατά της πραγματοποίησης
επίσημης επίσκεψης του προέδρου Φρέϋ στις ΗΠΑ.
13. 20.12.11966 – 21.3.1967
ΗΠΑ: η διάσκεψη του Μοντεβιδέο μεταξύ ΗΠΑ και
χωρών της Λατινικής Αμερικής · ο πόλεμος του Βιετνάμ:
πόλεμος υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου και των μονοπωλίων
της αμερικανικής πολεμικής βιομηχανίας.
Φ2 1967
1. 22.4.1967 – 27.4.1967
Η Σύσκεψη των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων
στο Κάρλοβυ Βάρυ.
2. 30.4.1967 – 23.12.1967
Η στάση της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στο
δικτατορικό καθεστώς της Ελλάδας.
3. 8.6.1967 – 19.12.1967
Ισπανία – Πορτογαλία: η αντιδικτατορική πάλη του
ισπανικού και πορτογαλικού λαού.
4. 20.6.1967 – 20.7.1967
Κολομβία: συλλήψεις μελών και στελεχών του ΚΚ, της
Αριστεράς και των συνδικάτων.
Αϊτή: κυβερνητική τρομοκρατία.
Ρουμανία: θάνατος του Ρουμάνου ποιητή Τ. Αργκέζι.
Βιετνάμ: έκκληση της ΚΕ του Εθνικοαπελευθερωτικού
Μετώπου του Βιετνάμ με την ευκαιρία της 13ης επετείου
των συμφωνιών της Γενεύης.
5. 21.6.1967 – 9.11.1967
Σοβιετική Ένωση: παγκόσμιες εκδηλώσεις για την 50η
επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης: σχόλια για τα
επιστημονικά και οικονομικά επιτεύγματα της ΣΕ.
6. 1.8.1967 – 2.10.1967
Γαλλία: επίσκεψη και δηλώσεις του στρατηγού Ντε Γκώλ
στον Καναδά · προώθηση των θέσεων των γαλλικών
αριστερών κομμάτων στις εκλογές του Οκτωβρίου 1967.
7. 2.8.1967 – 27.12.1967
ΗΠΑ: παραίτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Μακναμάρα · οι εξεγέρσεις των μαύρων στις ΗΠΑ.
8. 2.9.1967 – 20.12.1967

Βιετνάμ: 22η επέτειος της ανακήρυξης της Λαοκρατικής
Δημοκρατίας του Βιετνάμ · κλιμάκωση του πολέμου στο Ν.
Βιετνάμ · παγκόσμια κινητοποίηση κατά της αμερικανικής
επέμβασης στη χώρα.
9. 18.9.1967
Αργεντινή: η κατάσταση στη χώρα μετά το στρατιωτικό
πραξικόπημα της 28ης Ιουνίου 1966.
Φ3 3.1.1968 – 3.3.1968
Κύπρος: συνομιλίες της Κυπριακής ηγεσίας με αρχηγούς
ξένων διπλωματικών αποστολών μετά την όξυνση της
κατάστασης από την δημιουργία Τουρκοκυπριακής
Διοίκησης˙ εξαγγελία μέτρων ειρήνευσης από την Κυπριακή
κυβέρνηση˙ αναγγελία διεξαγωγής προεδρικών εκλογών˙ ο
ρόλος των Αμερικανών στην εξέλιξη του Κυπριακού
ζητήματος˙ προώθηση σχεδίων για νατοϊκή λύση του
Κυπριακού˙ απόρριψη από την Κυπριακή κυβέρνηση του
τουρκικού αιτήματος για διάλυση της Κυπριακής
Εθνοφρουράς˙ κηδεία στην Κύπρο του ποιητή Θ.Πιερίδη˙
ψήφισμα της Παγκύπριας Οργανωτικής Συνδιάσκεψης του
ΑΚΕΛ για την κατάσταση στην Ελλάδα.
Αργεντινή: 50 χρόνια από την ίδρυση του ΚΚ Αργεντινής:
ιστορική ανασκόπηση της 50χρονης δράσης του κόμματος.
Τσεχοσλοβακία: οι αποφάσεις της τελευταίας Ολομέλειας
του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας˙ ομιλία του α΄γραμματέα του
κόμματος Α.Ντούμπτσεκ στο Συνέδριο των Αγροτικών
Συνεταιρισμών Τσεχοσλοβακίας.
ΗΠΑ: αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ
και στρατιωτικής κυβέρνησης της Ελλάδας˙ οι ΗΠΑ κύριοι
εμπνευστές
και
υποστηρικτές
της
στρατιωτικού
πραξικοπήματος στην Ελλάδα˙ οι οικονομικές και ηθικές
συνέπειες του πολέμου του Βιετνάμ˙ άρνηση της
αμερικανικής νεολαίας να υπηρετήσει στο Βιετνάμ˙ η
εγκληματικότητα στις ΗΠΑ το 1967˙ η κατάσταση στο
Βιετνάμ μετά από επτά χρόνια πολέμου˙ η δίκη στη
Βοστώνη πέντε διακεκριμένων αγωνιστών στης ειρήνης και
το αντιπολεμικό κίνημα στις ΗΠΑ˙ έκθεση ειδικής
επιτροπής για την οικονομική κατάσταση του πληθυσμού
στις αγροτικές περιοχές των ΗΠΑ˙ επίσημη δήλωση
εκπροσώπων του Λ.Οίκου περί παροχής στρατιωτικής
βοήθειας στο δικτατορικό καθεστώς της Ελλάδας.
Γαλλία: άρθρο του γ.γραμματέα του ΚΚ Γαλλίας Βαλντέκ
Ροσέ σχετικά με το βιετναμικό πρόβλημα˙ συνέντευξη του
Β.Ροσέ σε ιταλικό περιοδικό σχετικά με τις προοπτικές
συνένωσης των δυνάμεων της Αριστεράς στη Γαλλία˙ άρθρο
στην εφ. Ουμανιτέ για την πολιτιστική επανάσταση στην
Κίνα.
Ινδία: Διεθνής Διάσκεψη Εμπορίου και Ανάπτυξης στο
Δελχί.
Ισπανία: δίκη πέντε αγωνιστών των «εργατικών
επιτροπών»: συμπαράσταση με απεργιακές κινητοποιήσεις

από τους εργάτες της ισπανικής πρωτεύουσας˙ αγωνιστικές
εκδηλώσεις των φοιτητών για εκδημοκρατισμό της
πανεπιστημιακής ζωής.
Ισραήλ: φιλοπόλεμες δηλώσεις των στρατοκρατών και
απαιτήσεις για αύξηση του αριθμού των ενόπλων δυνάμεων.
Ιταλία: άρθρο της Ελεύθερης Πατρίδας εβδομαδιαίας
έκδοσης των Ελλήνων του Εξωτερικού, σχετικά με
συνάντηση αντιπροσώπων Ελλήνων και Ισπανών
αντιφασιστών σε ορεινό χωριό της Ιταλίας˙ συνάντηση στη
Ρώμη εκπροσώπων 15 προοδευτικών κομμάτων χωρών της
Μεσογείου για τη μετατροπή της Μεσογείου σε ζώνη
ειρηνικής συνεργασίας˙ σύσκεψη στη Ρώμη στελεχών του
ΚΚ Ιταλίας με θέμα την προετοιμασία για τις επικείμενες
βουλευτικές εκλογές.
Σοβιετική Ένωση: δίκη τεσσάρων Σοβιετικών πολιτών
εμπλεκομένων με την οργάνωση «Λαϊκό-εργατική Ένωση»˙
άρθρα της εφ. Πράβδα για την Κυπριακή κρίση˙ επέτειος της
μάχης του Στάλιγκραντ.
ΟΗΕ: ανακήρυξη του έτους 1968 ως έτους των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Φύλλα: 1171: δακτ.
ΣΧΟΛΙΑ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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1958 –1967: Σχόλια του ξένου τύπου για την πολιτική κατάσταση
στην Ελλάδα.
Φ1 5.3.1958 – 18.5.1959
Σχόλια του ξένου τύπου για την κατάσταση στην Ελλάδα.
Φ2 27.6.1963 – 25.12.1963
Σχόλια του διεθνούς τύπου για την πολιτική κρίση στην
Ελλάδα, τη νίκη των δημοκρατικών δυνάμεων στις
βουλευτικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 1963 και τη
μετεκλογική κατάσταση στη χώρα.
Φ3 24.4.1964 – 20.4.1967
Σχόλια του ξένου τύπου για τις πολιτικές εξελίξεις στην
Ελλάδα.
Φύλλα: 332: δακτ.

ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967
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1967: Διεθνείς αντιδράσεις και ειδησεογραφία για το στρατιωτικό
πραξικόπημα και την επιβολή δικτατορίας στην Ελλάδα.
Φ1 21.4.1967 – 30.12.1967
Διεθνείς αντιδράσεις για το στρατιωτικό πραξικόπημα στην
Ελλάδα: δηλώσεις εκπροσώπων του ΝΑΤΟ . δηλώσεις
τουρκικής κυβέρνησης· καταδίκη της στρατιωτικής χούντας
από ξένες κυβερνήσεις και κόμματα · καταγγελίες για

συλλήψεις και διώξεις πολιτικών αρχηγών και δημοκρατικών
πολιτών · ψηφίσματα καταδίκης του στρατιωτικού
πραξικοπήματος.
Φ2 21.4.1967 – 30.12.1967
Διεθνής ειδησεογραφία για το απριλιανό πραξικόπημα˙
δημοσιεύματα ανταποκριτών του ξένου τύπου και
αναμεταδόσεις
εκτάκτων
δελτίων
ειδήσεων
ξένων
ραδιοφωνικών σταθμών · αναφορές σε σχόλια και άρθρα του
διεθνούς τύπου, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης.
Φύλλα: 1974: δακτ.
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1967: Η Ελλάδα υπό στρατιωτικό καθεστώς.
Φ1 22.4.1967 – 31.12.1967
Σύνθεση της κυβέρνησης των συνταγματαρχών · διάγγελμα
του πρωθυπουργού και κυβερνητικές προγραμματικές
δηλώσεις· ο στρατός τηρητής της τάξης · κατάλυση του
Συντάγματος · συλλήψεις και εκτοπίσεις ηγετικών
κομματικών στελεχών και δημοκρατικών πολιτών · κατάλυση
της ελευθεροτυπίας · μαζικές εκκαθαρίσεις στις Ένοπλες
Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας, σε τομείς του κρατικού
μηχανισμού και σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου · διορισμός
νέας Ιεράς Συνόδου και ανάδειξη νέου Αρχιεπισκόπου ·
στέρηση της ελληνικής ιθαγένειας από Έλληνες πολίτες ·
δηλώσεις, ομιλίες και συνεντεύξεις των συνταγματαρχών σε
εκπροσώπους του ελληνικού και ξένου τύπου · παραβίαση και
κατάργηση συνδικαλιστικών ελευθεριών · διάλυση μαζικών
οργανώσεων · απαγόρευση και κατάσχεση αριστερών βιβλίων
· καταδίκη του χουντικού καθεστώτος από την παγκόσμια
δημοκρατική γνώμη · αντιδικτατορικό κίνημα Ελλήνων του
εξωτερικού · συγκρότηση ελληνικών επιτροπών στη Γαλλία,
Αγγλία και ΗΠΑ για την αποκατάσταση της δημοκρατίας
στην Ελλάδα · εκρήξεις βομβών στην Αθήνα · η οικονομική
κατάσταση της χώρας τρεις μήνες μετά το πραξικόπημα ·
πρόσδεση της στρατιωτικής κυβέρνησης στο ΝΑΤΟ και
προώθηση νατοϊκής λύσης στο Κυπριακό · η κατάσταση του
ελληνικού τύπου και διώξεις δημοκρατικών δημοσιογράφων ·
επεμβάσεις στην εκπαίδευση · Πανηπειρωτικό Συνέδριο στα
Ιωάννινα και οι θέσεις του για το «Βορειοηπειρωτικό ζήτημα»
· καταδίκη του στρατιωτικού καθεστώτος από τη Σύνοδο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου · παραιτήσεις και αντικαταστάσεις
υπουργών της στρατιωτικής κυβέρνησης · αντισοβιετισμός,
αντικομμουνισμός και πατριδοκαπηλία των συνταγματαρχών.
Φύλλα: 489: δακτ.
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1967: Ανακοινώσεις, αποφάσεις και προκηρύξεις της ΚΕ του ΚΚΕ για
το απριλιανό στρατιωτικό πραξικόπημα.
Φ1 22.4.1967 – 31.12.1967
Ανακοινώσεις, αποφάσεις και προκηρύξεις του ΠΓ της ΚΕ
του ΚΚΕ για το απριλιανό πραξικόπημα και την επιβολή
στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα · εκκλήσεις της ΚΕ

του ΚΚΕ για άμεση απελευθέρωση των πολιτικών
κρατουμένων από τα στρατόπεδα της χούντας · ευχαριστήριες
επιστολές του ΚΚΕ προς τα αδελφά κόμματα για την
αλληλεγγύη τους στην πάλη του ελληνικού λαού κατά του
δικτατορικού καθεστώτος · ανακοίνωση και απόφαση της
11ης Ολομέλειας της ΚΚ του ΚΚΕ για το πραξικόπημα της
21ης Απριλίου · έκκληση της 11ης Ολομέλειας προς τον
ελληνικό λαό για συσπείρωση στους κόλπους του
Πατριωτικού Μετώπου και αντίσταση στη χούντα · ομιλίες
και συνεντεύξεις ηγετικών στελεχών του ΚΚΕ σε διεθνή
συνέδρια και εφημερίδες για την κατάσταση στην Ελλάδα ·
ανακοινώσεις του ΠΓ της ΚΕ για το Κυπριακό και τη διεθνή
απομόνωση της χούντας · χαιρετιστήρια μηνύματα της ΚΕ του
ΚΚΕ και κομματικών οργανώσεων προς της ΚΕ του ΚΚΣΕ
για τα 50χρονα της Οκτωβριανής Επανάστασης · συνεντεύξεις
και άρθρα των Κ. Κολιγιάννη, Ζ. Ζωγράφου και Π. Υφαντή
για την 50η επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης ·
συλλυπητήριο τηλεγράφημα και ανακοίνωση της ΚΕ του
ΚΚΕ για το θάνατο του αν. μέλους της ΚΕ Γ. ΑγγουράκηΨηλορείτη · ανακοίνωση του ΠΓ της ΚΕ για το βασιλικό
πραξικόπημα του Δεκεμβρίου 1967 · συνομιλίες των Κ.
Κολιγιάννη και Ζ. Ζωγράφου με τους γραμματείς της ΚΕ του
ΚΚΣΕ Μ. Σουσλόφ και Μπόρις Πονομαριόφ σχετικά με την
εξέλιξη της πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα ·
πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του προέδρου της ΚΕ του ΚΚΕ Απ.
Γκρόζου προς τον ελληνικό λαό.
Φύλλα: 1026: δακτ.
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1967 – 1968: Αντιδικτατορικός αγώνας των Ελλήνων του εξωτερικού
– Συγκρότηση και δράση του Πατριωτικού
Αντιδικτατορικού Μετώπου (ΠΑΜ) – Η Φωνή της
Αλήθειας προς τους Έλληνες πολίτες.
Φ1
1. 22.4.1967 – 30.12.1967
Αντιδικτατορικές κινητοποιήσεις των Ελλήνων μεταναστών
και φοιτητών του εξωτερικού: συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας
και διαδηλώσεις · συγκρότηση τοπικών επιτροπών
αντιδικτατορικού αγώνα · προκηρύξεις, εκκλήσεις,
ψηφίσματα · καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς της
κατάλυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα ·
μηνύματα συμπαράστασης της Κεντρικής Επιτροπής
Ελλήνων Πολιτικών Προσφύγων προς τους πολιτικούς
κρατούμενους και αγωνιστές.
2. 6.5.1967 – 3.1.1968
Δράση του Πατριωτικού Αντιδικτατορικού Μετώπου (ΠΑΜ)
· αντιδικτατορική δράση των Ελλήνων φοιτητών του
εξωτερικού, μεταναστών και ναυτεργατών.
3. 22.7.1967 – 2.1.1968
Συγκρότηση επιτροπών αντιδικτατορικού αγώνα στο
εξωτερικό · κινητοποιήσεις Ελλήνων μεταναστών ·

ανακοινώσεις
και
κινητοποιήσεις
της
Ενιαίας
Αντιδικτατορικής Συνδικαλιστικής Κίνησης Ελλήνων
Ναυτεργατών.
Φ2 22.4.1967 – 7.1.1968
Ανακοινώσεις και εκκλήσεις του ΡΣ Φωνή της Αλήθειας προς
τους Έλληνες πολίτες: έκκληση για μαζικές κινητοποιήσεις
και αντίσταση στη στρατιωτική χούντα · ειδήσεις από τις
πρώτες αντιδικτατορικές εκδηλώσεις στην Αθήνα ·
προκηρύξεις και συνθήματα · ειδήσεις από την
αντιδικτατορική δράση στο εξωτερικό Ελλήνων πολιτικών,
διανοουμένων και καλλιτεχνών ·
συγκρότηση του
Πατριωτικού Μετώπου (ΠΑΜ) · καταγγελίες σε διεθνείς
οργανισμούς για τις συλλήψεις δημοκρατικών πολιτών, την
άσκηση τρομοκρατίας και βασανιστηρίων στην Ελλάδα · δίκη
μελών του ΠΑΜ στη Αθήνα · παράνομη κυκλοφορία του
δελτίου πληροφοριών του ΠΑΜ Νέα Ελλάδα · εκκλήσεις του
ΠΑΜ για αντίσταση στη χούντα.
Φύλλα: 1272: δακτ.
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1967: Διεθνής αλληλεγγύη στον δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό.
Φ1 22.4.1967 – 31.12.1967
Αντιδράσεις της διεθνούς κοινής γνώμης στο στρατιωτικό
πραξικόπημα και την επιβολή δικτατορίας στην Ελλάδα ·
διεθνής αλληλεγγύη στον δοκιμαζόνενο: εκδηλώσεις,
συγκεντρώσεις συμπαράστασης και ψηφίσματα για την
αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα.
Φύλλα: 1326: δακτ.
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1967: Διώξεις: συλλήψεις, βασανιστήρια, δίκες, εκτοπίσεις.
Φ1 24.4.1967 – 30.12.1967
Διώξεις – Τρομοκρατία: συλλήψεις, δίκες σε έκτακτα
στρατοδικεία, καταδίκες και εκτοπίσεις πολιτικών αρχηγών,
παραγόντων του πολιτικού, πνευματικού και κοινωνικού
χώρου, δημοκρατικών πολιτών · δολοφονίες αγωνιστών και
βασανιστήρια στην Ασφάλεια · η κατάσταση των πολιτικών
κρατουμένων στα κρατητήρια της Ασφάλειας, στις φυλακές
και τους τόπους εξορίας · διεθνή διαβήματα για την
απελευθέρωση των κρατουμένων πολιτικών αρχηγών και
δημοκρατών πολιτών.
Φ2 28.4.1967 – 31.12.1967
Συλλήψεις πολιτικών αρχηγών, παραγόντων της δημόσιας
ζωής και δημοκρατικών πολιτών · έκκληση-δήλωση του Μ.
Θεοδωράκη προς τη διεθνή κοινή γνώμη · δηλώσεις πολιτικών
παραγόντων για το απριλιανό πραξικόπημα · δολοφονία του
δικηγόρου Ν. Μανδηλαρά στη Ρόδο · αντιθέσεις στους
ηγετικούς κύκλους της Δεξιάς · ανοικτή επιστολή της
νεολαίας της ΕΡΕ προς τον Κ. Καραμανλή · μήνυμα της
εκδότριας Ε. Βλάχου προς το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου ·
ανακοίνωση της ΕΕ της ΕΔΑ · ανακοίνωση της ΕΕ της
Ένωσης Κέντρου του εξωτερικού · δηλώσεις των Π.

Βαρδινιογιάννη, Κ. Καραμανλή, Γ. Μαύρου και του γενικού
γραμματέα του ΕΑΚ για το στρατιωτικό πραξικόπημα και την
κατάσταση στην Ελλάδα.
Φύλλα: 1104: δακτ.
Κ 382

1967:

Διακυβέρνηση της χώρας από τη χούντα των
συνταγματαρχών: προπαγάνδα, οικονομία, δημόσιος τομέας,
Ένοπλες Δυνάμεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση, εργατική και
αγροτική πολιτική – Ο ρόλος των ΗΠΑ στην επιβολή
δικτατορίας στην Ελλάδα.

Φ1. 24.4.1967 – 28.11.1967
Η χουντική προπαγάνδα περί κομμουνιστικού κινδύνου ·
προπαγανδιστική εκστρατεία κατά της ΕΔΑ και των στελεχών
της · δημοσίευση στοιχείων περί συνωμοτικής δράσης της
ΕΔΑ και του ΚΚΕ.
Φ2 26.4.1967 – 6.12.1967
Η οικονομική πολιτική της χούντας των συνταγματαρχών:
άνοιγμα στο ξένο μεγάλο κεφάλαιο στον βιομηχανικό,
εμπορικό, τραπεζικό και τουριστικό τομέα · η φορολογική
πρακτική · ο κρατικός προϋπολογισμός και η διεύρυνση του
ελλείμματος · το βάρος των πολεμικών δαπανών · δημαγωγία
κατά της γραφειοκρατίας και της «φαυλοκρατίας» · εξύμνηση
του έργου της στρατιωτικής κυβέρνησης στα εγκαίνια της
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης · καταγγελία στην Επιτροπή
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συμβουλίου της
Ευρώπης του δικτατορικού καθεστώτος των συνταγματαρχών.
Φ3 27.4.1967 – 28.12.1967
Χειρισμός της υπόθεσης ΑΣΠΙΔΑ από το στρατιωτικό
καθεστώς · μαζικές εκκαθαρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις και
τα Σώματα Ασφαλείας˙
αντικατάσταση στελεχών της
δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης · σχόλια
του ξένου τύπου για τις εξελίξεις στην Ελλάδα · συγκρότηση
ελληνικών αντιδικτατορικών οργανώσεων σε μεγάλες πόλεις
της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών · αποκαλύψεις
για διασυνδέσεις της ελληνικής ΚΥΠ με την αμερικανική
ΣΙΑ.
Φ4 3.5.1967 – 19.12.1967
Διωγμοί κατά εκλεγμένων οργάνων της τοπικής
αυτοδιοίκησης · διορισμοί δημοτικών συμβουλίων ·
ορκωμοσία νέων νομαρχών˙ κατάργηση της αυτοτέλειας του
Δήμου Αθηναίων · οικονομική ενίσχυση δήμων και
κοινοτήτων από τον κρατικό προϋπολογισμό · απολογισμός
της δράσης του Υπουργείου Εσωτερικών από τον ταξίαρχο
Στ. Παττακό.
Φ5 5.5.1967 – 15.12.1967
Εργατική πολιτική της στρατιωτικής κυβέρνησης: κατάργηση
των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων ·
συλλήψεις και διώξεις εργατών και συνδικαλιστικών
στελεχών · διάλυση των 297 επαγγελματικών οργανώσεων ·

συμπόρευση της ηγεσίας της ΓΣΕΕ με το δικτατορικό
καθεστώς · καταδίκη του απριλιανού πραξικοπήματος από
πολυάριθμες συνδικαλιστικές οργανώσεις του εξωτερικού ·
διαγραφή της ΓΣΕΕ από τη Διεθνή των Ελευθέρων
Συνδικάτων · διάβημα της ΑΔΕΔΥ για τις μαζικές απολύσεις
στα υπουργεία και τις δημόσιες υπηρεσίες · διακήρυξη της
εργατικής πολιτικής από τον Υπουργό Εργασίας Λέκκα ·
συγκρότηση του Εργατικού Αντιδικτατορικού Μετώπου ·
συγκρότηση της Ενιαίας Αντιδικτατορικής Συνδικαλιστικής
Κίνησης Ελλήνων Ναυτεργατών με έδρα το Αμβούργο ·
σύνταξη νέου κώδικα εργασίας · δηλώσεις νομιμοφροσύνης
των δημοσίων υπαλλήλων.
Φ6 5.5.1967 – 15.12.1967
Ο ρόλος των ΗΠΑ στην επιβολή δικτατορίας στην Ελλάδα: η
υποστήριξη του πραξικοπήματος από την Ουάσιγκτον · η
σημασία της διεξαγωγής στρατιωτικών γυμνασίων του
ΝΑΤΟ στην Ελλάδα · η δυσχερής θέση των ηγετικών
κύκλων της Συμμαχίας έναντι του στρατιωτικού καθεστώτος
της Ελλάδας · αποδοκιμασία του απριλιανού πραξικοπήματος
από δυτικοευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τη διεθνή κοινή
γνώμη.
Φ7 7.5.1967 – 22.12.1967
Η αγροτική πολιτική της στρατιωτικής κυβέρνησης.
Φ8 22.6.1967 – 20.7.1967
Η στάση του στρατιωτικού καθεστώτος απέναντι στους
εργαζόμενους, τους εκπαιδευτικούς και τον τύπο.
Φ9 24.10.1967
Η πολιτική της στρατιωτικής κυβέρνησης απέναντι στους
επαγγελματίες και βιοτέχνες.
Φύλλα: 908: δακτ.
Κ 383

1967: Τα Ανάκτορα απέναντι στο Απριλιανό πραξικόπημα και το
καθεστώς των συνταγματαρχών.
Φ1 24.4.1967 – 30.12.1967
Η στάση και ο ρόλος του βασιλιά Κωνσταντίνου απέναντι στο
Απριλιανό πραξικόπημα: διαγγέλματα και δημόσιες
εμφανίσεις του Κωνσταντίνου · περιοδείες του βασιλικού
ζεύγους στην Ελλάδα, ΗΠΑ και Καναδά · αντιδικτατορικές
εκδηλώσεις των ομογενών της Αμερικής · συνάντηση του
βασιλιά Κωνσταντίνου με τον πρόεδρο Τζόνσον και
αρμοδίους του Λευκού Οίκου · πολιτικές εμφανίσεις του
Κωνσταντίνου μετά την επιστροφή του από την Αμερική · η
βασιλική οικογένεια εγκαταλείπει την Ελλάδα · πρώτες
δηλώσεις Κωνσταντίνου στη Ρώμη για τη στάση του απέναντι
στο πραξικόπημα.
Φ2 14.12.1967 – 29.12.1967
Τα γεγονότα της 13ης Δεκεμβρίου και η ρήξη Κωνσταντίνου –
Χούντας · διαπραγματεύσεις και παρασκηνιακές προσπάθειες
για συμβιβασμό.

Φύλλα: 204: δακτ.
Κ 384

1967: Διεθνής αποδοκιμασία και καταδίκη του δικτατορικού
καθεστώτος της Ελλάδας
Φ1 26.4.1967 – 23.12.1967
Καταδίκη του Απριλιανού πραξικοπήματος από ξένα
κόμματα, διεθνείς οργανισμούς, ομοσπονδίες και
δημοκρατικές δυνάμεις.
Φ2 29.4.1967 – 31.12.1967
Αποδοκιμασία του χουντικού καθεστώτος από ξένους
πολιτικούς ηγέτες και ευρωπαϊκές επιτροπές για την
αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα · σχόλια του
δυτικού τύπου για την κατάλυση της δημοκρατίας στην
Ελλάδα · ο ρόλος του ΝΑΤΟ στο Απριλιανό πραξικόπημα ·
δηλώσεις του Αμερικανού στρατηγού Βαν Φλήτ υπέρ του
στρατιωτικού καθεστώτος της Ελλάδας · το 15ο Συνέδριο
της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας των ΗΠΑ στα Γιάννενα:
εκδήλωση αλληλεγγύης στο δικτατορικό καθεστώς ·
δηλώσεις Π. Βαρδινογιάννη στην Αμερική · έκκληση προς
τον ελληνικό λαό της Επιτροπής Πατριωτικού Μετώπου
Θεσσαλονίκης · ανακοίνωση του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ ·
συνεντεύξεις μελών της χουντικής κυβέρνησης σε
εκπροσώπους του ξένου τύπου · καταγγελία του χουντικού
καθεστώτος από τον πρόεδρο της ΚΕ Ελλήνων Πολιτικών
Προσφύγων στη Διεθνή Επιτροπή Νομικών του ΟΗΕ ·
δηλώσεις Κ. Κολιγιάννη στην εφ. Ισβέστια για την
κατάσταση στην Ελλάδα · σχόλια για την Κυπριακή κρίση ·
απολογισμός έξι μηνών δικτατορίας: η κατάσταση της
ελληνικής οικονομίας · ανακοίνωση για την συνάντηση
εκπροσώπων του ΚΚΕ και του ΚΚ Ιταλίας · συνάντηση Μ.
Σουσλόφ και Μπ. Πονομαριόφ με τον γενικό γραμματέα
του ΚΚΕ Κ. Κολιγιάννη · πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του
προέδρου της ΚΕ του ΚΚΕ, Απ. Γκρόζου.
Φύλλα: 670: δακτ.

Κ 385

1967: Αντιστασιακή ποίηση και λογοτεχνία.
16.5.1967 – 29.12.1967
«Γράμματα από την Αθήνα»: χρονογραφικά σημειώματα του
συνεργάτη του Ρ.Σταθμού Ορέστη · ποίηση αντιστασιακών
ποιητών · κυκλοφορία του έργου του Θ. Παπαδόπουλου
«Δημόκριτος» από το εκδοτικό «Πολιτικές και Λογοτεχνικές
Εκδόσεις» · «Μικρή ανθολογία της αλυσοδεμένης ποίησης».
Φύλλα: 455: δακτ.

Κ 386

1968: Διεθνής αποδοκιμασία της στρατιωτικής χούντας – Διεθνές
κίνημα
συμπαράστασης
στον
ελληνικό
λαό
Αντιδικτατορικός αγώνας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Φ1 1968
1. 2.1.1968 – 10.2.1968

Μηνύματα Ιταλών πολιτικών ηγετών προς τον ελληνικό λαό
· συζήτηση στο Συμβούλιο της Ευρώπης για την παραβίαση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα · καταδίκη του
χουντικού καθεστώτος από διεθνείς ομοσπονδίες,
οργανισμούς, επιτροπές · δηλώσεις εκπροσώπων της
Διεθνούς Ένωσης Δημοκρατικών Νομικών για την
κατάσταση στην Ελλάδα · έκκληση των Ελλήνων
Εκπαιδευτικών στη Διεθνή Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών για
συμπαράσταση στον διωκόμενο εκπαιδευτικό κόσμο ·
διαμαρτυρία του πατριάρχη Μόσχας Αλεξίου και έκκληση
για συμπαράσταση στον ελληνικό λαό της ΕΕ της
Οικουμενικής Χριστιανικής Συνδιάσκεψης για την ειρήνη.
2. 2.1.1968 – 10.2.1968
Διεθνές κίνημα συμπαράστασης προς τον ελληνικό λαό:
επικρίσεις και αποδοκιμασία του στρατιωτικού καθεστώτος
από διεθνείς οργανισμούς, κόμματα, τύπο · διεθνείς
εκκλήσεις για την απελευθέρωση των πολιτικών
κρατουμένων και την κατάργηση των βασανιστηρίων.
Φ2 2.1.1968 – 16.2.1968
Αντιδικτατορική δράση των ελλήνων του εξωτερικού:
φοιτητών, μεταναστών, εκπροσώπων του πολιτικού,
πνευματικού και καλλιτεχνικού κόσμου, οργανώσεων
πολιτικών προσφύγων · μηνύματα προς τους Έλληνες της Δ.
Γερμανίας από τη «Λέσχη Φίλων της ΕΔΑ Δ. Γερμανίας» ·
καταγγελία της χούντας από την ΚΕ Ελλήνων Πολιτικών
Προσφύγων · ιδρυτική συνέλευση της Δημοκρατικής
Νεολαίας Λαμπράκη στο Μανχάϊμ της Δ. Γερμανίας ·
συγκρότηση επιτροπής αντιδικτατορικού αγώνα στη
Φραγκφούρτη · συνεντεύξεις Ε. Βλάχου και Α. Παπανδρέου
σε εκπροσώπους του διεθνούς τύπου στο Λονδίνο · εκλογή
νέου ΔΣ στον Σύλλογο Ελλήνων Φοιτητών Παρισιού · Α΄
Συνδιάσκεψη των οργανώσεων της ΕΔΑ στην Ιταλία · η
δράση της αντιδικτατορικής οργάνωσης «Ρήγας Φεραίος»
στην Αθήνα · επικρίσεις του βρετανικού τύπου για την
αναγνώριση του στρατιωτικού καθεστώτος της Ελλάδας από
την αγγλική κυβέρνηση · καταγγελία του ρόλου του
ελληνικού προξενείου στην Φραγκφούρτη · εκδηλώσεις
αλληλεγγύης προς τον ελληνικό λαό από τις ευρωπαϊκές
επιτροπές για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην
Ελλάδα · η στάση του στρατιωτικού καθεστώτος απέναντι στα
πανεπιστημιακά ιδρύματα και τους πανεπιστημιακούς
λειτουργούς · ομιλία του Α. Παπανδρέου στην Οικονομική
Σχολή του Πανεπιστημίου του Λονδίνου · δηλώσεις Πλυτά
στην εφ. Γκάρντιαν · καταγγελία του χουντικού καθεστώτος
από τις κυβερνήσεις των σκανδιναβικών χωρών ·
αποδοκιμασία της χούντας από τα σωματεία της ανώτερης
εκπαίδευσης και επιστημόνων ερευνητών της Γαλλίας ·
καταγγελίες για τις συνθήκες κράτησης ηγετικών κομματικών
στελεχών και πολιτικών κρατουμένων · καταγγελίες για την
ακολουθούμενη από τη χούντα πολιτική καταστολής σε όλα

τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής · «Διακήρυξη της Ένωσης
Αξιωματικών» που αντιτάσσονται στη χούντα .
Εξωτερικές ειδήσεις: οικονομική ανάπτυξη της Σοβιετικής
Ένωσης · δηλώσεις εκπροσώπων της Σοβιετικής Επιτροπής
Αλληλεγγύης προς τους Έλληνες δημοκράτες · Κυπριακό ·
Βιετνάμ · καταγγελία του πολέμου από το αμερικανικό
φοιτητικό κίνημα · η δράση των αμερικανικών μονοπωλίων
στην Ελλάδα.
Φύλλα: 746: δακτ.

Δ. ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Υλικά Τύπου και Ραδιοφώνου για αξιοποίηση
Κ 387

1958 (Ιανουάριος –Ιούνιος): «Δελτίο Ειδήσεων»
Φ1 2.1.1958 – 31.1.1958
ΑΔ 1-25
Φ2 1.2.1958 – 28.2.1958
ΑΔ 26-49
Φ3 1.3.1958 – 31.3.1958
ΑΔ 50-75
Φ4 1.4.1958 – 31.4.1958
ΑΔ 76-98
Φ5 1.5.1958 – 31.5.1958
ΑΔ 99-124
Φ6 2.6.1958 – 30.6.1958
ΑΔ 125-149
Μεταγραφή ειδήσεων από τον ξένο και ελληνικό τύπο και
ραδιόφωνο για αξιοποίηση.
Φύλλα: 1350: δακτ.

Κ 388

1958 (Ιούλιος – Δεκέμβριος): «Δελτίο Ειδήσεων»
Φ1 2.7.1958 – 31.7.1958
ΑΔ 150-173
Φ2 1.8.1958 – 30.8.1958
ΑΔ 174-199
Φ3 1.9.1958 – 30.9.1958
ΑΔ 200-223
Φ4 1.10.1958 – 31.10.1958
ΑΔ 224-250
Φ5 1.11.1958 – 29.11.1958
ΑΔ 251-274
Φ6 1.12.1958 – 31.12.1958
ΑΔ 275-<>
Μεταγραφή ειδήσεων από τον ξένο και ελληνικό τύπο και
ραδιόφωνο για αξιοποίηση.

Φύλλα: 1037: δακτ., χειρογρ.
Κ 389

1958: «Δελτίο πολιτικής κίνησης – Υλικά από τον αθηναϊκό τύπο»
Φ1 15.1.1958 – 30.4.1958
ΑΔ 1-14
Εξωτερική πολιτική · Κυπριακό · προεκλογική κίνηση και
ζυμώσεις
Φ2 16.4.1958 – 7.5.1958
Εκλογές 1958: προεκλογική κίνηση κομμάτων · εκλογικά
στοιχεία
Φ3 22.5.1958 – 15.9.1958
ΑΔ 16-25
Βουλευτικές εκλογές 1958
Φύλλα: 939: δακτ., χειρογρ.
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1958: «Δελτίο ιδεολογικής πάλης στην Ελλάδα»
20.1.1958 – 17.9.1958
ΑΔ 1-16
Φύλλα: 386: δακτ.

Κ 391

1958 –1959: «Οικονομικό δελτίο – Επισκόπηση αθηναϊκού τύπου»
Φ1 Ιανουάριος – Δεκέμβριος 1958
ΑΔ 1-12
Φ2 Ιανουάριος – Δεκέμβριος 1959
ΑΔ 1-12
Οικονομικά στοιχεία από διάφορες εφημερίδες και εκπομπές του
Ραδιοφωνικού
Σταθμού
Αθήνας.
Θέματα:
βιομηχανία,
εξηλεκτρισμός, αγροτική οικονομία, εμπόριο, τουρισμός, ναυτιλία,
δημόσια οικονομικά, πίστη-τράπεζες-νόμισμα, ισοζύγιο εξωτερικών
πληρωμών, ξένο κεφάλαιο, διεθνείς οικονομικές ενώσεις και
Ελλάδα, τιμάριθμος, απεργιακές κινητοποιήσεις, στεγαστικό,
βιοτικό επίπεδο, οικονομικές εκδόσεις.
Φύλλα: 895: δακτ.

Κ 392

1959 (Νοέμβριος - Δεκέμβριος): «Δελτίο Ειδήσεων»
Φ1 2.11.1959 – 30.11.1959
ΑΔ 244-268
Φ2 1.12.1959 – 31.12.1959
ΑΔ 269-195
Μεταγραφή ειδήσεων από τον ξένο και ελληνικό τύπο και
ραδιόφωνο για αξιοποίηση.
Φύλλα: 568: δακτ.

Κ 393

1960 (Ιανουάριος - Ιούνιος): «Δελτίο Ειδήσεων»
Φ1 5.1.1960 – 30.1.1960
ΑΔ 1-20
Φ2 1.2.1960 – 26.2.1960
ΑΔ 21-43
Φ3 1.3.1960 – 30.3.1960
ΑΔ 44-62

Φ4 1.4.1960 – 30.4.1960
ΑΔ 64-82
Φ5 2.5.1960 – 31.5.1960
ΑΔ 84-108
Φ6 1.6.1960 – 30.6.1960
ΑΔ 109-134
Μεταγραφή ειδήσεων από τον ξένο και ελληνικό τύπο και
ραδιόφωνο για αξιοποίηση.
Φύλλα: 1165: δακτ., χειρογρ.
Κ 394

1960 (Ιούλιος – Δεκέμβριος): «Δελτίο Ειδήσεων»
Φ1 1.7.1960 – 27.7.1960
ΑΔ 135-154
Φ2 1.8.1960 – 30.8.1960
ΑΔ 155-166
Φ3 1.9.1960 – 30.9.1960
ΑΔ 169-189
Φ4 1.10.1960 – 31.10.1960
ΑΔ 190-212
Φ5 1.11.1960 – 29.11.1960
ΑΔ 213-230
Φ6 2.12.1960 – 31.12.1960
ΑΔ 232-253
Μεταγραφή ειδήσεων από τον ξένο και ελληνικό τύπο και
ραδιόφωνο για αξιοποίηση.
Φύλλα: 1217: δακτ.

Κ 395

1960 – 1961: «Επισκόπηση αθηναϊκού τύπου»
Φ1 22.12.1960 – 10.9.1961
Φ2 18.1.1961 – 6.9.1961
Φύλλα: 1040: δακτ.
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1961 (Ιανουάριος - Απρίλιος): «Δελτίο Ειδήσεων»
Φ1 4.1.1961 – 31.1.1961
ΑΔ 1-24
Φ2 1.2.1961 – 28.2.1961
ΑΔ 25-49
Φ31.3.1961 – 31.3.1961
ΑΔ 50-76
Φ4 1.4.1.1961 – 29.4.1961
ΑΔ 77-101
Μεταγραφή ειδήσεων από τον ξένο και ελληνικό τύπο και
ραδιόφωνο για αξιοποίηση.
Φύλλα: 979: δακτ.
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1961 (Μάϊος – Σεπτέμβριος): «Δελτίο Ειδήσεων»
Φ1 1.5.1961 – 31.5.1961
ΑΔ 102-126
Φ2 1.6.1961 – 29.6.1961
ΑΔ 127-150

Φ3 1.7.1961 – 31.7.1961
ΑΔ 151-172
Φ4 1.8.1961 –31.8.1961
ΑΔ 173-198
Φ4 1.8.1961 – 31.8.1961
ΑΔ 173-198
Φ5 1.9.1961 – 30.9.1961
ΑΔ 199-223
Μεταγραφή ειδήσεων από τον ξένο και ελληνικό τύπο και
ραδιόφωνο για αξιοποίηση.
Φύλλα: 1046: δακτ.
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1961 – 1962: Οικονομικό Δελτίο
Φ1 Ιανουάριος – Δεκέμβριος 1961
«Οικονομικό δελτίο – Μηνιάτικη επισκόπηση τύπου»
Φ2 Ιανουάριος – Οκτώβριος 1962
«Οικονομικό δελτίο – Μηνιάτικη επισκόπηση τύπου»
Οικονομικά στοιχεία από διάφορες εφημερίδες.
Θέματα: εθνικό εισόδημα, εξηλεκτρισμός, βιομηχανία, αγροτική
οικονομία, πίστη – τράπεζες, νόμισμα, συνάλλαγμα, κίνηση
κεφαλαίων, εξωτερικό εμπόριο, ξένο κεφάλαιο, Κοινή Αγορά,
βιοτικό επίπεδο ελληνικού λαού
Φύλλα: 421: δακτ.
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1962 (Ιανουάριος - Ιούνιος): «Δελτίο Ειδήσεων»
Φ1 3.1.1962 –30.1.1962
ΑΔ 1-21
Φ2 1.2.1962 – 28.2.1962
ΑΔ 22-40
Φ3 1.3.1962 – 31.3.1962
ΑΔ 41-63
Φ4 2.4.1962 – 28.4.1962
ΑΔ 64-85
Φ5 2.5.1962 –30.5.1962
ΑΔ 86-103
Φ6 4.6.1962 – 28.6.1962
ΑΔ 104-121
Μεταγραφή ειδήσεων από τον ξένο και ελληνικό τύπο και
ραδιόφωνο για αξιοποίηση.
Φύλλα: 1462: δακτ.
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1962 (Ιούλιος – Δεκέμβριος): «Δελτίο Ειδήσεων»
Φ1 2.7.1962 – 28.7.1962
ΑΔ 122-142
Φ2 1.8.1962 – 31.8.1962
ΑΔ 143 –159
Φ3 3.9.1962 – 29.9.1962
ΑΔ 160-177
Φ4 2.10.1962 – 31.10.1962
ΑΔ 178-198

Φ5 1.11.1962 – 30.11.1962
ΑΔ 199-219
Φ6 1.12.1962 – 29.12.1962
ΑΔ 220-239
Μεταγραφή ειδήσεων από τον ξένο και ελληνικό τύπο και
ραδιόφωνο για αξιοποίηση.
Φύλλα: 899: δακτ.
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1963 (Ιανουάριος – Ιούνιος): «Δελτίο Ειδήσεων»
Φ1 4.1.1963-31.1.1963
ΑΔ 1-19
Φ2 1.2.1963 – 26.2.1963
ΑΔ 20-32
Φ3 1.3.1963 – 30.3.1963
ΑΔ 34-47
Φ4 1.4.1963 – 27.4.1963
ΑΔ 48-60
Φ5 3.5.1963 – 30.5.1963
ΑΔ 61-73
Φ6 1. 1.6.1963 – 12.6.1963
ΑΔ 74-68
2. 17.6.1963 –24.6.1963
ΑΔ 79-81
Μεταγραφή ειδήσεων από τον ξένο και ελληνικό τύπο και
ραδιόφωνο για αξιοποίηση.
Φύλλα: 558: δακτ.
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1964: «Επισκόπηση αθηναϊκού τύπου»
28.6.1964 – 27.11.1964
Φύλλα: 890: δακτ., έντυπο

Αξιολόγηση της δουλειάς του Ραδιοφωνικού Σταθμού
Προγράμματα και περιεχόμενα εκπομπών
Κ 403

1957 –1960: Προτάσεις, εκθέσεις και αποφάσεις για τη λειτουργία του
ΡΣ Φωνή της Αλήθειας – Εβδομαδιαία και μηνιαία
προγράμματα και περιεχόμενα εκπομπών.
Φ1 1957 – 1958
1. «Υλικά για τον Ραδιοφωνικό Σταθμό»
1. «Πληροφοριακό σημείωμα για το Ίδρυμα»:
7 Οκτωβρίου 1957
2. «Προτάσεις για τον Ραδιοφωνικό Σταθμό»
(δύο αντίγραφα)
3. «Σχετικά με τη λειτουργία του Σταθμού»
4. «Πλάνο προεκλογικής καμπάνιας που θα γίνει από τον
σταθμό Η Φωνή της Αλήθειας»:
21 Μαρτίου 1958
5. «Προϋπολογισμός εξόδων του Ιδρύματος»

6. «Έκθεση για τη δουλειά του Ιδρύματος (1-3 – 31.10.1958)»
Φ2 1958 –1959
«Υλικά από το Ίδρυμα Ρ/Σταθμού»
1. «Πλάνο προεκλογικής καμπάνιας»: 21.3.1958
2. «Υλικά που δόθηκαν στο Ίδρυμα το 1958 –1959»: σχόλια,
άρθρα, ομιλίες
3. Σημειώσεις και σχόλια για διάφορα θέματα
4. «Πρακτικά μέτρα για το Ρ. Σ.»: απόφαση του ΠΓ: 23.2.1959
Φ3 4.1.1959 – 12.3.1960
Ανακοινώσεις του σταθμού: «Τι θα ακούσετε αυτή τη
βδομάδα από το Σταθμό μας»
Φ4 18.8.1959 – 4.1.1960
«Μηνιάτικα πλάνα δουλειάς του Ιδρύματος»: σχέδια και
τελικά προγράμματα εκπομπών του σταθμού.
Φ5 21.9.1959 – 31.12.1959
Περιεχόμενα εκπομπών του σταθμού ανά ημέρα και ώρα
μετάδοσης.
Φύλλα: 415: δακτ., χφ.
Κ 404

1959 – 1960: Ξενόγλωσσα δελτία τύπου και υπομνήματα της ΕΔΑ
Φύλλα: 284: δακτ.
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1960
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1960 –1963: Εκθέσεις για την οργάνωση και λειτουργία του
Ρ.Σταθμού – Κείμενα συνεργατών
Φ1 1960 – 1963
Κατάλογος ελληνικού και διεθνούς ημερήσιου και περιοδικού
τύπου (1960) · αποδελτιωμένα άρθρα εφημερίδων (1961 –
1963) · διάφορα αχρονολόγητα (στατιστικές κλπ)
Φ2 1961 – 1963
1. «Παράρτημα»: σημειώματα · παρατηρήσεις · προτάσεις»
2. «Εκφώνηση»: κανονισμός λειτουργίας του παραρτήματος ·
παρατηρήσεις για τη λειτουργία και την εκφώνηση · μέτρα
προφύλαξης.

–1961:

Ημερήσια και εβδομαδιαία προγράμματα και
περιεχόμενα εκπομπών
Φ1 1.1.1960 – 31.12.1960
Περιεχόμενα εκπομπών ανά ημέρα και ώρα μετάδοσης
Φ2 4.1.1960 – 31.12.1960
Εβδομαδιαία πλάνα εκπομπών.
Φ3 1.1.1961 – 31.12.1961
Πλάνα εκπομπών - Πρόγραμμα μετάδοσης από τον Ρ. Σ. των
ντοκουμέντων του 8ου Συνεδρίου.
Φ4 1.1.1961 – 31.1.1961
3.1.1961 –14.5.1961
Περιεχόμενα εκπομπών ανά ημέρα και ώρα μετάδοσης
Φ5 «Βασικά κομμάτια που μεταδόθηκαν από 1.1.1961 – 31.12.1961»
Φ6 30.3.1961 – 23.10.1961
Ανακοινώσεις του σταθμού
Φύλλα: 1373: δακτ., χφ.

Φ4 1962
«Συνεργασίες στο Ίδρυμα»
Κείμενα συνεργατών του σταθμού που μεταδόθηκαν κατά τον
εορτασμό διαφόρων επετείων της Εθνικής Αντίστασης,
εθνικών και δημοκρατικών αγώνων · προγραμματισμός
δουλειάς για το μήνα Μάιο 1962· αποκόμματα ξένων
εφημερίδων
Φ5 1962
«Ντοκουμέντα και πληροφορίες για την Ισπανία» · κείμενο
στη ρωσική γλώσσα
Φ6 1962 – 1963
Ανακοινώσεις του σταθμού
Φ7 Κατάλογος μουσικών επιλογών (χ.χ.)
Φύλλα: 489: δακτ., χφ., έντυπα
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1962: Περιεχόμενα και προγράμματα εκπομπών – Συνοπτικά στοιχεία
για το 1962
Φ1 Βασικά σχόλια , ομιλίες και άρθρα που μεταδόθηκαν ανά
εβδομάδα από 1.1.1962 – 31.12.1962
Φ2 1. Βασικά σχόλια , ομιλίες και άρθρα που μεταδόθηκαν ανά
εβδομάδα από 1.4.1962 – 31.12.1962 (αντίγραφα)
2. Εβδομαδιαία προγράμματα εκπομπών από 9.4.1962 έως
16.12.1962
Φ3 1. Βασικοί στόχοι δουλειάς του ΡΣ το 1962 · επέτειοι (Μάρτιος
– Απρίλιος – Μάιος 1962)
2. Συνοπτικά στοιχεία για το 1962: Υλικά (ντοκουμέντα,
σχόλια, απόψεις, σημειώματα, ρεπορτάζ, υλικά τύπου και
ραδιοφώνου) του ΡΣ κατά μήνα (Ιανουάριος – Δεκέμβριος
1962)
Φύλλα: 559: δακτ., χφ.

Κ 408

1963 – 1964: Εβδομαδιαία προγράμματα και περιεχόμενα εκπομπών
Φ1 1.1.1963 – 31.12.1963
Βασικά σχόλια , ομιλίες και άρθρα ανά εβδομάδα και ημέρα
μετάδοσης · περιεχόμενα εκπομπών
Φ2 1.1.1963 – 31.12.1963
1. Βασικά κομμάτια που μεταδόθηκαν και περιεχόμενα
εκπομπών ανά εβδομάδα και ημέρα μετάδοσης (αντίγραφα)
2. Εβδομαδιαία προγράμματα εκπομπών από 4.2.1963 –
15.12.1963
Φ3 1.1.1964 – 31.12.1964
Περιεχόμενα εκπομπών ανά εβδομάδα και ημέρα μετάδοσης
Φ4 23.3.1964 – 27.9.1964
Εβδομαδιαία προγράμματα δουλειάς
Φύλλα: 711: δακτ., χφ.
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1966 – 1968
1. «Σημείωμα για τις παρεκκλίσεις του κόμματος (ΚΚΕ) Παρεκκλίσεις από την Ίδρυση του κόμματος Νοέμβρης 1918
μέχρι την γερμανική κατοχή. Οπορτουνισμός 1918 – 1924»

2. Κείμενο εκπομπής του σταθμού: «Για τη Δημοκρατική Νεολαία
Λαμπράκη»: 20.4.1966
3. Διορθωμένα κείμενα εκπομπών αναφερόμενα στη δικτατορία:
1.12.1967 – 19.12.1967
4. 18.1.1968 – 24.1.1968 «Πληροφορίες»: Αποδελτίωση στοιχείων
από τον ξένο τύπο σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις στην
Ελλάδα: συνέντευξη βασιλιά Κωνσταντίνου στην αγγλική
τηλεόραση · δηλώσεις Α. Παπανδρέου σε ξένους
δημοσιογράφους · άρθρο Ε. Βλάχου στην εφ. Ομπσέρβερ ·
«Διακήρυξη της Δημοκρατικής
Άμυνας» · αποκόμματα
εφημερίδων
5. «Για αξιοποίηση»- Φεβρουάριος 1968: άρθρα, ποιήματα,
χρονογραφήματα συνεργατών του σταθμού αναφερόμενα στη
δικτατορία · αναγγελία της σύλληψης του γ. γραμματέα της
οργάνωσης Νεολαίας ΕΡΕ στην εκπομπή της 17.2.1968 · άρθρο
για τα πενήντα χρόνια του Κόκκινου Στρατού: επισυνημμένο
κείμενο στη ρωσική γλώσσα.
Φύλλα: 200: δακτ., χφ., έντυπα

