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Δηζαγωγή 

Ζ εξγαζία καο αζρνιείηαη κε ηηο γπλαίθεο ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε, ηεο 

αξηζηεξήο, δεκνθξαηηθήο, καδηθήο θαη πξσηνπφξαο πνιηηηθήο λενιαίαο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1960 πνπ ππήξμε κχζνο γηα ηηο επφκελεο γεληέο. Ζ ηζηνξηθή έξεπλα κφιηο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα αζρνιήζεθε κε ηε Νενιαία Λακπξάθε θαη ε ηζηνξία ησλ γπλαηθψλ 

ηεο είλαη αθφκε ζρεδφλ άγλσζηε. Ζ απνπζία ηνπο απφ ηελ ηζηνξία δελ νθείιεηαη 

ζηελ αλππαξμία πεγψλ. Απφ ηελ αξρή ζπγθαηαιέγνληαλ ζηνπο ρψξνπο/ηνκείο πνπ ε 

λενιαηίζηηθε νξγάλσζε παξνπζίαδε αδπλακίεο -βξίζθνληαλ ζην πεξηζψξην ησλ 

πξνζπαζεηψλ- θαη ζην ηέινο ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηνπο «ιεζκνλεκέλνπο» ηεο 

αλάπηπμήο ηεο
1
.  

Γλσξίδνληαο φηη ε πνιηηηθή ζθελή ζηηο θηιειεχζεξεο πνιηηείεο ηεο Δπξψπεο, 

έσο θαη ηα κέζα ηνπιάρηζηνλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα, νηθνδνκήζεθε απνδερφκελε ηελ 

άξλεζε λα ζπγθξνηεζνχλ νη γπλαίθεο σο πνιηηηθά ππνθείκελα, ζεσξνχκε φηη απνθηά 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ε κειέηε ηεο πνιηηηθήο ηνπο δξάζεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, 

ζειήζακε λα θέξνπκε ηηο Λακπξάθηζζεο ζην πξνζθήλην, λα ηηο αλαδείμνπκε σο 

ζπιινγηθή ηαπηφηεηα, σο ππνθείκελα ηεο ηζηνξίαο κε ηε δηηηή έλλνηα ηνπ φξνπ: 

ππνθείκελα ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο θαη ηεο αθήγεζεο απηνχ ηνπ παξειζφληνο
2
. 

Γηεξεπλήζακε ην ξφιν θαη ηε ζέζε ηνπο κέζα ζηελ νξγάλσζε, ζε ζχγθξηζε θαη κε ηε 

ζέζε ησλ αλδξψλ, ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, θαζψο θαη εθείλεο κε ηελ εμνπζία/εγεζία, 

αθνχ ε ηζηνξία ησλ γπλαηθψλ είλαη κηα ηζηνξία ζρέζεο. Πξνζπαζήζακε λα 

θαηαγξάςνπκε θαη λα αλαδείμνπκε ηε ζπκκεηνρή θαη ηε δξάζε ηνπο, λα δηαθξίλνπκε 

θαη λα εξκελεχζνπκε ηηο επηινγέο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα απνηηκήζνπκε ηε ζεκαζία 

ηεο ελαζρφιεζεο ηνπο κε ηε πνιηηηθή γηα ηηο ίδηεο, ηε Νενιαία Λακπξάθε θαη ηελ 

Αξηζηεξά, θαζψο θαη ηελ ειιεληθή θνηλσλία ηεο επνρήο γεληθφηεξα. Δπηδηψμακε 

επίζεο λα πξνζεγγίζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βίσζαλ θαη αληηιήθζεθαλ ηα 

γεγνλφηα ζηα νπνία ζπκκεηείραλ θαη εθείλα απφ ηα νπνία απείραλ
3
.   

                                                           
1
 Καηεξίλα αηλ-Μαξηέλ, Λακπξάθεδεο: Ηζηνξία κηαο γεληάο, εθδ. Πνιχηππν, Αζήλα 1983, ζ. 208. 

2
 Έθε  Αβδειά, «Ζ “ ηζηνξία ησλ γπλαηθψλ” ζηελ Διιάδα», ύγρξνλα Θέκαηα, ηρ. 35-37 (Γεθέκβξηνο 

1988), ζ. 171· Γιαχθε Γθφηζε, Αλδξνλίθε Γηαιέηε, Διέλε Φνπξλαξάθε, Σν θύιν ζηελ Ηζηνξία: 

απνηηκήζεηο & παξαδείγκαηα, εθδφζεηο Αζίλε, Αζήλα 2015, ζ. 15. 
3
 Γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο ησλ γπλαηθψλ ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε  καο βνήζεζαλ νη παξαθάησ 

κειέηεο: Έθε Αβδειά-Αγγέιηθα Φαξξά, «Ξαλαγξάθνληαο ην παξειζφλ. χγρξνλεο δηαδξνκέο ηεο 

ηζηνξίαο ησλ γπλαηθψλ», ζην ησπεξέο ηζηνξίεο. Γπλαίθεο θαη θύιν ζηελ ηζηνξηθή αθήγεζε, εθδ. 

Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 1997, ζ. 17· Διέλε Βαξίθα, Ζ εμέγεξζε ησλ θπξηώλ. Ζ γέλεζε κηαο θεκηληζηηθήο 

ζπλείδεζεο ζηελ Διιάδα 1833-1907, Καηάξηη, Αζήλα 2007, ζ. 24-26· Γήκεηξα ακίνπ, Σα πνιηηηθά 

δηθαηώκαηα ησλ Διιελίδσλ 1864-1952: ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία, Γίθαην & 

Οηθνλνκία-Π.Ν. άθθνπιαο, Αζήλα 2013, ζ. 345.
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Πεγέο πιεξνθφξεζεο θαη ηεθκεξίσζεο, εθηφο απφ ηηο κειέηεο θαη ηα άξζξα 

πνπ παξαηίζεληαη ζηε βηβιηνγξαθία, ππήξμαλ: 

1) Οη αξρεηαθέο ζπιινγέο ησλ Αξρείσλ χγρξνλεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο 

(ΑΚΗ). πγθεθξηκέλα, ζην ςεθηνπνηεκέλν αξρείν «Ζ ειιεληθή λενιαία ζηηο 

ζπιινγέο ησλ ΑΚΗ (1940-1974)»
4
, αζρνιεζήθακε κε ηα αξρεία πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ θαη πνιηηηθψλ λενιαηψλ, ην αξρείν Ραδηνθσληθνχ ηαζκνχ, πξνζσπηθά 

αξρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε Νενιαία Λακπξάθε, θαζψο θαη ηηο Φεθηαθέο 

θσηνγξαθηθέο ζπιινγέο θαη αξρεία γηα ην απαξαίηεην θσηνγξαθηθφ πιηθφ
5
. 

Αμηνπνηήζακε, επίζεο, ην έληππν πιηθφ (εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ηεο 

Νενιαίαο Λακπξάθε) πνπ έρεη θαηαρσξηζηεί ζηελ ςεθηαθή Βηβιηνζήθε (Ζ Γεληά 

καο, Σα Σεηξάδηα ηεο Γεκνθξαηίαο θ. ά.), ελψ γηα ηνλ ίδην ιφγν αλαηξέμακε θαη ζην 

ςεθηαθφ αξρείν «Πνιηηηζκφο θαη Αξηζηεξά ζηνλ 20
ν
 αηψλα». 

Σέινο, αλαδεηήζακε πιηθφ γηα ηηο γπλαίθεο ηεο Αξηζηεξάο ζην αξρείν ηνπ 

Γπλαηθείνπ Κηλήκαηνο ηεο ΔΓΑ. Πξφθεηηαη γηα πινχζην θαη ηαμηλνκεκέλν αξρεηαθφ 

πιηθφ. Αλ θαη έρεη απνθαηαζηαζεί πηα ζην κεγαιχηεξν κέξνο, δελ παχεη λα 

παξνπζηάδεη θελά, εμαηηίαο ησλ θαηαζηξνθψλ θαη ησλ αιινηψζεσλ πνπ είρε ππνζηεί 

απφ ηελ Αζθάιεηα, φηαλ ην είρε θαηαζρέζεη ηηο πξψηεο κέξεο ηεο ζηξαηησηηθήο 

δηθηαηνξίαο
6
.  

2) Σν αξρεηαθφ πιηθφ πνπ δψξηζε ε Καίηε Σζαξνπρά-Κνκςνπνχινπ
7
 ζηελ 

Δηαηξεία Μειέηεο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Αξηζηεξήο Νενιαίαο  (ΔΜΗΑΝ). Ζ ζπιινγή  

πεξηιακβάλεη πιηθφ γηα ην Φεζηηβάι Κνξηηζηψλ Μαθεδνλίαο (1966, 1967), νκηιίεο 

ηεο γηα ηηο γπλαίθεο, πνπ εθθσλήζεθαλ ζην ζπλέδξην ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο 

Γεκνθξαηηθήο Νενιαίαο (ΠΟΓΝ) ην 1965 θαη ζε εθδήισζε γηα ηε Νενιαία 

Λακπξάθε ην 2005, ζπαξάγκαηα ηεο πεξηνδηθήο έθδνζεο Ξαζηεξηά θαη ην Λεύθσκα 

κηαο καζήηξηαο Λακπξάθηζζαο. 

                                                           
4
 ηηο ππνζεκεηψζεηο θαηαγξάθνπκε θαη ηνπο δχν ηίηινπο κε ηνπο νπνίνπο εκθαλίδεηαη ην αξρεηαθφ 

ηεθκήξην. Γξάθνπκε ζε εηζαγσγηθά απηφλ πνπ έρεη ηελ ππεξζχλδεζε θαη ζε αγθχιεο απηφλ πνπ 

απνηειεί ραξαθηεξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ (αλαθνίλσζε, νκηιία, ζέζεηο θ.ά.).  
5
 Βι. Παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο, ζ. 166-170 

6
  Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, Δληαία Γεκνθξαηηθή Αξηζηεξά. Αξρείν 1951-1967, Δθδφζεηο Θεκέιην-Δζληθφ 

Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ, Αζήλα 2001, ζ. 54, 82,150-151 
7
 Καίηε Σζαξνπρά-Κνκςνπνχινπ: γεσπφλνο, απφθνηηνο ΑΠΘ, θφξε ηνπ δνινθνλεκέλνπ απφ ηε 

ρνχληα, ην 1968, πξψελ βνπιεπηή ηεο ΔΓΑ Γηψξγνπ Σζαξνπρά. Υξεκάηηζε γξακκαηέαο ηεο 

πνπδάδνπζαο Ν.ΔΓΑ Θεζζαινλίθεο (1960–1962), κέινο ηνπ Κ ηεο Ν.ΔΓΑ (1962–1964), ππεχζπλε 

ηεο Δπηηξνπήο Κνξηηζηψλ θαη κέινο ηνπ Αγξνηηθνχ Γξαθείνπ Μαθεδνλίαο ηεο ΓΝΛ. Βι. 

Φεθηνπνηεκέλν ΔΜΗΑΝ, Αξρεία, Μηθξέο Αξρεηαθέο πιινγέο, 11. πιινγή Καίηεο Σζαξνπρά-

Κνκςνπνχινπ. 
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5) Σα δεκνζηεχκαηα ηεο εθεκεξίδαο Ζ Απγή πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δξάζεηο ησλ 

θνξηηζηψλ ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε, απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 1963 έσο θαη ηνλ Μάξηην 

ηνπ 1967. χκθσλα κε ηελ Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ
8
, ζηελ εθεκεξίδα, ην παξαπάλσ 

ρξνληθφ δηάζηεκα, έρνπλ θαηαγξαθεί ζπλνιηθά 64 δειηία (εγγξαθέο) πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο λέεο θνπέιεο-γπλαηθείν θίλεκα ηεο ΓΝΛ, ζε έλα ζχλνιν 3.083 δειηίσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε Νενιαία Λακπξάθε. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο αλαηξέμακε θαη 

ζε άξζξα κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν, πνπ αλαθέξνληαλ ζε θνπέιεο ηεο ΓΝΛ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε άξζξα ζρεηηθά κε ηηο δηψμεηο θαη ηελ ηξνκνθξαηία, κε εθδειψζεηο 

θ.ά..   

6) Σα δεκνζηεχκαηα εθεκεξίδσλ ηεο δεμηάο παξάηαμεο, απφ ην 1963 έσο θαη ην 

1967, πνπ αλαθέξνληαη ζηε δξάζε ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε, ηα νπνία αθνξνχλ θαη 

ηηο Λακπξάθηζζεο. Σα άξζξα πνπ αλαθέξνληαη κφλν/ή θαη ζηα θνξίηζηα ηεο 

νξγάλσζεο είλαη ιίγα, πεξίπνπ 18. Δπεηδή νη ζπιινγέο ησλ εθεκεξίδσλ δελ ήηαλ 

νινθιεξσκέλεο, ηφζν ζηε Γεκφζηα Βηβιηνζήθε Ρεζχκλνπ φζν θαη ζηε Γεκφζηα 

Βηβιηνζήθε Ζξαθιείνπ πνπ ηηο αλαδεηήζακε, αλαηξέμακε ζηα θχιια δηαθνξεηηθψλ 

εθεκεξίδσλ πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπκε ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ καο ελδηέθεξε.  

πγθεθξηκέλα, πιεξνθνξίεο αληιήζακε απφ ηηο εθεκεξίδεο: α) Ζ Καζεκεξηλή γηα ηα 

έηε 1963, 1964, 1966 θαη 1967, β)  Απνγεπκαηηλή γηα ηα έηε 1964, 1965, 1966 θαη γ) 

Ζ Βξαδπλή γηα ην 1965.  

7) Οη πξνθνξηθέο καξηπξίεο απφ δέθα (10) Λακπξάθηζζεο θαη ηξεηο (3) 

Λακπξάθεδεο. Απφ ηηο Λακπξάθηζζεο νη νθηψ ήηαλ θνηηήηξηεο θαη νη δχν 

εξγαδφκελεο. Ζ δξάζε ηνπο εληνπίδεηαη ζε Αζήλα, Πεηξαηά, Θεζζαινλίθε θαη 

Ζξάθιεην. Οη πεξηζζφηεξεο πξηλ ήηαλ κέιε ηεο Νενιαίαο ΔΓΑ (Ν.ΔΓΑ). ζνλ 

αθνξά ηε ζέζε ηνπο ζηελ νξγάλσζε, κία απφ απηέο εθιέρηεθε ηαθηηθφ κέινο ηνπ 

Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ (Κ) ηεο Γεκνθξαηηθήο Νενιαίαο Λακπξάθε (ΓΝΛ), δχν 

αζρνιήζεθαλ κε ηελ θαζνδήγεζε θαη κία δηαηέιεζε γξακκαηέαο ηνκέα. 

Απηνπξφζσπε επηθνηλσλία κπνξέζακε λα έρνπκε κφλν κε ηέζζεξηο απφ ηηο 

Λακπξάθηζζεο. Οη ππφινηπεο έμε αληαπνθξίζεθαλ ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία. Οη 

Λακπξάθεδεο, ηνπο νπνίνπο ζπλαληήζακε θαη ζπλνκηιήζακε, ππήξμαλ θαη νη ηξεηο 

δηαθεθξηκέλα ζηειέρε, νη δχν ηαθηηθά κέιε ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΝΛ θαη 

ν ηξίηνο γξακκαηέαο ηνπηθήο νξγάλσζεο.  

                                                           
8
 Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, Ζ Νενιαία Λακπξάθε ηε δεθαεηία ηνπ 1960. Αξρεηαθέο ηεθκεξηώζεηο θαη 

απηνβηνγξαθηθέο θαηαζέζεηο, Ηζηνξηθφ Αξρείν Διιεληθήο Νενιαίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο 

Γεληάο/Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ Δ.Η.Δ., Αζήλα 2008, ζ. 345, 358. 
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Γηα φιεο ηηο ζπλεληεχμεηο είρακε επεμεξγαζηεί θαη ρξεζηκνπνηήζακε σο βάζε 

έλα θνηλφ εξσηεκαηνιφγην ή νδεγφ ζπδήηεζεο
9
. Αθνινπζήζεθε πηζηά ζηηο 

Λακπξάθηζζεο πνπ έδσζαλ ζπλέληεπμε εμ απνζηάζεσο. ηηο πξνζσπηθέο 

ζπλαληήζεηο φκσο φινη θαη φιεο πξνηίκεζαλ λα δηαβάζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην θαη λα 

καο αθεγεζνχλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηζηνξία, πξνζπαζψληαο λα θαιχςνπλ φια ηα 

εξσηήκαηα. Γηαθνξεηηθή ππήξμε ε πξνθνξηθή καξηπξία ηνπ Θαλάζε Καιαθάηε, ν 

νπνίνο επέιεμε λα καο επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ζε ζεκεία πνπ ζεσξνχζε ζεκαληηθά 

γηα ηελ έξεπλά καο. ιεο νη πξνθνξηθέο καξηπξίεο καγλεηνθσλήζεθαλ, εθηφο απφ 

ηελ παξαπάλσ. ιεο νη ζπλαληήζεηο έγηλαλ ζηα ζπίηηα ησλ ζπλνκηιεηψλ, εθηφο απφ 

δχν
10

. 

Γηα ηελ επηινγή ησλ πξνζψπσλ θαζνξηζηηθή ήηαλ ε βνήζεηα ηεο Ησάλλαο 

Παπαζαλαζίνπ, ε νπνία καο έδσζε ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε Λακπξάθηζζεο 

θαη Λακπξάθεδεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα καο δψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ έξεπλά 

καο. Δπξφθεηην γηα εγεηηθά ζηειέρε απφ ηα νπνία δεηήζεθε θαη καο έδσζαλ νλφκαηα 

θαη ηειέθσλα άιισλ, θπξίσο απιψλ κειψλ, αθνχ ζηφρνο ηεο εξγαζίαο ήηαλ 

πεξηζζφηεξν ε δηθή ηνπο εκπεηξία θαη άπνςε. Κάπνηεο απφ ηηο Λακπξάθηζζεο πνπ 

αλήθαλ ζηα εγεηηθά ζηειέρε θαη είραλ δψζεη ζπλέληεπμε ζηελ Ησάλλα 

Παπαζαλαζίνπ, αξλήζεθαλ κηα λέα ζπλέληεπμε, είηε γηαηί ζεσξνχζαλ φηη ε κλήκε 

ηνπο ήηαλ πηα αδχλαηε θαη θνβνχληαλ λα κελ πεξηπέζνπλ ζε ζχγρπζε γεγνλφησλ είηε 

γηαηί δελ είραλ λα πνπλ θάηη παξαπάλσ απ‟ φζα πεξηιακβάλνληαη ζην βηβιίν ηεο 

Ησάλλαο Παπαζαλαζίνπ
11

 ή γηαηί ζεσξνχζαλ φηη έπξεπε λα κηιήζνπλ θαη άιιεο. Σα 

νλφκαηα πνπ καο έδσζαλ αλήθαλ ζε θίιεο ηνπο, ζπλήζσο ηνπ ίδηνπ πνιηηηθνχ ρψξνπ. 

Καη‟ επέθηαζε ε θνηλσληθνπνιηηηθή πξνέιεπζε ησλ ζπλνκηιεηψλ/ηξηψλ καο θαηά 

έλα κέξνο κφλν κπφξεζε λα επηιεγεί. Πξνζαλαηνιηζηήθακε αλαγθαζηηθά 

πεξηζζφηεξν ζε θνηηεηέο/ηξηεο ή ζε άηνκα πνπ δνχζαλ ζε πφιεηο. Σν ίδην ζπλέβεθε 

θαη κε ηηο πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο πνπ είρακε ζην Ρέζπκλν.  

Δπραξηζηνχκε ζεξκά φζεο θαη φζνπο ζπλαληήζακε θαη ζπλνκηιήζακε, γηαηί 

ρσξίο ηε βνήζεηά ηνπο δελ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε κειέηε.  

                                                           
9
 Βι. Παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο, ζ. 164-165. 

10
 Αθνινπζήζεθαλ φζα πξνβιέπνληαη ζην Σαζνχια Βεξβεληψηε, Ρίθε Βαλ Μπνχζρνηελ, Μαξία 

Ρεπνχζε, Γηψξγνο Σζηψιεο, Υαξά Αλδξεάδνπ, Πξνθνξηθέο ηζηνξίεο. Έλαο νδεγόο πξνθνξηθήο ηζηνξίαο 

γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Κνηλόηεηα, Μαξία Ρεπνχζε, Υαξά Αλδξεάδνπ (επηκ.), Ννκαξρηαθή 

Απηνδηνίθεζε Υαλίσλ-Γηεχζπλζε Πνιηηηζκνχ θαη Παηδείαο, ΑΠΘ, Γξαθνηερληθή Κξήηεο Α.Δ.Δ., 

2010, ζει. 10-37. 
11

 Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, Ζ Νενιαία Λακπξάθε ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ζ. 370-543. 
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Δπηιέμακε λα αζρνιεζνχκε κε ηηο πξνθνξηθέο καξηπξίεο εθηηκψληαο φηη «κηα 

ζεκαληηθή πιεπξά ηεο ηζηνξίαο απφ ηα θάησ είλαη απηφ πνπ ζπκνχληαη νη θνηλνί 

άλζξσπνη απφ ηα κεγάια γεγνλφηα θαη φρη απηφ πνπ ζα έπξεπε λα ζπκνχληαη ή απηφ 

πνπ νη ηζηνξηθνί απνδεηθλχνπλ πσο πξάγκαηη έρεη ζπκβεί»
12

. Δπίζεο, ζέιακε λα 

αλαδείμνπκε ηελ πξνζθνξά ησλ «ιεζκνλεκέλσλ» γπλαηθψλ ηεο Νενιαίαο 

Λακπξάθε.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο αλαθαιχςακε φηη φρη κφλν νη γπλαίθεο 

αιιά θαη νη άληξεο έλησζαλ ηελ αλάγθε λα κηιήζνπλ. Κάπνηνη, κάιηζηα, 

πξνβιεκαηίδνληαλ γηα ηε ζησπή πνπ αηζζάλνληαλ λα θαιχπηεη ηε «γεληά ησλ 

Λακπξάθεδσλ», ηελ απνπζία ηεο έξεπλαο 
13

.  

Οη πιεξνθνξεηέο καο, κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αθεγήζεηο, καο βνήζεζαλ λα 

επηβεβαηψζνπκε, λα απνζαθελίζνπκε θαη λα ζπκπιεξψζνπκε γεγνλφηα θαη 

θαηαζηάζεηο. Πεξλψληαο απφ ην ξφιν ηνπ «αληηθεηκέλνπ» ζε εθείλνλ ηνπ 

«ππνθεηκέλνπ», θψηηζαλ ηε δσή θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο ζρέζεηο θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ θνξηηζηψλ ηεο Νενιαίαο 

Λακπξάθε. Μαο απνθάιπςαλ ζπκβάληα πνπ είραλ παξακειεζεί ή παξαζησπεζεί. 

Φψηηζαλ ζπιινγηθέο πξνιήςεηο καδί κε ηνπο κεραληζκνχο δηακφξθσζήο ηνπο. 

Φαλέξσζαλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη θνπέιεο βίσζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Ζ 

αηνκηθή κλήκε πνπ ζπρλά ζπλαληά ηε ζπιινγηθή, θαζψο θαη ε κλήκε ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο κάο βνήζεζαλ λα ζρεκαηίζνπκε κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο 

επνρήο θαη ησλ αλζξψπσλ ηεο. Σν πξφβιεκα κε ηελ πξνθνξηθή καξηπξία (κλήκε) 

είλαη φηη εκπεξηέρεη ηελ εξκελεία θαη κεηαπιάζεηαη απφ πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ 

ζπζζσξεπηεί ζε απηή, γη‟ απηφ θαη απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ αμηνιφγεζε 

ηνπο
14

. Παξφια απηά, ε πξνθνξηθή επηθνηλσλία καδί ηνπο καο πξφζθεξε επίζεο θαη 

φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηε δηαθξίλνπλ απφ ηε γξαπηή, δειαδή ηελ 

αλζξψπηλε ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλφεζε θαη καρεηηθφηεηα, ηελ πξνζσξηλή εκηηειή 

θχζε ηεο, ηηο απνρξψζεηο αβεβαηφηεηαο, ην ρηνχκνξ, ηηο ελππάξρνπζεο θνηλσληθέο 

                                                           
12

 Eric Hobsbawm,  Γηα ηελ  Ηζηνξία, κεηαθξ. Π. Μαηάιαο, Θεκέιην, Αζήλα 1998, ζει. 253. 
13

 πλέληεπμε κε ηνλ Κσλζηαληίλν Σζηκπίδε, Ρέζπκλν, 2011.  Ο Κσλζηαληίλνο Σζηκπίδεο, γελλήζεθε 

ην 1940 ζην ρσξηφ  Μαξνπιά Ρεζχκλνπ. Ήηαλ γεσξγφο θαη ππήξμε ζπλδηθαιηζηήο, πξψελ πξφεδξνο 

ηνπ πιιφγνπ Παξαγσγψλ Πσιεηψλ ηεο Λατθήο Αγνξάο Ρεζχκλνπ. Καηάγεηαη απφ αξηζηεξή 

νηθνγέλεηα, ν παηέξαο ηνπ ήηαλ αληηζηαζηαθφο απφ ηελ Ηθαξία, θαη ε κεηέξα ηνπ πξνζθπγνπνχια 

Μηθξαζηάηηζζα. Ζ πνιηηηθή ηνπ δξάζε άξρηζε απφ δεθανρηψ ρξνλψλ, νπφηε δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηνλ 

πνιηηηθφ ρψξν ηεο ΔΓΑ. Με ηελ ίδξπζε ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε νξίζηεθε γξακκαηέαο ηεο ζην 

Ρέζπκλν. ήκεξα δεη ζηνλ Πιαηαληά Ρεζχκλνπ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη είλαη ζπληαμηνχρνο. 
14

 Ρίθε Βαλ Μπνχζρνηελ, Αλάπνδα ρξόληα: πιινγηθή κλήκε θαη ηζηνξία ζην Εηάθα Γξεβελώλ (1900-

1950), Πιέζξνλ, Αζήλα 1997, ζ. 207- 221. 
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ελδείμεηο θ.ά.
15

. Ζ ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ γξαπηήο ηζηνξίαο θαη πξνθνξηθήο 

κλήκεο δηαηξέρεη φια ηα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο σο κέζνδνο θαη πξνβιεκαηηθή.  

Δπεηδή ην ζέκα καο είλαη πνιπζρηδέο, ζρεηίδεηαη κε ηηο γπλαίθεο, ηε λενιαία θαη 

ηελ πνιηηηθή ζηε δεθαεηία ηνπ „60, ζα πξνεγεζεί κηα ζχληνκε εηζαγσγηθή ηζηνξηθή 

ηνπνζέηεζε γηα ηα παξαπάλσ ζέκαηα. Θα παξαθνινπζήζνπκε ην ηζηνξηθφ πιαίζην 

ηεο επνρήο (ηελ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε 

ζηελ Διιάδα), ηελ έθξεμε ηνπ λενιαηίζηηθνπ δηεθδηθεηηθνχ θηλήκαηνο ζηε ρψξα σο 

απφηνθν ηεο παξαπάλσ θαηάζηαζεο –κε κηα ζχληνκε δηεζλή ζπζρέηηζή ηνπ- θαη ηε 

ζέζε ησλ γπλαηθψλ (θπξίσο ηεο Αξηζηεξάο) ζηελ πνιηηηθή ζθελή ηεο επνρήο, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε θαη λα απνηηκήζνπκε ηε δξάζε ηνπο ζηε Νενιαία 

Λακπξάθε
16

. Καηφπηλ ζα αζρνιεζνχκε, ελ ζπληνκία, κε ηελ ηζηνξία ησλ 

Λακπξάθεδσλ, δειαδή πψο μεθίλεζαλ σο Γεκνθξαηηθή Κίλεζε Νέσλ «Γξεγφξεο 

Λακπξάθεο» (ΓΚΝΓΛ) ην 1963 θαη εμειίρζεθαλ ζε Γεκνθξαηηθή Νενιαία 

Λακπξάθε (ΓΝΛ) ην 1964, πνηνη ήηαλ, ηη ήζειαλ, ηη έθαλαλ, πνηεο ζρέζεηο 

αλαπηχρζεθαλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηηο άιιεο λενιαηίζηηθεο νξγαλψζεηο -εληφο θαη 

εθηφο Διιάδαο-, πνηνη θαη γηαηί ηνπο πνιέκεζαλ. Έηζη, έρνληαο δψζεη φιν ην πιαίζην 

ηεο επνρήο, ζα πεξάζνπκε ζηελ ηζηνξία ησλ γπλαηθψλ ηεο λενιαηίζηηθήο νξγάλσζεο, 

πνπ είλαη θαη ην θχξην ζέκα καο. Θα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηε ζέζε θαη 

ηε δξάζε ηνπο κέζα ζηελ νξγάλσζε, ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπο, ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

άληξεο ηεο νξγάλσζεο, ηελ εγεζία, θαζψο θαη κε ηηο άιιεο πνιηηηθέο νξγαλψζεηο, ηελ 

πνιεκηθή πνπ δέρζεθαλ θαη πψο ηελ αληηκεηψπηζαλ, θαη ηέινο ηε κεηέπεηηα δξάζε 

ηνπο, απφ ηε Γηθηαηνξία σο ζήκεξα, γηα λα θαηαιήμνπκε ζε κηα γεληθή απνηίκεζε. 

 

                                                           
15

 Paul Thompson, Φσλέο από ην παξειζόλ: Πξνθνξηθή Ηζηνξία, Κ. Μπάδα-Ρ. Β. Μπνχζρνηελ (επηκ)., 

Πιέζξνλ, Αζήλα 2002, ζει. 18, 27, 31, 155, 165· Αιέθα Μπνπηδνπβή, «Πξνθνξηθή ηζηνξία: όξηα θαη 

δεζκεύζεηο», καξηπξίεο ζε ερεηηθέο θαη θηλνύκελεο απνηππώζεηο σο πεγή ηζηνξίαο, Καηάξηη, Αζήλα 

1998, ζ. 23-25· Λνπίδα Παζεξίλη, παξάγκαηα ηνπ 20
νπ

 αηώλα. Ζ ηζηνξία σο βησκέλε εκπεηξία, κεη. 

Οληέη Βαξψλ-Βαζάξ, Αζήλα 1998, ζ. 9-10, 26-28. 
16

 ηελ εξγαζία καο ζα ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν Νενιαία Λακπξάθε επξχηεξα θαη φρη κφλν γηα λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηελ επνρή απφ ηελ ζπγρψλεπζε έσο ην Α΄ Ηδξπηηθφ πλέδξην (επηέκβξηνο 1964-

Μάξηηνο 1965). Θα δηαρσξίδνπκε ηελ επνρή ηεο ΓΚΝΓΛ ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο φξνπο ΓΚΝΓΛ ή 

Κίλεζε. Με ηελ επξχηεξε ζεκαζία ηνπ φξνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε επίζεο ηνλ φξν Λακπξάθηζζεο, 

φπσο θαη ηνλ φξν  Λακπξάθεδεο.   
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Κεθάιαην 1 : Σν ηζηνξηθό ηεο επνρήο 

1.α. Τν πνιηηηθό, νηθνλνκηθό θαη θνηλωληθό πιαίζην  

Ζ δεθαεηία ηνπ „60 γηα ηελ Διιάδα, φπσο ιέεη ν Ζιίαο Νηθνιαθφπνπινο, ήηαλ 

κηα πεξίνδνο πεξηνξηζκέλεο αζηηθήο λνκηκφηεηαο, «πεηζαξρεκέλεο» ή «θαρεθηηθήο» 

δεκνθξαηίαο
17

. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ήηαλ ε 

πνιππνιηθφηεηα, ηα αλεμάξηεηα θαη ηαπηφρξνλα αιιειεμαξηψκελα θέληξα εμνπζίαο. 

Σα εκθαλή, δειαδή ην παιάηη, ηα θφκκαηα ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε 

θπβέξλεζε -πνπ ηαπηφρξνλα αλαθεξφηαλ θαη ζηε Βνπιή θαη ζην παιάηη 

(δεδεισκέλε)- θαη ηα αθαλή, φπσο ν ζηξαηφο, ην παξαθξάηνο θαη νη μέλεο πξεζβείεο. 

Δπξφθεηην γηα έλα «δεκνθξαηηθφ» θαζεζηψο, ηηο ξίδεο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα 

αλαδεηήζνπκε φρη κφλν ζηελ πνιηηηθή ηεο κεηεκθπιηαθήο πεξηφδνπ, αιιά θαη ζηηο 

πνιηηηθέο εθθξεκφηεηεο κεηά ην 1909, νπφηε θαη άξρηζε κηα πεξίνδνο ζπλερψλ 

πνιέκσλ, ζρηζκάησλ, πνιηηεηαθψλ αλαηξνπψλ, πξαμηθνπεκάησλ, δηθηαηνξηψλ θαη 

εκθπιίσλ. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ήηαλ ην παξαζχληαγκα (κε ηα έθηαθηα κέηξα θαη ηηο 

πεξηνξηζηηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ηεο επνρήο ηνπ Δκθπιίνπ πνιέκνπ), ν 

απηαξρηζκφο, νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο, ε αληηθνκνπληζηηθή πζηεξία, ν δηραζκφο 

(εζληθφθξνλεο θαη κε), ηα πηζηνπνηεηηθά θνηλσληθψλ θξνλεκάησλ, νη δηψμεηο, νη 

εθηνπηζκνί, ν θφβνο,  ε ινγνθξηζία θαη ε απηνινγνθξηζία. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, 

ην αίηεκα ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ –θπξίαξρν ησλ θνηλσληθψλ αγψλσλ-, ζπκπχθλσλε 

έλα πνιχ επξχηεξν θνηλσληθνπνιηηηθφ αίηεκα άξζεο ησλ αδηεμφδσλ ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο 
18

.  

ζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκία, απφ ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία νη αζηηθέο 

θπβεξλήζεηο είραλ δηακνξθψζεη ηνπο φξνπο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κε 

βαζηθφ κνριφ ηνλ θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ. ηφρνο, ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε ζχγθιηζε 

κε ηα δεδνκέλα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δπηηθψλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ, φπσο ε 

ζχλδεζε ηεο ρψξαο κε ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα (ΔΟΚ). Δπηηεχρζεθε 

                                                           
17

 Ζιίαο Νηθνιαθφπνπινο, Ζ θαρεθηηθή δεκνθξαηία: θόκκαηα θαη εθινγέο 1946-1967, Παηάθεο, Αζήλα 

2001, ζ. 9. 
18

 Γηα ηελ αλαζθφπεζε απηή βι. απφ ηνλ ζπιινγηθφ ηφκν Άιθεο Ρήγνο, εξαθείκ εθεξηάδεο, 

Δπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ (επηκ.), Ζ «ζύληνκε» δεθαεηία ηνπ ’60. Θεζκηθό πιαίζην, θνκκαηηθέο 

ζηξαηεγηθέο, θνηλσληθέο ζπγθξνύζεηο, πνιηηηζκηθέο δηεξγαζίεο, Διιεληθή Δηαηξεία Πνιηηηθήο 

Δπηζηήκεο, εθδφζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα 2007 ηα: Κσλζηαληίλνο Σζνπθαιάο, «Ζ ειιεληθή δεθαεηία 

ηνπ ‟60: “ζχληνκε ή καθξά”;» ζ. 41-46· Νίθνο Κ. Αιηβηδάηνο, «Ζ αδχλαηε κεηαξξχζκηζε: χληαγκα 

θαη παξαζχληαγκα ζηε δεθαεηία ηνπ ‟60», ζ. 49-56· Νίθνο εξληεδάθεο, «πιινγηθή δξάζε θαη 

θνηηεηηθφ θίλεκα ηελ πεξίνδν 1959-1964: δνκηθέο πξνυπνζέζεηο, πνιηηηθέο επθαηξίεο θαη εξκελεπηηθά 

ζρήκαηα», ζ. 250.  Δπίζεο, Νίθνο Αιηβηδάηνο, Οη πνιηηηθνί ζεζκνί ζε θξίζε 1922-1974. Όςεηο ηεο 

ειιεληθήο εκπεηξίαο, Θεκέιην, Αζήλα 1995, ζ. 447-598· Υξηζηφθνξνο Βεξλαξδάθεο-Γηάλλεο Μαπξήο, 

Κόκκαηα θαη θνηλσληθέο ζπκκαρίεο ζηελ πξνδηθηαηνξηθή Διιάδα, Δμάληαο, Αζήλα 1991, ζ. 168-171. 
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κηα επηθάλεηα επεκεξίαο -ηεο επεκεξίαο ησλ αξηζκψλ θαη ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

αλάπηπμεο-, αιιά κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, θπξίσο ηεο ππαίζξνπ, 

εμαθνινπζνχζε λα δεη ζε ζπλζήθεο εμαζιίσζεο θαη λα βαξχλεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή 

αληζφηεηα, πνπ «απαηηνχζε» ε λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Σα πςειά πνζνζηά ηεο αλεξγίαο, ε ππναπαζρφιεζε, ε κεηαλάζηεπζε, νη ρακεινί 

κηζζνί, ε θαζπζηέξεζε ζηε γεσξγία, ε επηθξάηεζε ησλ βηνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε 

βάξνο ηεο βηνκεραλίαο πνπ αδπλαηνχζε λα απνξξνθήζεη ηελ εζσηεξηθή 

κεηαλάζηεπζε, ε νπνία απ‟ ηε κεξηά ηεο απνξξνθήζεθε ζηηο νηθνδνκέο, ζε «δνπιεηέο 

ηνπ πνδαξηνχ», ζηνλ ηξηηνγελή ή ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ε δηείζδπζε μέλσλ θεθαιαίσλ 

θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ θεθαιαίνπ ζε νιηγάξηζκεο νκάδεο νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

-νηθνλνκία λέν-απνηθηνθξαηηθνχ ηχπνπ, ππαλάπηπθηε- είλαη κεξηθά απφ ηα ζηνηρεία 

πνπ  ζπλζέηνπλ ην ηίκεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλάπηπμεο 
19

.   

Ζ δεθαεηία ηνπ ‟60, φκσο, ππήξμε θαη επνρή θνηλσληθψλ αλαθαηαηάμεσλ. 

Βαζηθφο άμνλαο ησλ αιιαγψλ ππήξμαλ ε δηεχξπλζε ησλ κεζναζηηθψλ θαη 

κηθξναζηηθψλ ζηξσκάησλ, θαζψο θαη ε εκθάληζε ζπκπαγψλ εξγαηηθψλ καδψλ κε 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο νη νηθνδφκνη, εληφο ηεο πνηθηιφκνξθεο εξγαηηθήο 

ηάμεο, πνπ απνηεινχζε πεξίπνπ ηνλ κηζφ πιεζπζκφ ηεο Αζήλαο θαη ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Με ηελ επηδίσμε, απφ ηε κεζαία ηάμε, ηεο δηεχξπλζεο ηεο παηδείαο 

θαη ηε γεληθφηεξε επηθξάηεζε λέσλ πξνηχπσλ δσήο (βι. κφδα, κνπζηθή θ.ά.), 

δεκηνπξγήζεθαλ ζπλζήθεο θαη αηηήκαηα πνπ ήξζαλ ζε αληίζεζε κε ηα ζηεγαλά ηνπ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, αληίθαζε πνπ δε ζα αξγνχζε λα εθξαγεί
20

. 

Ζ επηθξάηεζε ηεο Δζληθήο Ρηδνζπαζηηθήο Έλσζεο (ΔΡΔ) ζηηο εθινγέο «ηεο 

βίαο θαη ηεο λνζείαο» ηνπ 1961, κε πξσζππνπξγφ ηνλ Κσλζηαληίλν Καξακαλιή, θαη ν 

«αλέλδνηνο» αγψλαο πνπ θήξπμε ν Γεψξγηνο Παπαλδξένπ, αξρεγφο ηεο αμησκαηηθήο 

αληηπνιίηεπζεο θαη πξφεδξνο ηεο Δλψζεσο Κέληξνπ (ΔΚ)
21

, θαηά ηνπ θξάηνπο ηεο 

                                                           
19

 πχξνο Ληλαξδάηνο, ύγρξνλε Διιεληθή Ηζηνξία. Από ηνλ εκθύιην ζηε ρνύληα, η. Γ΄(1964-1967), 

εθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 1986, ζ. 24-26, 63-66, 188· Πάλνο Καδάθνο, «Ζ ειιεληθή νηθνλνκία, 

1949-1967: Αλαζπγθξφηεζε θαη αλάπηπμε», ζην Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, η. ΗΣ, Δθδνηηθή 

Αζελψλ Α.Δ., Αζήλα 2000, ζ. 227-237· Νίθνο εξληεδάθεο, ό. π., ζ. 250· Γεκήηξεο Ληβηεξάηνο, Ζ 

Κίλεζε ησλ 115. Κνηλσληθνί Αγώλεο 1962-1967, Πξνζθήλην, Αζήλα 2003, ζ. 11-12· Υξηζηφθνξνο 

Βεξλαξδάθεο-Γηάλλεο Μαπξήο, ό. π., ζ. 119-135· Νίθνο Γ. βνξψλνο, Δπηζθόπεζε ηεο Νενειιεληθήο 

Ηζηνξίαο, Θεκέιην, Αζήλα 1986, ζ. 145-147.  
20 David Close, Διιάδα 1945-2004. Πνιηηηθή-θνηλσλία-νηθνλνκία, Θχξαζελ, Θεζζαινλίθε 2006, ζ. 

119· Νίθνο εξληεδάθεο, ό. π., ζ. 250-251.  
21

 Ζ Έλσζε Κέληξνπ (ΔΚ) ζπγθξνηήζεθε ην 1961 θαη «ζπζπείξσζε απφ νπηζζνδξνκηθνχο 

αληηβεληδειηθνχο έσο έλα ηκήκα ηεο εακνγελνχο Αξηζηεξάο. Δμέθξαδε επίζεο ηα λέα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα πνπ αλδξψζεθαλ ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία ηνπ «νηθνλνκηθνχ ζαχκαηνο» θαη επηδεηνχζαλ 

ηελ πνιηηηθή ηνπο λνκηκνπνίεζε. Δίρε φκσο θαη ηηο παξαθάησ αληηθάζεηο: α) εκθαληδφηαλ σο 

ζπλερηζηήο ηεο βεληδειηθήο παξάηαμεο, επελδχνληαο ζηνλ Δζληθφ Γηραζκφ, έλδπκα αλαρξνληζηηθφ, β) 
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Γεμηάο ππξνδφηεζαλ κηα ζεηξά απφ δηεθδηθεηηθέο θηλεηνπνηήζεηο. Οη ζπγθεληξψζεηο, 

νη πνξείεο, νη απεξγίεο θαη νη θηλεηνπνηήζεηο εξγαηψλ, αγξνηψλ, θνηηεηψλ, καζεηψλ, 

γπλαηθψλ κε αηηήκαηα ζπλδηθαιηζηηθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά -κε 

αληηηκπεξηαιηζηηθφ θαη αληηακεξηθαληθφ πεξηερφκελν, φπσο γηα ην Κππξηαθφ θαη ηελ 

Δηξήλε-, αιιά θαη ε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο ρξήζεο θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ ελαληίνλ 

ηνπο, κπήθαλ ζρεδφλ ζε εκεξήζηα δηάηαμε. Μέζα ζε έλα ηέηνην θιίκα ε δνινθνλία 

ηνπ Γξεγφξε Λακπξάθε -αλεμάξηεηνπ βνπιεπηή πνπ ζπλεξγάδνληαλ κε ηελ ΔΓΑ θαη 

αγσληζηή ηεο δηεζλνχο εηξήλεο-  απφ παξαθξαηηθνχο (22 Μαΐνπ 1963), χζηεξα απφ 

νκηιία ηνπ ζε ζπγθέληξσζε ζηε Θεζζαινλίθε, απνηέιεζε ηνκή ζηελ αλάπηπμε ησλ 

θνηλσληθψλ αγψλσλ θαη ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο. ε ζπλάξηεζε θαη κε άιιεο 

αηηηάζεηο (ζχγθξνπζε κε ην παιάηη), νδήγεζε  ζε παξαίηεζε θαη θπγή ηνπ Κ. 

Καξακαλιή απφ ηελ Διιάδα (11 Ηνπλίνπ 1963) θαη θαηφπηλ ζε εθινγηθή λίθε ηεο 

Δλψζεσο Κέληξνπ, ζηηο θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ηεο 3
εο

 Ννεκβξίνπ 1963 θαη ηεο  

16
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1964
22

.  

Απφ ηα πξψηα κέηξα ηεο δηαθπβέξλεζεο απφ ηελ Έλσζε Κέληξνπ ήηαλ ε 

απφιπζε ησλ πεξηζζφηεξσλ πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ, ε θαζηέξσζε ηεο δσξεάλ 

παηδείαο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο, ε ξχζκηζε ησλ αγξνηηθψλ ρξεψλ, ν εθδεκνθξαηηζκφο 

ησλ ζπλδηθάησλ, ε άζθεζε κηαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο «παξνρψλ», φπσο αχμεζε 

κηζζψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, καζεηηθά ζπζζίηηα θ.ά. 
23

. Έηζη επηθξάηεζε έλα άιιν 

πνιηηηθφ θιίκα, κηα αλάζα δεκνθξαηίαο, εηδηθά ζηελ αζηπλνκνθξαηνχκελε χπαηζξν 

θαη ηηο ζηξαηνθξαηνχκελεο παξακεζφξηεο πεξηνρέο. ηηο δεκνηηθέο εθινγέο, πνπ 

αθνινχζεζαλ, ππήξμε ληθεθφξα ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο ΔΚ θαη ηεο ΔΓΑ. Σα 

                                                                                                                                                                      
θπξηαξρείην απφ «παιαηνθνκκαηηθνχο», ελψ εθπξνζσπνχζε λέα θνηλσληθά ζηξψκαηα, γ) ζε επίπεδν 

πνιηηηθνχ ιφγνπ θαη εγεζίαο ήηαλ απφιπηα ηαπηηζκέλε κε ηνπο ληθεηέο ηνπ  εκθπιίνπ πνιέκνπ, δει 

παξάηαμε «εζληθφθξσλ». Δκθαληδφηαλ απηή ηελ επνρή σο ελαιιαθηηθφ εζληθφθξνλ θφκκα. Γηα λα 

πεηχρεη φκσο έπξεπε λα απνζπάζεη έλα ηκήκα ςεθνθφξσλ ηεο ΔΓΑ». Βι. Ζιίαο Νηθνιαθφπνπινο, 

Κόκκαηα θαη εθινγέο ζηελ Διιάδα 1946-1964, Ζ εθινγηθή γεσγξαθία ησλ πνιηηηθώλ δπλάκεσλ, Δζληθφ 

Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ-Παπαδήζε, Αζήλα 1985, ζ. 83-84· Γηψξγνο Μαξγαξίηεο, Ηζηνξία ηνπ 

Διιεληθνύ Δκθύιηνπ πνιέκνπ 1946-1949, η. 2, Βηβιηφξακα, Αζήλα 2000, ζ. 631 
22

 πχξνο Ληλαξδάηνο, ό. π., ζ. 249, 252-288, 309-339, 368-369, 391· Κσλζηαληίλνο Σζνπθαιάο, ό. π., 

ζ. 43· Νίθνο εξληεδάθεο, ό. π., ζ. 251-258· εξαθείκ Γ. εθεξεηάδεο, «Γηεθδηθήζεηο θαη θηλήκαηα 

ζηελ ειιεληθή δεθαεηία ηνπ „60», Αλαδξνκέο, ηρ. 1 (Γεθέκβξηνο 2010), ζ. 22-26· Σάζνο Βνπξλάο, 

Ηζηνξία ηεο ζύγρξνλεο Διιάδαο, από ηα πξώηα κεηεκθπιηνπνιεκηθά ρξόληα σο ηε κέξα ηνπ ζηξαηησηηθνύ 
πξαμηθνπήκαηνο ησλ ζπληαγκαηαξρώλ (21 Απξηιίνπ 1967), εθδφζεηο Αθσλ Σνιίδε Ο.Δ, Αζήλα (ρ.ρ), ζ. 

184, 193· Γεκήηξεο Ληβηεξάηνο, ό. π., ζ. 24-25, 52, 55-56, 66-67· Ζιίαο Νηθνιαθφπνπινο, Κόκκαηα 

θαη εθινγέο ζηελ Διιάδα 1946-1964, ό. π., ζ. 295-298. Σνπ ίδηνπ, «Απφ ην ηέινο ηνπ εκθπιίνπ 

πνιέκνπ έσο ηελ άλνδν ηεο Έλσζεο Κέληξνπ», ζην Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, η. ΗΣ, Δθδνηηθή 

Αζελψλ Α.Δ., Αζήλα 2000, ζ. 200-207· Υξηζηφθνξνο Βεξλαξδάθεο-Γηάλλεο Μαπξήο, ό. π, ζ. 140-

161. 
23 Εαλ Μευλψ, Πνιηηηθέο δπλάκεηο ζηελ Διιάδα, η. Β: «Βαζηιηθή εθηξνπή θαη ζηξαηησηηθή 

δηθηαηνξία», εθδ. αββάιαο, Αζήλα 2002, ζ. 40. 
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παξαπάλσ ηζρπξνπνίεζαλ πνιηηηθά ηελ Αξηζηεξά -γεγνλφο πνπ ζνξχβεζε ηελ δεμηά 

παξάηαμε
24

- ε νπνία επέιεμε ζην εμήο σο πξσηαξρηθφ ηεο ζηφρν ηε λνκηκνπνίεζε 

ηνπ παξάλνκνπ ΚΚΔ. Απφ ην 1965 θαη κεηά φκσο ηα πξάγκαηα άιιαμαλ. ηελ αξρή, 

γηαηί ν Γ. Παπαλδξένπ ζθιήξπλε ηε ζηάζε ηνπ  απέλαληη ζηελ Αξηζηεξά, θαη θαηφπηλ 

γηαηί ε ζχγθξνπζή ηνπ κε ην Παιάηη γηα ηνλ έιεγρν ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ έθεξε 

ηελ αλαηξνπή ηεο θπβέξλεζεο ηνπ, ζηηο 15 Ηνπιίνπ 1965
25

.  

Αθνινχζεζαλ ηα Ηνπιηαλά (75 εκέξεο), θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ, ελψ ην 

Παιάηη πξνζπαζνχζε λα ζπγθξνηήζεη/δηνξίζεη βηψζηκε θηινκνλαξρηθή θπβέξλεζε 

(πξνεξρφκελε απφ ηελ ΔΚ θαη κε ςήθν εκπηζηνζχλεο ηεο Βνπιήο) κε «απνζηάηεο» 

ηεο θπβεξλεηηθήο παξάηαμεο -πξψηα κε ηνλ Αζαλαζηάδε-Νφβα (15 Ηνπιίνπ έσο θαη 5 

Απγνχζηνπ 1965) θαη θαηφπηλ κε ηνλ Ζιία Σζηξηκψθν (20 έσο 29 Απγνχζηνπ 1965)-, 

ν θφζκνο ήηαλ θαζεκεξηλά ζηνπο δξφκνπο δηεθδηθψληαο δεκνθξαηία, δεκνςήθηζκα 

γηα αιιαγή ηνπ πνιηηεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη αληηκεησπίδνληαο ηελ θξαηηθή βία, κε 

ζεκείν θνξχθσζεο ην ζάλαην ηνπ θνηηεηή σηήξε Πέηξνπια. πλέρηζαλ νη απιηθέο 

θπβεξλήζεηο ηνπ η. ηεθαλφπνπινπ (17 επηεκβξίνπ 1965 έσο 21 Γεθεκβξίνπ 

1966) θαη ηνπ Η. Παξαζθεπφπνπινπ (ππεξεζηαθή γηα εθινγέο, απφ 22 Γεθεκβξίνπ 

1966 έσο 29 Μαξηίνπ 1967). ηηο 14 Απξηιίνπ 1967 ε Βνπιή δηαιχζεθε θαη 

πξαμηθνπεκαηηθά ππφ ηελ ππεξεζηαθή θπβέξλεζε ηνπ Π. Καλειιφπνπινπ, αξρεγνχ 

ηεο  ΔΡΔ, άξρηζε ν πξνεθινγηθφο αγψλαο γηα ηηο εθινγέο πνπ είραλ νξηζηεί γηα ηηο 28 

Μαΐνπ 1967. Δλ ησ κεηαμχ, ζην πνιηηηθφ πξνζθήλην είραλ θάλεη πάιη ηελ εκθάληζή 

ηνπο ν απηαξρηζκφο, ν αληηθνκκνπληζκφο, ε αζηπλνκνθξαηία, ε ηξνκνθξαηία, ην 

παξαθξάηνο, νη παξαθνινπζήζεηο, νη ζπιιήςεηο, νη εθηνπίζεηο, ηα ζθιεξά 

νηθνλνκηθά κέηξα γηα ηα θαηψηεξα ζηξψκαηα
26

, ελψ νη ιατθέο θηλεηνπνηήζεηο (κεηά 

ηα Ηνπιηαλά) γλψξηζαλ χθεζε, ηελ νπνία άιινη απνδίδνπλ ζηελ θνχξαζε θαη άιινη 

ζηε αδπλακία ησλ εγεζηψλ ησλ πξννδεπηηθψλ θνκκάησλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα 

αηηήκαηα ηεο επνρήο θαη λα νδεγήζνπλ ην θίλεκα
27

.  

                                                           
24

 «Ο θ. Κηηζίθεο ηεο ΔΓΑ επιεηνςήθηζελ ρζεο εηο Αζήλαο θαηά ηαο εθινγάο», Απνγεπκαηηλή, 

7/7/1964, ζ. 1. 
25

 πχξνο Ληλαξδάηνο, ό. π., ζ. 339-341, 368-369, 406, 411-413, 417 θαη ζηνπ ίδηνπ, η. Δ΄, ζ. 25-29, 

112-113, 173· ζσλ Σζνπλάθνο, «Απφ ηελ άλνδν ηεο Έλσζεο Κέληξνπ ζηε δηθηαηνξία», ζην Ηζηνξία 

ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, η. ΗΣ, Δθδνηηθή Αζελψλ Α.Δ., Αζήλα 2000, ζ. 208-216. 
26

 Γηα ηελ ηζηνξηθή αλαζθφπεζε βι. πχξνο Ληλαξδάηνο, ό. π., ζ. 246, 285, 296, 306, 312, 321, 327, 

430· ζσλ Σζνπλάθνο, ό. π., ζ. 217-222· Εαλ Μευλψ, ό. π., ζ. 76-108· Σάζνο Βνπξλάο, ό. π., ζ. 268, 

271· Γεκήηξεο Ληβηεξάηνο, ό. π., ζ. 117-124, 133, 137-138, 140-144, 151, 166-169. 
27

 Υξηζηφθνξνο Βεξλαξδάθεο-Γηάλλεο Μαπξήο, ό. π., ζ. 261-267, 333-336· Νίθνο εξληεδάθεο, ό. π., 

ζ. 248-249, 261· εξαθείκ Γ. εθεξεηάδεο, ό. π., ζ. 26-28. 
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Σειηθά, νη εθινγέο δελ έγηλαλ πνηέ. ηηο 21 Απξηιίνπ 1967 έγηλε ην 

πξαμηθφπεκα ησλ ζπληαγκαηαξρψλ (Γ. Παπαδφπνπινπ θιπ), αηθληδηάδνληαο ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο. Σν παιάηη θαη ηνλ ζηξαηφ -αλ θαη απφ θαηξφ δξνκνινγνχζαλ έλα 

βαζηιηθφ πξαμηθφπεκα κε πξνβνθάηζηεο θαη έθηαθηα κέηξα-, ηα αζηηθά θφκκαηα πνπ 

κε ηνλ αληηθνκκνπληζκφ θαη ην θηινκνλαξρηζκφ ηνπο ηνχ άλνηγαλ ην δξφκν
28

, αιιά 

θαη ηελ Αξηζηεξά ε νπνία απφ θαηξφ ην «έβιεπε» θαη πξνεηδνπνηνχζε
29

.  

 

1.β. Τν λενιαηίζηηθν θίλεκα  

ε φιν ηνλ θφζκν ε δεθαεηία ηνπ 1960 έρεη ηαπηηζηεί κε ηε λενιαία, γηαηί ηφηε 

ε «λενιαία» πξνβιήζεθε σο απηφλνκν ππνθείκελν ηεο θαηαλάισζεο, ηεο 

δηακαξηπξίαο, ηεο πνιηηηθήο. ηελ Δπξψπε, ε πξψηε κεηαπνιεκηθή γεληά (θνηηεηέο 

θαη λένη εξγαδφκελνη, άληξεο θαη γπλαίθεο), επλνεκέλε απφ ηε δηεζλή ζπγθπξία -

δψληαο ζε κηα επνρή νηθνλνκηθήο επεκεξίαο, θνηλσληθψλ αλαθαηαηάμεσλ 

(αζηηθνπνίεζε, αχμεζε κηθξνκεζαίαο αζηηθήο ηάμεο…) θαη πνιηηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ (αλάδεημε δεκνθξαηηθψλ αζηηθψλ θπβεξλήζεσλ, πξνζσξηλή 

απνζηαιηλνπνίεζε ησλ θαζεζηψησλ ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ θαη χθεζε ηνπ Φπρξνχ 

Πνιέκνπ)- δηεθδίθεζε πξσηαγσληζηηθφ θαη ηδηαίηεξν ξφιν ζην πνιηηηθφ θαη 

θνηλσληθφ γίγλεζζαη. ε φιν ην δπηηθφ θφζκν (Γαιιία, Ηηαιία, Γεξκαλία, Ηζπαλία, 

Βξεηαλία, ΖΠΑ, …), θαη φρη κφλν (Σζερνζινβαθία), αλαπηχρζεθε έλα ηζρπξφ 

λενιαηίζηηθν θίλεκα ακθηζβήηεζεο θαη δηακαξηπξίαο απέλαληη ζηελ «θαζεζηεθπία 

ηάμε πξαγκάησλ», ρσξίο απαξαίηεηα λα έρεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά παληνχ. 

πλέδεζε ην πεξηερφκελφ ηνπ κε ηελ Αξηζηεξά θαη ηηο πνηθίιεο εθθξάζεηο ηεο, 

ακθηζβήηεζε πνιηηηθά ζπζηήκαηα, εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθά θαηεζηεκέλα 

θ.ά.. Απέθηεζε ιφγν κε πεξηερφκελν αληηπνιεκηθφ (θαηά ηνπ πνιέκνπ ησλ ΖΠΑ ζην 

Βηεηλάκ), αληηαπνηθηνθξαηηθφ θαη πνιηηηθφ, κε απνθνξχθσκα ην γαιιηθφ «Μάε ηνπ 

„68». Σελ αηρκή ηνπ δφξαηνο απνηεινχζαλ νη θνηηεηέο
30

.  

                                                           
28

 Ζιίαο Νηθνιαθφπνπινο, Ζ θαρεθηηθή δεκνθξαηία, ζ. 360, 368-369.  
29

 Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, «Ζ Βνπιή εκαληαιψζε …εθηξνπή νινθιεξψζε …»-Αξηζηεξέο απηαπάηεο 

ηηο παξακνλέο ηνπ πξαμηθνπήκαηνο ηεο 21
εο

 Απξηιίνπ», ζην Ζ «ζύληνκε» δεθαεηία ηνπ ’60, ό. π., ζ. 

183-203· Ζιίαο Νηθνιαθφπνπινο, ό. π., ζ. 368-371. 
30

 E. Burns, Δπξσπατθή Ηζηνξία: Δηζαγσγή ζηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκό ηεο Γπηηθήο Δπξώπεο, η. Β, 

Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε 1983, ζ. 433-435, 255-256· Tony Judt, Ζ Δπξώπε κεηά ηνλ Πόιεκν, η. 2, 

Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 2012, ζ. 233-239· Κψζηαο Καηζάπεο, «“Μηα λενιαία κε θαηαιπηηθέο δηαζέζεηο”. 

θέςεηο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ειιεληθνχ Αληη-ξφθ θηλήκαηνο 1964-1967», Αλαδξνκέο, ηρ. 1 

(Γεθέκβξηνο 2010), ζ. 55-57· Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, Ζ Νενιαία Λακπξάθε ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ζ. 

61, 99· Geoff Eley, θπξειαηώληαο ηε δεκνθξαηία: ε ηζηνξία ηεο Αξηζηεξάο ζηελ Δπξώπε, αββάιαο, 

Αζήλα 2010,  ζει., 620-625, 635.   
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ηελ Διιάδα απφ ην ηέινο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ κέρξη ηελ απξηιηαλή 

δηθηαηνξία (1950-1967), αλαπηχρζεθαλ αξθεηέο πνιηηηθέο λενιαίεο. ζνλ αθνξά ηελ 

Αξηζηεξά, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄50 ε παξάλνκε Δληαία Παλειιαδηθή 

Οξγάλσζε Νέσλ (ΔΠΟΝ) θαη ε βξαρχβηα Δληαία Γεκνθξαηηθή Νενιαία Διιάδνο 

(ΔΓΝΔ) εμαζθάιηζαλ ηε ζπλέρεηα απφ ηελ θαηνρηθή γεληά  ησλ επνληηψλ. ηε 

ζπλέρεηα, απφ ην 1958 θαη κεηά, επηθξάηεζε ε Νενιαία ηεο ΔΓΑ (Ν. ΔΓΑ), ε νπνία, 

αλ θαη δελ  μέθπγε απφ ην πιαίζην κηαο «ζηελήο» πνιηηηθήο-θνκκαηηθήο λενιαίαο, 

πξνεηνίκαζε ην έδαθνο γηα ηελ είζνδν ζηελ πνιηηηθή ζθελή ηεο γεληάο πνπ
 

αλαγλσξίδεηαη κέρξη ζήκεξα σο ε «γεληά ηνπ Λακπξάθε». Αιιά θαη ηα αζηηθά 

θφκκαηα είραλ λα αληηπαξαζέζνπλ ηηο δηθέο ηνπο πνιηηηθέο λενιαίεο. Ζ λεφδκεηε 

ΔΡΔ ηνπ Κ. Καξακαλιή δεκηνχξγεζε ηελ Δζληθή Ρηδνζπαζηηθή Έλσζε Νέσλ 

(ΔΡΔΝ), ην Κφκκα ησλ Πξννδεπηηθψλ ηνπ πχξνπ Μαξθεδίλε ηελ Πξννδεπηηθή  

Έλσζηο Νέσλ (ΠΔΝ), ε Έλσζηο Κέληξνπ ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηηθή Νενιαία 

(ΔΓΖΝ) θ.ά.
 31

.  

Έηζη, παξά ην αζθπθηηθφ θαζεζηψο ηεο αζηπλνκνθξαηίαο θαη ηνπ 

αληηθνκνπληζκνχ πνπ επηθξαηνχζε ζηε ρψξα, ην λενιαηίζηηθν θίλεκα δελ άξγεζε λα 

εθδεισζεί. Έθεξε κάιηζηα ηα δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, μέζπαζε λσξίηεξα ζε ζρέζε 

κε ηα αληίζηνηρα θηλήκαηα ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ 

πνιηηηθψλ ζπγθπξηψλ θαη έθηαζε λα ππεξβεί θαη ηηο πνιηηηθέο εγεζίεο, εμαηηίαο ησλ 

επλντθψλ δηεζλψλ ζπγθπξηψλ θαη ηεο επαθήο ηνπ κε άιιεο λενιαίεο. Σα αίηηα ηεο 

έθξεμήο ηνπ ήηαλ βαζχηεξα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, εθπαηδεπηηθά θαη πνιηηηζηηθά. Με 

άιια ιφγηα, ε αζηπλνκνθξαηία, ε ηξνκνθξαηία, ην Κππξηαθφ
32

, ε δπζθνιία ησλ 

θησρψλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ παηδεία θαη ε κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ παηδεία, 

θαζψο θαη ε επηζπκία γηα έλα δηθφ ηνπο ηξφπν δηαζθέδαζεο, ςπραγσγίαο θαη 

θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο (βι. ην κνπζηθν-πνιηηηζηηθφ θίλεκα ηνπ Μίθε 

Θενδσξάθε κε ηε κεινπνίεζε ειιήλσλ πνηεηψλ, ηηο κπνπάη, ηηο ιατθέο ζπλαπιίεο 

θιπ.), καθξηά απφ ηελ αξηεξηνζθιεξσηηθή παξάδνζε θ.ά.
33

 Πξσηαγσληζηέο ηνπ 

                                                           
31

 Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, ό. π., ζ. 36-75. 
32

 Γηα κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ Κππξηαθνχ Εεηήκαηνο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζηηο 

θηλεηνπνηήζεηο πνπ ππξνδφηεζε ζηελ Διιάδα ελδεηθηηθά βι. σηήξεο Ρίδαο, Ησάλλεο ηεθαλίδεο, «Σν 

Κππξηαθφ Εήηεκα. Ο αγψλαο γηα ηελ Έλσζε, ε αλεμαξηεζία, ηνπξθηθή εηζβνιή», ζην Βαζίιεο 

Παλαγησηφπνπινο (ζρεδηαζκφο-δηεχζπλζε έθδνζεο), Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ 1770-2000, η. 9, 

Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2003,
 
ζ. 97-107· Γηψξγνο Μεηξνθάλεο, «Σν θνηηεηηθφ θίλεκα. Πνιηηηθά 

θηλήκαηα-νξγαλψζεηο λενιαίαο», ό. π., ζ. 143.
 

33
 ρεδφλ ην 1/3 ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο ήηαλ λένη πνπ αληηκεηψπηδαλ κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα 

δηαηξνθήο, ζηέγεο, πγείαο, δπλαηφηεηαο κφξθσζεο, πνιηηηζηηθήο θαη θαιιηηερληθήο θαιιηέξγεηαο θ. ά. 

Βι. Φεθηνπνηεκέλν αξρείν (ΦΑ), Αξρεία χγρξνλεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο (ΑΚΗ), Ζ ειιεληθή 
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πνιηηηθνχ λενιαηίζηηθνπ θηλήκαηνο
34

 ππήξμαλ νη θνηηεηέο, ελάληηα ζηελ ηξνκνθξαηία 

ηεο αθξνδεμηάο Δζληθήο Κνηλσληθήο Οξγαλψζεσο Φνηηεηψλ (ΔΚΟΦ), αιιά θαη νη 

εξγαδφκελνη λένη, θαζψο θαη νη καζεηέο ησλ λπθηεξηλψλ ζρνιείσλ κε δηθά ηνπο 

ζπλζήκαηα. Αθνξκή γηα λα μεζπάζεη ζηάζεθαλ νη εθινγέο «ηεο βίαο θαη ηεο λνζείαο» 

ηνπ 1961 θαη ε θήξπμε ηνπ «αλέλδνηνπ» (1962) απφ ηνλ Γ. Παπαλδξένπ.  

Σν 1962 απνηειεί ηνκή ζ‟ απηή ηελ πνξεία. Αηηήκαηα πνπ αξρηθά είραλ 

εθπαηδεπηηθφ ή εξγαζηαθφ πεξηερφκελν (κείσζε δηδάθηξσλ, εξγαζηήξηα θαη επνπηηθά 

κέζα θ.ά.) κεηαηξάπεθαλ ζε πνιηηηθά. Δπαλέθεξαλ ζην πνιηηηθφ πξνζθήλην επξχηεξα 

δεηήκαηα δεκνθξαηίαο θαη θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη επέβαιαλ ζηηο πνιηηηθέο 

λενιαίεο ηεο επνρήο (π.ρ. ηε Ν.ΔΓΑ) λα ππεξβνχλ ηα πιαίζηα ηνπο θαη λα 

αλαζπληαρζνχλ. Με ην ζχλζεκα «1-1-4» πνιηηηθνπνηήζεθαλ νη δηεθδηθήζεηο γηα ηελ 

παηδεία
35

. Δπηθαινχκελνη ην ηειεπηαίν άξζξν ηνπ Διιεληθνχ πληάγκαηνο, έβαιαλ 

θαηά ησλ αληηζπληαγκαηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ έπξεπε λα αξζνχλ, θαζψο  θαη ησλ 

αλεπαξθεηψλ πνπ έπξεπε λα ζπκπιεξσζνχλ. Σν ίδην ζπλέβεθε, ζην ηέινο ηεο ίδηαο 

ρξνληάο, θαη κε ην θίλεκα γηα ηελ παηδεία, κε αηρκή ην «15%» πνπ, ελψ  μεθίλεζε ζαλ 

αίηεκα αχμεζεο ησλ δαπαλψλ γηα ηελ παηδεία θαη εθζπγρξνληζκνχ ηεο (15% ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ), θαηέιεμε πνιηηηθφ, θαπηεξηάδνληαο ηηο βαζηιηθέο 

ζπαηάιεο. Ζ  ίδξπζε ηνπ πλδέζκνπ Νέσλ δηα ηνλ Ππξεληθφλ Αθνπιηζκφλ «Bertrand 

Russell»
36

, ηνλ Μάξηην ηνπ 1962, ζεκαηνδφηεζε κηα λέα πνξεία γηα ηε «λενιαία», 

                                                                                                                                                                      
λενιαία ζηηο ζπιινγέο ησλ ΑΚΗ (1940-1974), Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 09: Αξρεία Νενιαίαο, θαθ. 02: 

Γεκνθξαηηθή Νενιαία Λακπξάθε, θαθ.: 279.00001, «Σν πξφβιεκα ηεο λενιαίαο γεληθά, βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο λενιαίαο. Ση αληηκεηψπηδε: πξνβιήκαηα δηαηξνθήο, κφξθσζεο, εξγαζίαο, 

εθπνιηηηζκνχ.  Γεληθφηεξα ελδηαθέξνληά ηεο: Δηξήλε, Γεκνθξαηία, Κνηλσληθή Πξφνδνο»/[Δηζήγεζε], 

[Φζηλφπσξν 1964]. 
34

 Νενιαηίζηηθεο νξγαλψζεηο ή ζπζζσκαηψζεηο, πξνεξρφκελεο απφ ην ρψξν ηεο Αξηζηεξάο ζην 

ζπνπδαζηηθφ ρψξν ήηαλ ε Δπηηξνπή Δξγαδνκέλσλ πνπδαζηψλ-Μαζεηψλ (απφ ηελ άλνημε ηνπ 1962) 

θαη ν χιινγνο Δξγαδνκέλσλ Μαζεηψλ Μέζεο Δθπαηδεχζεσο (ΔΜΜΔ), απφ ην 1962, ε Γηνηθνχζα 

Δπηηξνπή πιιφγσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ΓΔΠΑ), ε Δζληθή Φνηηεηηθή Έλσζε Διιάδνο 

(ΔΦΔΔ), θαζψο θαη ε Γεκνθξαηηθή Αληίζηαζε πνπδαζηψλ (ΓΑ 114). Βι. Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, 

ό. π.,  ζ. 53-56· Γηψξγνο Γηάλλαξεο, Φνηηεηηθά θηλήκαηα θαη ειιεληθή παηδεία, η. Β΄, εθδφζεηο ην 

Πνληίθη, Αζήλα (ρ.ρ), ζ. 182-183. 
35

 Δκπλεπζηέο ηνπ ζπλζήκαηνο ήηαλ ηα κέιε ηεο θίλεζεο ΓΑ (Γεκνθξαηηθή Αληίζηαζε 

πνπδαζηψλ). Βι. Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, ό. π.,  ζ. 65.   
36

 Ο χλδεζκνο«Bertrand Russell», ηδξχζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 1962 απφ θνηηεηέο. Πήξε ην φλνκά ηνπ 

απφ ηνλ λνκπειίζηα βξεηαλφ θηιφζνθν. Μεηέζεζε ηελ ππφζεζε ηεο εηξήλεο απφ «αθαδεκατθή 

ππφζεζε» ππφ ηε δηαρείξηζε ηεο ΔΔΓΤΔ (Διιεληθή Δπηηξνπή δηα ηελ Γηεζλή Όθεζηλ θαη ηελ Δηξήλελ) 

ζε καδηθή εθζηξαηεία γηα ηνλ ππξεληθφ αθνπιηζκφ θαη ηελ εηξεληθή ζπλχπαξμε, ηε ζπλέδεζε κε ηα 

αληίζηνηρα θηλήκαηα ηδηαίηεξα ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο θαη ηελ επαλέθεξε ζην επίθεληξν ησλ αηηεκάησλ 

ηεο λενιαίαο. Ο εηήζηνο ενξηαζκφο ηεο επεηείνπ ηνπ νινθαπηψκαηνο ζηε Υηξνζίκα θαη θπξίσο νη 

«καξαζψληεο πνξείεο εηξήλεο» πνπ εγθαηληάζηεθαλ απφ ην 1963 δεκηνχξγεζαλ κηα λέα δπλακηθή γηα 

ηελ Αξηζηεξά. Βι. Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, ό. π., ζ. 66.    
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αθνχ κε ηηο Μαξαζψληεο Πνξείεο Δηξήλεο πνπ ζπλδχαδαλ ην πνιηηηθφ κε ην 

πνιηηηζηηθφ, δεκηνπξγήζεθε κηα λέα κεησπηθή δχλακε γηα ηελ Αξηζηεξά
37

.  

Ζ αιιαγή ηνπ πνιηηηθνχ θιίκαηνο ην 1963 -κεηά ηε δνινθνλία ηνπ Γξ. 

Λακπξάθε, ηελ παξαίηεζε ηνπ Κ. Καξακαλιή θαη ηελ άλνδν ζηελ εμνπζία ηεο 

Δλψζεσο Κέληξνπ- ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπλακηθή ηνπ λενιαηίζηηθνπ θηλήκαηνο 

επλφεζαλ ηελ καδηθνπνίεζε θαη ηελ εμάπισζή ηεο Ν.ΔΓΑ ζηελ πεξηθέξεηα, ζε 

πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηελ ηζρπξή θνκκνπληζηηθή παξνπζία θαη ηελ 

παξάδνζε ηνπ Δζληθνχ Απειεπζεξσηηθνχ Μεηψπνπ (ΔΑΜ)
38

. 

ηηο 8 Ηνπλίνπ 1963 επίζεο, κεηά ηε δνινθνλία ηνπ Γξεγφξε Λακπξάθε (Μάηνο 

1963), δεκηνπξγήζεθε κηα λέα αξηζηεξή λενιαία, ε Γεκνθξαηηθή Κίλεζε Νέσλ 

«Γξεγφξεο Λακπξάθεο» (ΓΚΝΓΛ), απφ ηε ζπγρψλεπζε ηεο νπνίαο κε ηελ Ν.ΔΓΑ, 

ην επηέκβξην ηνπ 1964, πξνέθπςε ε Γεκνθξαηηθή Νενιαία Λακπξάθε (ΓΝΛ). Γελ 

έιεηςαλ θαη νη δηαζπάζεηο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε δηαθνξεηηθέο αξηζηεξέο ηάζεηο, 

φπσο ε Κίλεζε Αληηαπνηθηαθήο Αιιειεγγχεο Φίινη Νέσλ Υσξψλ (ΦΝΥ) θαη ε 

νκάδα γχξσ απφ ην πεξηνδηθφ «Αλαγέλλεζε», ε Παλζπνπδαζηηθή Γεκνθξαηηθή 

Κίλεζε «σηήξεο Πέηξνπιαο» (ΠΑΝΓΖΚ . Πέηξνπιαο), ε Πξννδεπηηθή 

Παλζπνπδαζηηθή πλδηθαιηζηηθή Παξάηαμε (ΠΠΠ) θ. ά. 
39

.  

Οη λένη θαη νη λέεο πνπ δηαζηαπξψζεθαλ κε ηελ πνιηηηθή θαη ηηο πνιηηηθέο 

ηδενινγίεο ζπκβφιηζαλ, φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ, ηηο δχζθνιεο πεξηφδνπο ηεο 

κεηαπνιεκηθήο θαη ηεο κεηεκθπιηαθήο Διιάδαο, ην θφζηνο ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο 

ζπζίαο, ησλ ηδαληθψλ, ησλ αλαδεηήζεσλ θαη ησλ ζπγθξνχζεσλ
40

.  

 

                                                           
37

 Γηα ηελ αλαζθφπεζε βι. απφ ηνλ ζπιινγηθφ ηφκν Βαγγέιιεο Καξακαλσιάθεο -Δχε Οιπκπίηνπ -

Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ (επηκ.), Ζ ειιεληθή λενιαία ζηνλ 20ό αηώλα. Πνιηηηθέο δηαδξνκέο, θνηλσληθέο 

πξαθηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθθξάζεηο, Αξρεία χγρξνλεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο-Ηλζηηηνχην Νίθνο 

Πνπιαληδάο, Θεκέιην, Αζήλα 2010 ηα: Νίθνο εξληεδάθηο, «Ζ δηαδξνκή ηνπ θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο 

ζηε κεηεκθπιηαθή Διιάδα», ζ. 167-168 θαη «πιινγηθή δξάζε θαη θνηηεηηθφ θίλεκα ηελ πεξίνδν 

1959-1964: δνκηθέο πξνυπνζέζεηο, πνιηηηθέο επθαηξίεο θαη εξκελεπηηθά ζρήκαηα», ζ. 258-259· 

Μηράιεο Π. Λπκπεξάηνο, «Νεαληθνί αγψλεο ζηηο απαξρέο ηεο κεηεκθπιηαθήο πεξηφδνπ», ζ. 93· 

Δπίζεο, εξαθείκ Γ. εθεξεηάδεο, ό. π., ζ. 17-20· Γηψξγνο Φεξεληίλνο, «ηνηρεία ηζηνξίαο ηνπ 

θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο ηελ πεξίνδν ηνπ 1-1-4 θαη ηνπ 15% γηα ηελ παηδεία»,  Αλαδξνκέο, ηρ. 1 

(Γεθέκβξηνο 2010), ζ. 35-45· Γηψξγνο Γηάλλαξεο, Φνηηεηηθά θηλήκαηα θαη ειιεληθή παηδεία, η. Β, ζ. 

182-183, 202-203, 245· Αιέμεο Γεκαξάο, «Δθπαίδεπζε», ζην Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, η. ΗΣ, 

Δθδνηηθή Αζελψλ Α.Δ., Αζήλα 2000, ζ. 550-554. 
38

 Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, ό. π., ζ. 71· Σάζνο Σξίθθαο, ΔΓΑ 1951-67. Σν λέν πξόζσπν ηεο Αξηζηεξάο. η. 

Β , Θεκέιην, Αζήλα 2009, ζ. 1122. 
39

 Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, ό. π., ζ. 102 θαη 602. 
40

 πχξνο Αζδξαράο, «Ζ Νεφηεηα. ηαζεξέο θαη ηδηνπξνζσπείεο», ζην Ζ ειιεληθή λενιαία ζηνλ 20ό 

αηώλα, ζ. 11.  
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1.γ. Η παξνπζία ηωλ γπλαηθώλ  

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 -δεθαεηία ησλ θηλεκάησλ ακθηζβήηεζεο 

δηεζλψο- ηνπνζεηείηαη νξηαθά θαη ε αθχπληζε ηνπ γπλαηθείνπ θηλήκαηνο. Αλ θαη είραλ 

επηηεπρζεί πνιιέο απφ ηηο επηδηψμεηο ηνπ «πξψηνπ θχκαηνο» ηνπ θεκηληζκνχ, είραλ 

αξρίζεη λα γίλνληαη ζπλεηδεηέο νη ειιείςεηο πνπ ππήξραλ ζηε λνκνζεζία θαη ηελ 

πξαθηηθή ηεο ηζφηεηαο
41

. Ζ εκθάληζε κηαο γεληάο πνπ δηαθξηλφηαλ απφ κηα λένπ 

ηχπνπ αλεμαξηεζία θαη πξνζέβιεπε ζε αλψηεξεο ζπνπδέο θαη επαγγεικαηηθή 

απηνλνκία ππήξμε ν πξνάγγεινο ησλ αιιαγψλ πνπ αθνινχζεζαλ ζηα ηέιε ηνπ ΄60 –

νπζηαζηηθά απφ ηε δεθαεηία ηνπ ΄70 θαη κεηά- νπφηε θαη μέζπαζε ην «δεχηεξν θχκα» 

ηνπ θεκηληζκνχ. Δπξφθεηην γηα θίλεκα πνπ μεθίλεζε απφ ηηο ΖΠΑ θαη κε ηελ 

αλάπηπμε ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο έθηαζε θαη ζηελ Δπξψπε, αιιά φρη 

ζηελ Διιάδα ιφγσ ηεο ζηξαηησηηθήο δηθηαηνξίαο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ ηνπ 1967
42

.  

ηελ Διιάδα, νη γπλαηθείεο δηεθδηθήζεηο απφ ην 1940 έσο ην 1967 δελ ήηαλ 

αλεμάξηεηεο απφ ηηο ηζηνξηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ 

ζηε ρψξα. Ξεθηλψληαο απφ ηελ επνρή ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, νη γπλαίθεο ηεο 

Αξηζηεξάο, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Δζληθή Αληίζηαζε, αλ θαη είραλ δεκηνπξγήζεη 

ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ελεξγφ αλάκεημε ηνπο ζηελ πνιηηηθή, δελ είραλ  θαηαθέξεη 

λα μεθχγνπλ απφ ηηο έκθπιεο δξάζεηο
43

. Ζ θνηλή δξάζε κε ηνπο άλδξεο δελ ζήκαηλε 

θινληζκφ ησλ έκθπισλ ζρέζεσλ νχηε πεξαηηέξσ πνιηηηθνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ. 

Διάρηζηεο ήηαλ θαη νη γπλαίθεο πνπ πέξαζαλ ην θαηψθιη ησλ αλψηεξσλ νξγάλσλ ηνπ 

θφκκαηνο (ΚΚΔ), θαη επεηδή νη αληίπαινη θαηεγνξνχζαλ ηηο γπλαίθεο ησλ 

αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ γηα αλεζηθφηεηα, πηνζεηήζεθαλ ζπληεξεηηθέο πξαθηηθέο 

                                                           
41

 Αθφκε θαη ζηηο ζνζηαιηζηηθέο θνηλσλίεο, φπνπ νη γπλαίθεο ηππηθά είραλ ιχζεη ηα πξνβιήκαηα ησλ 

δηαθξίζεσλ ζηα ζπληάγκαηα θαη ηνπο λφκνπο, παξαδέρνληαλ φηη ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή 

εμαθνινπζνχζαλ λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο αληηιήςεηο γηα ην ξφιν ησλ 

δχν θχισλ. Βι. Πέπε Γαξάθε, Σν όξακα ηεο ηζνηηκίαο ηεο γπλαίθαο, εθδφζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα 

1995,  ζ. 248-255· Valerie Bryson, Φεκηληζηηθή πνιηηηθή ζεσξία. Δηζαγσγή, Μεηαίρκην, Αζήλα 2005, 

ζ. 313. 
42

 Valerie Bryson, ό. π.,, ζ. 200-203, 218-223· Geoff Eley, ό. π., ζ. 654· άζα Μφζρνπ-αθνξξάθνπ, 

Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ θεκηληζηηθνύ θηλήκαηνο, Αζήλα 1990, ζ. 151, 262-263. 
43

 ζνλ αθνξά ηελ Αξηζηεξά, ζχκθσλα κε εακηθέο πεγέο, νη γπλαίθεο ζηελ αληίζηαζε ήηαλ ην 1/3 ηνπ 

εακηθνχ ζπλαζπηζκνχ, πνπ αλέξρνληαλ απφ 1.500.000 έσο 2.000.000. Άιινη αλεβάδνπλ ην πνζνζηφ 

ησλ γπλαηθψλ ζε 45% ζην ΔΑΜ θαη 50% ζηελ ΔΠΟΝ. Πεξίπνπ 1.000 ππνινγίδνληαη νη αληάξηηζζεο 

ηνπ ΔΛΑ θαη 10% νη γπλαίθεο ζηνλ Δθεδξηθφ ΔΛΑ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ήηαλ πνιχ πςειή ζηηο 

«βνεζεηηθέο» ππεξεζίεο, αιιά ζε αλψηεξεο ζέζεηο έθηαλαλ ιίγεο. Αθφκα θαη ζηνλ Γεκνθξαηηθφ 

ηξαηφ απηέο πνπ έθεξαλ βαζκφ ήηαλ ιηγφηεξεο απ‟ φ,ηη αλαινγνχζε ζηνλ αξηζκφ ηνπο ζηηο κνλάδεο. 

Βι. Γηψξγνο Μαξγαξίηεο, ό. π., ζ. 252-253· Αγγέιηθα Φαξξά, «Πνιηηηθέο δηαδξνκέο ησλ γπλαηθψλ 

ζηελ εκπφιεκε Διιάδα (1940-1950), ζην Υ. Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νπ αηώλα, 

η. Γ1, Βηβιηφξακα, Αζήλα 2009, ζ. 184.  
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ζηηο ζρέζεηο ησλ θχισλ (π.ρ. ζπληξνθηθφηεηα ή γάκνο), πνπ νλνκάζηεθαλ 

«αληάξηηθνο πνπξηηαληζκφο»
44

.  

Σα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα, ζπλερίδνληαο ζην ίδην κνηίβν, ίδξπζαλ αξρηθά 

(ην 1946) ηελ αξηζηεξή Παλειιήληα Οξγάλσζε Γπλαηθψλ (ΠΟΓ), πνπ απνηεινχζε 

ηελ ειιεληθή εθδνρή ηεο δηεζλνχο αξηζηεξήο γπλαηθείαο θίλεζεο ηεο επνρήο, ηεο 

Παγθφζκηαο Γεκνθξαηηθήο Οξγάλσζεο Γπλαηθψλ (ΠΓΟΓ) -ζπζπείξσζεο γπλαηθείσλ 

δεκνθξαηηθψλ θη αληηθαζηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη φρη θεκηληζηηθψλ- θαη ην 1948, 

ηελ Παλειιαδηθή Γεκνθξαηηθή Έλσζε Γπλαηθψλ (ΠΓΔΓ), ζην ιφγν ηεο νπνίαο ηα 

έξγα ηεο εηξήλεπζεο θαη ηεο ζπκθηιίσζεο ζπζρεηίδνληαη κε ηηο κεηξηθέο γπλαηθείεο 

ηδηφηεηεο. ηα ρξφληα ηνπ Δκθπιίνπ φιεο απηέο νη νξγαλψζεηο δηαιχζεθαλ θαη πνιιέο 

αγσλίζηξηεο εθδηψρζεθαλ
45

. 

Σν 1952, κε ην λφκν 2159, δφζεθαλ ζηηο Διιελίδεο ίζα πνιηηηθά δηθαίσκα κε 

ηνπο Έιιελεο, αιιά νη ειπίδεο γηα κηα καδηθή παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ζηηο δνκέο 

φπνπ ιακβάλνληαλ νη απνθάζεηο γξήγνξα δηαςεχζηεθαλ. Αθφκα θαη φζνλ αθνξά ην 

βνπιεπηηθφ αμίσκα, γηα ηα επφκελα δεθαπέληε ρξφληα (1953-1967), κφλν δψδεθα  

ζπλνιηθά γπλαίθεο ην θαηέιαβαλ θαη απφ απηέο κφλν κία ππνπξγνπνηήζεθε. Απφ 

απηέο νη δέθα αλήθαλ ζηελ Αξηζηεξά, δχν ζηε Γεμηά θαη κία ζηελ Έλσζε Κέληξνπ. 

Γεληθφηεξα, ην πνζνζηφ ηνπο σο ηηο εθινγέο ηνπ 1964, δελ είρε μεπεξάζεη ην 0,67% 

ησλ βνπιεπηψλ ηνπ ειιεληθνχ θνηλνβνπιίνπ (300). Ζ ΔΓΑ ήηαλ ην θφκκα πνπ 

έζηειλε ηηο πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ζην Κνηλνβνχιην θαη είρε ζηαζεξή γπλαηθεία 

εθπξνζψπεζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε θπζηνγλσκία, κάιηζηα, ησλ ιίγσλ εθιεγκέλσλ 

γπλαηθψλ, απηήο ηεο πεξηφδνπ, λνκηκνπνίεζε πεξαηηέξσ ηελ αληίιεςε φηη ε ζρέζε 

γπλαίθεο-πνιηηηθή αθνξνχζε επηιεθηηθά ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο γπλαηθψλ, εθείλεο 

ηεο Αξηζηεξάο ή θάπνηεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ πνιηηηθέο νηθνγέλεηεο θαη εηδηθφηεξα 

ηηο ρήξεο ησλ πνιηηηθψλ 
46

. 

Δλ ησ κεηαμχ, θαηλφκελα, φπσο ε κεγάιε εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε απφ ηελ 

χπαηζξν ζηηο κεγαινππφιεηο -ην πξψην θχκα είρε παξαηεξεζεί κε ην ηέινο ηνπ 

εκθπιίνπ πνιέκνπ 1948-1950
47

 θαη ην δεχηεξν ην 1956-1961-, ε αιιαγή ησλ εζψλ, 

                                                           
44

 Οληέη Βαξψλ-Βαζάξ, Ζ ελειηθίσζε κηαο γεληάο: Νένη θαη λέεο ζηελ θαηνρή θαη ζηελ Αληίζηαζε, 

Δζηία, Αζήλα 2009, ζ. 111-113· Πέηξνο Αληαίνο, πκβνιή ζηελ ηζηνξία ηεο ΔΠΟΝ, η. Β΄, εθδ. 

Καζηαληψηε, Αζήλα 1979, ζ. 270-277.  
45

 Αγγέιηθα Φαξξά, ό. π.,  ζ. 183- 225. 
46

 Γήκεηξα ακίνπ, Σα πνιηηηθά δηθαηώκαηα ησλ ειιελίδσλ 1864-1952, ζ. 307-342· Μάξσ Παληειίδνπ 

Μαινχηα, Μηζόο αηώλαο γπλαηθείαο ςήθνπ, κηζόο αηώλαο γπλαίθεο ζηε Βνπιή, Ίδξπκα ηεο Βνπιήο ησλ 

Διιήλσλ, β΄ έθδνζε, Αζήλα 2007, ζ. 60-62· Αλδξέα Λεληάθε, Δίλαη ε γπλαίθα θαηώηεξε από ηνλ 

άλδξα; Ή πώο θαηαζθεπάδεηαη ε γπλαίθα, Γσξηθφο, Αζήλα 1986, ζ. 316-318. 
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 Γηψξγνο Μαξγαξίηεο, ό. π., ζ. 590-599. 
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ην ζπλερηδφκελν θαη απμαλφκελν θχκα ηεο εμσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο πνπ ζηεξνχζε 

ηνλ ηφπν απφ ηνπο λένπο, γεξνχο θαη ελεξγνχο άλδξεο, ε έληνλε πνιηηηθνπνίεζε θαη 

θηλεηνπνίεζε ησλ ιατθψλ καδψλ πξνθεηκέλνπ λα ιχζνπλ ηα ηεξάζηηα θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα πνπ αλέθππηαλ
48

, ελψ απνηεινχζαλ επλντθνχο παξάγνληεο γηα ηελ 

«έμνδν» ησλ γπλαηθψλ ζηνλ δεκφζην ρψξν δελ είραλ επεξεάζεη αθφκε ηελ πνιηηηθή 

ηνπο ζπκπεξηθνξά. Ζ ζπληεξεηηθή πνιηηηθή ζπγθπξία θαη ε απνδνρή απφ ηελ πιεπξά 

ηνπο -πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πνιηηηθή- «ηεο ζπξξίθλσζεο ησλ 

πνιιαπιψλ ηαπηνηήησλ ηνπο ζε κία θαη κνλαδηθή, εθείλε ηεο κεηέξαο πνπ επζχλεηαη 

γηα ηελ νηθνγελεηαθή, νπφηε θαη ηελ εζληθή, αξκνλία»
 49

, δελ επέηξεπαλ αιιαγέο. 

Σν 1963 θάλεθε λα μεθηλάεη θάηη θαηλνχξην, φηαλ κηα νκάδα αξηζηεξψλ 

γπλαηθψλ ζπγθξφηεζε πιαηηά επηηξνπή γηα ηελ επηινγή αληηπξνζψπσλ ζην 

Παγθφζκην πλέδξην Γπλαηθψλ ζηε Μφζρα, φπνπ είραλ πξνζθιεζεί θαη Διιελίδεο. Ζ 

επηηξνπή απηή πξφβαιε θαη αμηνπνίεζε ηελ πείξα ησλ κειψλ ηεο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζην δηεζλέο ζπλέδξην θαη αληάιιαμε απφςεηο κε γπλαίθεο απ‟ φιν ηνλ θφζκν. Σν 

1964 εθθξάζηεθε νξγαλσηηθά ζηελ Παλειιαδηθή Έλσζε Γπλαηθψλ (ΠΔΓ), πνπ 

ηδξχζεθε γηα δεχηεξε θνξά απφ ηελ ΔΓΑ. Ήηαλ κηα επνρή επλντθήο πνιηηηθήο 

ζπγθπξίαο, αιιά θαη κηα επνρή πνπ είρε θαζηεξσζεί θαη είρε γίλεη απνδεθηφο θαη απφ 

ηηο γπλαίθεο ηεο Αξηζηεξάο ν δηπιφο ξφινο ηεο εξγαδφκελεο θαη ηεο λνηθνθπξάο/ 

κεηέξαο. Έηζη, νη γπλαηθείεο δηεθδηθήζεηο απέβιεπαλ ζε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ 

ζα δηεπθφιπλαλ ηελ εξγαδφκελε γπλαίθα/κεηέξα. ε απηφ ην πιαίζην, ε ΠΔΓ ήηαλ 

κηα καδηθή γπλαηθεία νξγάλσζε, κε πιαηηά ιατθή βάζε, παξαξηήκαηα ζε φιε ηελ 

Διιάδα θαη ζθνπφ ηε δηεθδίθεζε ηεο νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο, λνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

ηζνηηκίαο ησλ γπλαηθψλ. Πξφβαιε ηελ αξρή «ίζε ακνηβή γηα ίζε εξγαζία», ηελ 

ελεξγή ζπκκεηνρή ηεο γπλαίθαο ζηα ζπλδηθάηα, ζηηο δηνηθήζεηο ηνπο, ζηηο απνθάζεηο 

ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηα πνιηηηθά ηνπο θαζήθνληα (π.ρ. ηνπηθή απηνδηνίθεζε), ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ, ηελ αλαγλψξηζε ηεο κεηξφηεηαο σο θνηλσληθφ ιεηηνχξγεκα 

θ.ά. Οξγαλψηξηεο ήηαλ ε Μαξία βψινπ, ε Ρφδα Ηκβξηψηε, ε Έιιε Λακπξίδε, ε 

νθία Μαπξνεηδή-Παπαδάθε θαη ε Θάιεηα Κνιπβά (πξφεδξνο), δηαθεθξηκέλεο 

κνξθέο ηεο Αξηζηεξάο. Λεηηνχξγεζε σο ην 1967 θαη ζπκπαξαζηάζεθε ζηνλ αγψλα 

ηνπ θππξηαθνχ ιανχ, θαηάξηηζε πξφγξακκα γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ θαη 
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 David Close, ό. π., ζ. 107-127· Serge Berstein-Pierre Milza, Ηζηνξία ηεο Δπξώπεο, η. 3, Αιεμάλδξεηα, 

Αζήλα 1997, ζ. 304. 
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 Αγγέιηθα Φαξά, «Λφγνη ησλ γπλαηθψλ, ιφγνη πεξί γπλαηθψλ: Πνιηηηθέο ρξήζεηο ηεο κεηξφηεηαο 
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εθζπγρξνληζκφ ηεο παηδείαο θαη θήξπμε ην 1965 «Έηνο θαηαπνιέκεζεο ηνπ 

αλαιθαβεηηζκνχ»
 50

. 

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη, φηη ε ΔΓΑ, ελψ παξφηξπλε ζπλερψο γηα γπλαηθεία 

ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή (ζπκκεηνρή ζηηο Μαξαζψληεο Πνξείεο Δηξήλεο
51

, ηνλ 

ζπλδηθαιηζκφ, ηελ αλαγλψξηζε ηεο Αληίζηαζεο, ηελ θαηάξγεζε ησλ έθηαθησλ 

κέηξσλ θαη ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ ΚΚΔ
52

), ζηα γπλαηθεία ζέκαηα αθνινπζνχζε ηηο 

επηηαγέο ηεο δηεζλνχο αξηζηεξήο πνιηηηθήο γηα ηηο γπλαίθεο, θαηεπζχλνληαο ηελ 

ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ πεξηζζφηεξν ζε ζέκαηα εξγαζίαο ή κεηξφηεηαο θαη 

ζεσξψληαο ην θεκηληζκφ αζηηθή παξέθθιηζε. πγθεθξηκέλα, ζηα αξρεηαθά ηεθκήξηα 

ηεο Γπλαηθείαο Βνεζεηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΔΓΑ, ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ, ζπλαληήζακε κηα ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ 

γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ζηελ Διιάδα (νηθνλνκηθά, εθπαηδεπηηθά, λνκηθά), θαη κηα 

ζεηξά  ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. ιεο μεθηλνχζαλ απφ ηε 

γεληθή αξρή φηη ε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο είλαη πνιηηηθή, δειαδή ζα επηηεπρζεί 

κέζσ κηαο πνιηηηθήο πνπ ζα έρεη σο γλψκνλα κφλν ην ζπκθέξνλ ηνπ ιανχ θαη ζα 

είλαη θσηηζκέλε θαη πξννδεπηηθή, ελψ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζεσξνχληαλ πάληα ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε
53

. Δηδηθά 

κεηά ηα Ηνπιηαλά, νπφηε έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ν θφβνο ελφο πξαμηθνπήκαηνο, ζηα 

θείκελα επαλαιακβαλφηαλ ε ζέζε φηη «δελ πξέπεη λα έρνπλ έλα καδηθφ γπλαηθείν 

θίλεκα εληνπηζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πξνψζεζε ηεο ηζνηηκίαο ησλ δχν θχισλ, 

ηελ πξνψζεζε ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνχ. […] Γελ πξέπεη λα απνθφςνπλ ηα 

γπλαηθεία δεηήκαηα απφ ηα πνιηηηθά, ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ θαη ηελ εηξήλε, γηαηί ζε 

κηα πηζαλή έληαζε ηεο θαζηζηηθήο επίζεζεο ν πεξηνξηζκφο ησλ ελδηαθεξφλησλ ηεο 

καδηθήο νξγάλσζεο ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ αληίπαιν λα ρηππήζεη θάζε θίλεζε 
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 Αλαζηαζία Κάπνια, Παλειιαδηθή Έλσζε Γπλαηθώλ (ΠΔΓ): Ζ ζπγθξόηεζε θαη νη δηαδξνκέο κηαο 
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Παλεπηζηήκην, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, 

Αζήλα 2008, ζ. 9-10· Νηίλα Σάθαξε, Ζ γπλαίθα από ηελ αξραηόηεηα σο ηελ ηερλνινγηθή επαλάζηαζε, 
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 ΑΚΗ, Αξρείν ΔΓΑ, θ. 318, «Γπλαίθα θαη εηξήλε», 1965, ζ. 1,7. 
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 ΑΚΗ, Αξρείν ΔΓΑ, θ. 316.1, «πλεδξίαζε ηεο Γπλαηθείαο Βνεζεηηθήο Δπηηξνπήο (Σεηάξηε 

12/10/1966)», 1966, ζ. 2. 
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 ΑΚΗ, Αξρείν ΔΓΑ, θ. 316.10: θείκελν κε ζέκα ηε ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ Διιάδα θαη ηα 

δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηε Γπλαηθεία Δπηηξνπή ηεο ΔΓΑ [ρσξίο ηίηιν], ρ. ρ., ζ. 1-13· ΑΚΗ, 
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θ. 318, «Οκηιία», 1965, ζ. 1-6. 
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πνπ θηλεηνπνηεί ην ιατθφ παξάγνληα εθφζνλ δελ κπνξεί λα ηελ πεξάζεη ζηνλ έιεγρφ 

ηνπ, λα ηελ ζηακαηήζεη. Καη ηφηε ζα είλαη εχθνιν λα ρηππήζεη»
54

.  

Έηζη, νη γπλαίθεο ηεο Αξηζηεξάο αθνινχζεζαλ ηηο ζέζεηο ηνπ θφκκαηνο φζνλ 

αθνξά ην γπλαηθείν δήηεκα, αλ θαη δελ είλαη ιίγα ηα θείκελα πνπ ζρνιηάδνπλ ηελ 

θαζπζηέξεζε ζηνλ γπλαηθείν ηνκέα, εζηηάδνληαο ζηελ ππνβάζκηζε ησλ γπλαηθείσλ 

ζεκάησλ θαη ζηειερψλ, θαζψο θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ νξγαλψζεσλ σο εθινγηθψλ 

κεραληζκψλ
55

. ηα θείκελά ηνπο απνδέρνληαλ ηελ εηξήλε θαη ηελ κεηξφηεηα σο 

γπλαηθείεο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ πνιηηηθή, θαη φζνλ αθνξά ηηο 

γπλαηθείεο δηεθδηθήζεηο θαίλεηαη φηη ελ κέξεη θαιχπηνληαλ απφ ηηο καδηθέο 

νξγαλψζεηο ΠΔΓ θαη ΔΔΓ (πληνληζηηθή Δπηηξνπή Δξγαδφκελσλ Γπλαηθψλ), νη 

νπνίεο ηεινχζαλ ππφ ηελ ζηέγε ηεο ΔΓΑ, αλ θαη δελ ήηαλ θαη πιήξσο ειεγρφκελεο 

απφ απηήλ
56

. ε ζπκπεξάζκαηα ησλ θεηκέλσλ ηνπο θαίλεηαη φηη δελ ήηαλ 

ηθαλνπνηεκέλεο νχηε απφ ηε ζπκκεηνρή θαη δξάζε ησλ γπλαηθψλ ζηνπο θνξείο ησλ 

νξγαλψζεσλ, παξφηη ηφληδαλ ζπλερψο ηα απμεκέλα πνζνζηά ησλ γπλαηθψλ ηεο 

Αξηζηεξάο ζην καδηθφ θίλεκα (ζπιιφγνπο, ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ΠΔΓ, ΔΔΓ) θαη ηηο 

δεκνθξαηηθέο εθδειψζεηο
57

.  

Σν θνηλσληθνπνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πιαίζην ηεο επνρήο δελ ελζάξξπλε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ πνιηηηθή. Δκθάληδε φκσο ξσγκέο. Ήηαλ κηα 

κεηαβαηηθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε Αξηζηεξά δηεθδίθεζε κηα ζεκαληηθή ζέζε 

ζηελ πνιηηηθή δσή ηνπ ηφπνπ. Οη γπλαίθεο ηεο, αθνινπζψληαο ηελ θνκκαηηθή 

γξακκή, απνηχπσζαλ ηελ πνιηηηθή ηνπο παξνπζία ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο. 
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Κεθάιαην 2 : Η Νενιαία Λακπξάθε 

 

Σν βξάδπ ηεο 28
εο

 Μαΐνπ 1963, κεηά ηελ θεδεία ηνπ Γξεγφξε Λακπξάθε
58

 -

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο, ζε έλα ιατθφ μέζπαζκα θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

ρηιηάδεο λένη μερχζεθαλ ζηνπο δξφκνπο ηεο Αζήλαο θσλάδνληαο «Κάζε λένο θαη 

Λακπξάθεο» θαη έρνληαο σο λέν έκβιεκα ην «Ε»- μεθίλεζε ε δεκηνπξγία ηεο 

«Γεκνθξαηηθήο Κίλεζεο Νέσλ “Γξεγφξεο Λακπξάθεο”» (ΓΚΝΓΛ). Με 

πξσηνβνπιία ηνπ Μίθε Θενδσξάθε θαη χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηελ ΔΓΑ 

απνθαζίζηεθε ε ζπγθξφηεζε κηαο Κίλεζεο Νέσλ πνπ ζα εμέθξαδε θαη ζα ζπληφληδε 

απηφ ην απζφξκεην θχκα ηεο λενιαίαο, πνπ είρε θάλεη δπλακηθά ηελ παξνπζία ηνπ. 

Ζγεηηθά ζηειέρε (Κεληξηθή Δπηηξνπή) ηεο Κίλεζεο νξίζηεθαλ -κεηά απφ ζπκθσλία 

θαη ζε κηα πξνζπάζεηα λα κελ πιεηνςεθνχλ ηα κέιε ηεο ΔΓΑ- ν Γξεγφξεο 

Γηάλλαξνο θαη ν Αληξέαο Λεληάθεο απφ ηε Ν. ΔΓΑ, ελψ ν Μίθεο Θενδσξάθεο 

(Πξφεδξνο ηεο Κίλεζεο) δηάιεμε ηνλ Θφδσξν Πάγθαιν θαη ηνλ Γεκήηξε Καξαράιην, 

απινχο ζπκπαζνχληεο. Σέινο, ζπκθψλεζαλ φηη ζα ππήξρε ζχλδεζε κε ην παξάλνκν 

ΚΚΔ κέζσ ηνπ Αληψλε Μπξηιιάθε, πνπ ήηαλ κέινο ηεο ηξηκεινχο ηνπ γξαθείνπ θαη 

θαζνδεγνχζε ην θιηκάθην ησλ κειψλ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ πνπ βξηζθφηαλ ζην εζσηεξηθφ 

ηεο ρψξαο. Έηζη ζηηο 8 Ηνπλίνπ 1963, δεκνζηεχηεθε ε Ηδξπηηθή Γηαθήξπμε ηεο 

ΓΚΝΓΛ ηελ νπνία ππέγξαθαλ είθνζη Έιιελεο/ίδεο, επψλπκνη ηνπ πλεχκαηνο 

(δηαλννχκελνη, επηζηήκνλεο, θνηηεηέο, εξγάηεο, θαιιηηέρλεο, δεκνζηνγξάθνη), ζε κηα 

πξνζπάζεηα επηηνληζκνχ ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη καδηθνχ ηεο ραξαθηήξα. Αλάκεζά 
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 Γξεγφξεο Λακπξάθεο (1912-1963): πνιηηηθφο, πθεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζηελ έδξα ηεο 
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Παλδεκνθξαηηθφ Αγξνηηθφ Μέησπν Διιάδνο (ΠΑΜΔ), ζπλαζπηζκφ ηεο ΔΓΑ θαη άιισλ αξηζηεξψλ 

δπλάκεσλ, θαη εθιέρηεθε βνπιεπηήο Πεηξαηά. Σνλ ίδην ρξφλν κε πξσηνβνπιία ηνπ ηδξχζεθε ε 

«Δπηηξνπή γηα ηε Γηεζλή Όθεζε θαη Δηξήλε» θαη σο αληηπξφεδξφο ηεο έιαβε κέξνο ζε δηεζλείο 

εηξεληζηηθέο εθδειψζεηο. Σν 1963, ζηελ Πνξεία Δηξήλεο απφ ην Μαξαζψλα ζηελ Αζήλα, παξά ηελ 

απαγφξεπζε θαη ηα θαηαζηαιηηθά κέηξα ηεο θπβέξλεζεο, μεθίλεζε κφλνο ηνπ απφ ηνλ Σχκβν ηνπ 

Μαξαζψλα θαη πεξπάηεζε νξηζκέλα ρηιηφκεηξα, γηα λα απνηειέζεη ζην εμήο ζχκβνιν αληίζηαζεο. ηηο 

22 Μαΐνπ 1963 κεηά απφ νκηιία ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε γηα ηελ εηξήλε, δέρζεθε δνινθνληθή επίζεζε 

απφ ηξίθπθιν θαη ηξαπκαηίζηεθε ζνβαξά. Πέζαλε ζηηο 27 Μαΐνπ 1963 θαη ν ζάλαηφο ηνπ πξνθάιεζε 

ζνβαξή πνιηηηθή θξίζε, θαη αγαλάθηεζε ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή θνηλή γλψκε. Απηνπξγνί ηεο 

δνινθνλίαο ηνπ  ήηαλ ν π. Κνηδακάλεο θαη Δκκ. Δκκαλνπειίδεο, κέιε παξαθξαηηθήο νξγάλσζεο, νη 

νπνίνη ην Γεθέκβξην ηνπ 1966 κε αλαθξηηή ηνλ Υξήζην αξηδεηάθε θαηαδηθάζηεθαλ ζε πνιπεηή 

θπιάθηζε, αιιά απνιχζεθαλ θαηά ηε Γηθηαηνξία. Οη εζηθνί απηνπξγνί θαη ηα θίλεηξα ηεο δνινθνλίαο 

ηνπ παξακέλνπλ άγλσζηα. Ο Β. Βαζηιηθφο πξαγκαηεχηεθε ηελ ππφζεζε ζην βηβιίν ηνπ «Ε», πνπ 

γπξίζηεθε ζε νκψλπκε ηαηλία απφ ηνλ Κψζηα Γαβξά.  Βι. Ζιίαο Νηθνιαθφπνπινο, «Διεγρφκελε 

δεκνθξαηία. Απφ ην ηέινο ηνπ Δκθπιίνπ έσο ηε Γηθηαηνξία», ζην  Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ 1770-

2000, ζ. 31-33· Γεκήηξεο Ληβηεξάηνο, ό. π., ζ. 24, 52-55. 
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ηνπο, ν Τθεγεηήο Αληψλεο Πνληηθάθεο, ν Μίλσο Αξγπξάθεο, ν Αιέθνο 

Αιεμαλδξάθεο, ν Μήηζνο Λπγίδνο, ε Βάζσ Καηξάθε, ν Νφηεο Πεξγηάιεο, ν Μέληεο 

Μπνζηαληδφγινπ, ε Γ. θνχξα θ.ά. Πξνζδηφξηζαλ, κάιηζηα, ηνλ πνιηηηθφ ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκφ σο εμήο: «Γηαθεξχζζνπκε ηε βαζηά καο πίζηε ζηα ηδαληθά ηεο 

Δηξήλεο θαη ηεο Γεκνθξαηίαο. Σε κεγάιε αγάπε καο γηα ηελ Διιάδα. Σελ αθαηάιπηε 

αθνζίσζή καο ζηνλ ειιεληθφ Λαφ, πνπ είλαη πεγή θαη ζθνπφο γηα θάζε καο έγλνηα, 

ζθέςε, έξγν θαη πξάμε»
59

.  

Ζ πιαηζίσζή ηεο απφ εθπξνζψπνπο άιισλ λενιαηίζηηθσλ νξγαλψζεσλ (ΓΑ 

114, Παλζπνπδαζηηθή, ΔΔΝΔ, χλδεζκνο «Bertrand Russell», εγεηηθά ζηειέρε ηεο 

Ν. ΔΓΑ γλσζηά γηα ηε δξάζε ηνπο ζην θνηηεηηθφ θίλεκα) -αλ θαη απνζησπνχληαλ ε 

θνκκαηηθή ηαπηφηεηα ησλ ηδξπηηθψλ κειψλ- πηζηνπνηνχζε ηελ αξηζηεξή θαηεχζπλζε 

ηεο Κίλεζεο. Ζ δήισζε φηη «Ζ ΓΚΝΓΛ δελ είλαη θφκκα, νχηε αλήθεη ζε θφκκα», 

ππνγξάκκηδε ηελ αλεμαξηεζία ηεο θαη απνζθνπνχζε ζην «αλνηρηφ» θάιεζκα πξνο 

ηνπο λενιαίνπο, ελψ κε ηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ Σεηξάδηα ηεο Γεκνθξαηίαο, ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1963, ε νξγάλσζε δεκνζηνπνηνχζε ηηο ζέζεηο ηνπ θηλήκαηνο. 

Ζ Κίλεζε, εμαηηίαο ηεο αιιαγήο ηνπ πνιηηηθνχ θιίκαηνο θαη ηεο δπλακηθήο ηνπ 

λενιαηίζηηθνπ θηλήκαηνο, ηνπ «αλνηρηνχ» θαη «επέιηθηνπ» νξγαλσηηθνχ ζρήκαηνο 

πνπ αθνινπζήζεθε θαη ηεο αθηηλνβνιίαο ηνπ Μ. Θενδσξάθε, είρε απήρεζε ζηελ 

αξηζηεξή λενιαία, θπξίσο ηεο κηθξήο θαη κεζαίαο αζηηθήο ησλ κεγαινππφιεσλ. Έηζη, 

γξήγνξα ηδξχζεθαλ θαη ζηειερψζεθαλ νη Λέζρεο ησλ Λακπξάθεδσλ
60

, ηφζν ζηηο 

κεγαινππφιεηο θαη ηηο ζπλνηθίεο ηνπο φζν θαη ζηελ επαξρία. Μέιε ηνπο έγηλαλ λένη 

θαη λέεο αξηζηεξψλ νηθνγελεηψλ απ‟ φιε ηελ Διιάδα, φζνη θαη φζεο ζπκθσλνχζαλ κε 

ηηο αξρέο ηεο, δειαδή ηελ επηδίσμε ηεο εηξήλεο, ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο, ηεο 

δεκνθξαηίαο, ηεο θνηλσληθήο πξνφδνπ θαη ηεο δηθαηνζχλεο
61

. Αλαβηψλνληαο ηηο 

πξνηάζεηο ηεο ΔΠΟΝ (1944-1946), νη λένη κεηείραλ καδηθά ζε θαιιηηερληθέο θαη 

θηινινγηθέο βξαδηέο, ζεκηλάξηα, εθζέζεηο θαη θνηλσληθέο εμνξκήζεηο, άκηιιεο 

αλάκεζα ζε Λέζρεο, εθδξνκέο θαη πνιηηηζηηθέο εθζηξαηείεο, παξά ηηο αζηπλνκηθέο 

δηαηάμεηο θαη απαγνξεχζεηο. Σν γεγνλφο φηη ε ίδξπζε ηεο ΓΚΝΓΛ ζπλέπεζε ρξνληθά 
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 Μίθεο Θενδσξάθε, Σν καληθέζην ησλ Λακπξάθεδσλ, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2003, ζ. 15· 

Καηεξίλα αηλ-Μαξηέλ, ό. π. , ζ. 49-51· Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, ό. π., ζ. 75-76· Γηψξγνο Γηάλλαξεο, ό. 

π., ζ. 251-254· ζσλ Σζνπλάθνο, ό. π., ζ. 205-206. 
60

 Φψληαο Λάδεο, Μίθεο Θενδσξάθεο. Σν ρξνληθό κηαο επαλάζηαζεο 1960-1967, Δμάληαο, 2001, ζ. 

168. 
61

 «Με ην πάζνο ηεο εηξήλεο», Ζ Απγή, 12/11/1964, ζ. 5· Γηα ηα ηδαληθά ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε 

ελδεηθηηθά παξαπέκπνπκε ζην ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Βηβιηνζήθε, θαθ.: Βηβιία, θαθ.: 1950-1967, θαθ.: 

Ζ γεληά καο γεληά ηεο αιιαγήο, «Ζ γεληά καο γεληά ηεο αιιαγήο»/[Αξρεηαθφ ηεθκήξην], 12/1965. 
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κε ηελ άλζεζε ηεο Ν. ΔΓΑ ζπλέβαιε ζην λα  αλαπηπρζεί κεηαμχ ηνπο κηα ακθίδξνκε 

ζρέζε. Ζ θνκκαηηθή λενιαία ζηήξηδε, ζπληφληδε θαη θαζνδεγνχζε ην κέησπν θαη ην 

κέησπν έθηηαρλε ηελ θνκκαηηθή λενιαία
62

.  

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο ίδξπζεο ηεο ΓΚΝΓΛ Ρεζχκλνπ. 

«Ακέζσο κεηά ηε δνινθνλία ηνπ Λακπξάθε ζρεκαηίζηεθε ν ππξήλαο ηεο Νενιαίαο 

ησλ Λακπξάθεδσλ ζην Ρέζπκλν απφ Δδαΐηεο, ειηθίαο 40 έσο 45 ρξνλψλ. Μεηαμχ 

απηψλ ήηαλ έλαο απνθπιαθηζκέλνο πνιηηηθφο θξαηνχκελνο θαη κηα παιηά εμφξηζηε 

ζηε Γπάξν, ε Οιπκπία Παπνπηζηδάθε. Ο πην κηθξφο ζε ειηθία ήκνπλ εγψ (23 

ρξνλψλ) θαη άιινη ηέζζεξηο»
63

. Γηα ηε ζρέζε, πάιη, ηεο Ν.ΔΓΑ θαη ηεο ΓΚΝΓΛ, ν 

Μηράιεο Φαξζάξεο, κέινο ηνπ Κ ηεο ΓΝΛ, ζπκάηαη: «Οη νξγαλψζεηο ππήξραλ 

παξάιιεια θαη ν θφζκνο ήηαλ πεξίπνπ ίδηνο θαη ζηηο δχν»
64

.  

ηηο 6 Ηαλνπαξίνπ 1964 ε Κίλεζε δεκνζίεπζε ην «πξφγξακκα ησλ πέληε 

ζεκείσλ»
 65

 γηα ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε κφξθσζε πνπ απνηέιεζαλ θαη πξφγξακκα ηεο 

ΓΝΛ. Σελ ίδηα ρξνληά, ζηηο 17 επηεκβξίνπ, πξνθεηκέλνπ θαηά ηνπο ηζχλνληεο λα 

νξγαλσζεί θαη λα ζηειερσζεί θαιχηεξα ην λενιαηίζηηθν θίλεκα (ΓΚΝΓΛ θαη Ν.ΔΓΑ) 

πνπ είρε πάξεη επξχηαηεο δηαζηάζεηο -γηα άιινπο γηα λα απνθχγεη σο θνκκαηηθή 

λενιαία ηε δηάιπζή ηεο πνπ επεδίσθαλ δηάθνξνη θπβεξλεηηθνί θχθινη
66

- ηδξχζεθε ε 

Γεκνθξαηηθή Νενιαία Λακπξάθε (ΓΝΛ), χζηεξα απφ ζπγρψλεπζε ηεο ΓΚΝΓΛ θαη 
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 Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, ό. π., 76-77· πχξνο Ληλαξδάηνο, ό. π., η. Γ΄, ζ. 304· εξαθείκ Γ. 
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 πλέληεπμε κε ηνλ Κσλζηαληίλν Σζηκπίδε, 2011.  
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 πλέληεπμε κε ηνλ Μηράιε Φαξζάξε, Ζξάθιεην 2013. Ο Μηράιεο Φαξζάξεο γελλήζεθε ην 1931 

ζην Μέζν-Λαζίζη ζην νξνπέδην Λαζηζίνπ. Απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1965 εγθαηαζηάζεθε ζην 

Ζξάθιεην, φπνπ εξγάζηεθε σο δηθεγφξνο θαη δεη κέρξη ζήκεξα. Δίλαη παληξεκέλνο κε ηελ Κξήηε 

κπψθνπ. Καηαγφηαλ απφ νηθνγέλεηα κε βεληδειηθή παξάδνζε θαη σο θνηηεηήο εληάρζεθε αξρηθά ζηε 

Νενιαία ηεο ΔΠΔΚ, ηελ νπνία εγθαηέιεηςε φηαλ εθηειέζηεθε ν Ν. Μπεινγηάλλεο θαη νη ζχληξνθνη 

ηνπ θαη πξνζρψξεζε ζηελ ΔΓΝΔ. Καηφπηλ δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηε Ν.ΔΓΑ θαη θαζνδεγνχζε ην 

χιινγν Κξεηψλ πνπδαζηψλ θαη ηελ Οκνζπνλδία Σνπηθψλ πνπδαζηηθψλ πιιφγσλ Διιάδνο 

(ΟΣΔ). Σν 1961 ζπκκεηείρε ζην Γξαθείν πνπδάδνπζαο θαη αλέιαβε ηελ θαζνδήγεζε ησλ 

«εμσπαλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ» (ΔΜΠ, Γεσπνληθή, Πάληεην, Αλσηάηε Δκπνξηθή, Βηνκεραληθή). 

Θεηηθά δηαθείκελνο ζηε ζπγρψλεπζε ηεο Ν.ΔΓΑ κε ηε ΓΚΝΓΛ, ζπκκεηείρε ζην Ηδξπηηθφ πλέδξην ηεο 

ΓΝΛ σο αληηπξφζσπνο Ζξαθιείνπ. Δθιέρζεθε κέινο ηνπ Κ θαη αλέιαβε ηελ θαζνδήγεζε ησλ 

νξγαλψζεσλ ζην λεζί κέρξη ην 1966, νπφηε ιφγσ ειηθίαο πέξαζε ζηελ ΔΓΑ θαη αζρνιήζεθε κε ηε 

Ν.ΔΓΑ Ζξαθιείνπ. ηε ΓΝΛ ηνλ αληηθαηέζηεζε ν πχξνο Φπηξάθεο. Νεαξφο εμνξίζηεθε ζηνλ Ατ-

ηξάηε. Δπί Γηθηαηνξίαο ηνλ ζπλέιαβαλ θαη θξαηήζεθε γηα έλα κήλα ζην Σκήκα Μεηαγσγψλ. 

Μεηαπνιηηεπηηθά δηαηέιεζε γξακκαηέαο ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Ζξαθιείνπ (1981-1996), 

πξφεδξνο (1987-1996), εθιεγκέλνο κε ζπλδπαζκφ ηεο Αξηζηεξάο. Αξρηθά έκεηλε αλέληαρηνο, 

ππεξαζπηδφκελνο ηελ Δλσκέλε Αξηζηεξά, αιιά απφ ην 1977 ππήξμε ςεθνθφξνο ηνπ ΚΚΔ θαη απφ ην 

1982 κέινο ηνπ θφκκαηνο. Βι. Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, ό. π., ζ. 523-525. 
65

 Σν «πξφγξακκα ησλ πέληε ζεκείσλ» πεξηειάκβαλε:1) πάιε ελάληηα ζηνλ αλαιθαβεηηζκφ, 2) ίδξπζε 
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 Εαλ Μευλψ, ό. π., ζ. 114. 
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ηεο Ν. ΔΓΑ. Πξνέθπςε κεηά απφ θαζπζηέξεζε αξθεηψλ κελψλ (ε ζπκθσλία είρε 

επέιζεη απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1964),  ιφγσ ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ δηαθσληψλ φζν θαη 

ησλ δεκνηηθψλ/θνηλνηηθψλ εθινγψλ πνπ παξεκβιήζεθαλ. Πξφεδξνο ηεο ΓΝΛ 

νξίζηεθε ν Μ. Θενδσξάθεο (ήδε εθιεγκέλνο βνπιεπηήο ηεο ΔΓΑ) θαη γξακκαηέαο ν 

Σάθεο Μπελάο (γξακκαηέαο ηεο Ν. ΔΓΑ), ελψ ην «ρέδην Καηαζηαηηθνχ» θαη ην 

«ρέδην Θέζεσλ» εθπνλήζεθαλ απφ ηνλ Σ. Μπελά θαη ηνλ Α. Λεληάθε ζηε Μφζρα 

(Παγθφζκην Φφξνπκ Νενιαίαο ηεο ΠΟΓΝ) θαη ζην Βνπθνπξέζηη, έδξα ηνπ ΠΓ ηνπ 

ΚΚΔ. Έηζη, φπσο νξηδφηαλ ζην ζρέδην ηνπ θαηαζηαηηθνχ πνπ εγθξίζεθε απφ ην 

Ηδξπηηθφ πλέδξην (1965): «Ζ ΓΝΛ είλαη ε πξσηνπφξα πιαηηά, δεκνθξαηηθή, 

αληηθαζηζηηθή, παηξησηηθή, θηιεηξεληθή θαη πνιηηηζηηθή νξγάλσζε ηεο Διιεληθήο 

Νενιαίαο. Πηζηεχεη θαη αγσλίδεηαη γηα ηελ Δηξήλε, ηε Γεκνθξαηία, ηελ Δζληθή 

Αλεμαξηεζία, ηελ Κνηλσληθή Πξφνδν». ηα κέζα ηνπ επηέκβξε 1964 ηδξχζεθε, 

φπσο είρε εμαγγειζεί, θαη ην Δζληθφ πκβνχιην (Δ) Νενιαίαο Λακπξάθε, κε 

πξφεδξν ηνλ Κ. Βάξλαιε. ην Δ ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη ηνπ πξννδεπηηθνχ 

θφζκνπ ηεο ηέρλεο, ηεο επηζηήκεο θαη ηεο θνπιηνχξαο, κε ηελ πεπνίζεζε φηη ζα 

πιαηζηψλεη έηζη ηε δεκηνπξγηθή πξνζπάζεηα δηαπαηδαγψγεζεο ηεο ΓΝΛ
67

. 

ηε ζπλέρεηα, ράξε θαη ζηηο ζπλερείο πεξηνδείεο ζηειερψλ ηνπ εγεηηθνχ ππξήλα 

ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ επαξρηψλ θαη ηελ ελδνρψξα, ηδξχζεθαλ λέεο Λέζρεο, κε 

απνηέιεζκα ιίγν πξηλ ην Ηδξπηηθφ πλέδξην λα αλέιζνπλ, ζχκθσλα κε θάπνηεο πεγέο, 

πεξίπνπ ζηηο 180. Αλ θαη γηα ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ κειψλ ππάξρνπλ απνθιίζεηο -

γηαηί αιινχ πξνζκεηξψληαη κφλν ηα κέιε θαη αιινχ φινη φζνη ζπκκεηείραλ ζε 

ζπλειεχζεηο ή θαη εθδειψζεηο-, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζπλεδξηαθήο πεξηφδνπ 

(Ννέκβξην ηνπ 1964 έσο Μάξηην ηνπ 1965), επνρή νξγαλσηηθήο αλάπηπμεο, 

ππνινγίδεηαη φηη ζπκκεηείραλ ζηηο πξνζπλεδξηαθέο δηαδηθαζίεο (ζπλειεχζεηο θαη 

ζεκηλάξηα) πεξίπνπ 35.000 κε 37.000 κέιε, ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο έθηαζε ζηα 80.000 

κε 100.000 κέιε κέζα ζηα 2,5 ρξφληα δσήο ηνπ πνιπζπιιεθηηθνχ πνιηηηθνχ 

ζρεκαηηζκνχ. Ζ νξγάλσζε εμαπιψζεθε απφ ηα αζηηθά θέληξα, Αζήλα, Πεηξαηά θαη 

Θεζζαινλίθε, ζηηο «επηηεξνχκελεο δψλεο» πνπ θιεξνδφηεζε ν εκθχιηνο πφιεκνο. 

πγθεθξηκέλεο πεξηνρέο άλζηζεο ππήξμαλ νη λνκνί Κηιθίο θαη εξξψλ, Λαξίζεο θαη 

Σξηθάισλ, Αηησιναθαξλαλίαο, Φζηψηηδαο, Λέζβνπ, Ζξαθιείνπ, Καβάιαο θαη Έβξνπ. 

Παξάγνληεο πνπ επλφεζαλ απηή ηελ εμάπισζε απνηέιεζαλ: α) ε νηθνγελεηαθή 

αξηζηεξή παξάδνζε, β) ε χπαξμε παιηψλ αξηζηεξψλ πνπ επηζηξέθνληαο ζηελ παηξίδα 
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 Σάζνο Σξίθθαο, ό. π., ζ. 1140 
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ηνπο (απφ εμνξία/θπιαθίζεηο) αλαιάκβαλαλ ξφιν επηηειηθφ γηα ηελ εδξαίσζε θαη ηε 

δηάδνζε ηνπ ιφγνπ ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε, γ) νη ρεηξαθεηεηηθέο πξνηάζεηο ηεο 

ΓΚΝΓΛ θαη δ) ε επλντθή ζπγθπξία ηεο αλφδνπ ηεο Έλσζεο Κέληξνπ ζηελ εμνπζία
68

. 

ην Α΄ Ηδξπηηθφ πλέδξην (28 Μαξηίνπ 1965 έσο 1 Απξηιίνπ 1965), πνπ έγηλε 

ζηελ Αζήλα (Γξαπεηζψλα), 250 εθιεγκέλνη λένη θαη λέεο απ‟ φιε ηελ Διιάδα 

επηθχξσζαλ ηελ έλσζε ησλ λενιαηψλ, εμέιεμαλ κε κπζηηθή ςεθνθνξία ην λέν 

45κειέο Κεληξηθφ πκβνχιην θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ην 12κειέο Πξνεδξείν ηνπ, 

θαη γηφξηαζαλ ηε ζεζκηθή ηνπο ππφζηαζε
69

. 

Βέβαηα, δελ είραλ θηάζεη εθεί ρσξίο πξνβιήκαηα. Ζ λενιαία ησλ 

Λακπξάθεδσλ εμαξρήο αληηκεηψπηζε αληηθάζεηο θαη αληηλνκίεο πνπ πήγαδαλ απφ ηα 

ίδηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ηα νπνία ππεξέβαηλε ράξε ζηελ νξκεηηθφηεηα ησλ ίδησλ 

ησλ λέσλ. Σέηνηεο ήηαλ ε ζπλχπαξμε απφ ηε κηα ηεο «πξσηνπνξίαο» (κε ηελ έλλνηα 

ηεο θαηλνηνκίαο) θαη απφ ηελ άιιε ηεο καδηθήο ή ηεο «αλνηρηήο» θαη απηφλνκεο 

νξγάλσζεο (απεπζπλφκελεο θαη ζηα ζπλήζσο ζπληεξεηηθά κηθξνκεζαία ζηξψκαηα) 

κε ηηο ηαπηφρξνλεο εμαξηήζεηο ηεο απφ ηελ ΔΓΑ θαη ην ΚΚΔ. Δλ ησ κεηαμχ, ην 

γεγνλφο φηη ην θίλεκα ησλ Λακπξάθεδσλ ζηεξηδφηαλ θπξίσο ζε λένπο εξγάηεο, 

ππαιιήινπο, αγξφηεο, καζεηέο θαη ιηγφηεξν ζε θνηηεηέο
70

, έθαλε θάπνηνπο απφ ηνπο 

ηειεπηαίνπο (πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηε Ν.ΔΓΑ) λα ζεσξνχλ ην καδηθφ θίλεκα 

άκνξθν, ρσξίο πνιηηηθφ θαη θξηηηθφ πξνβιεκαηηζκφ θαη ρσξίο παξειζφλ
71

. Έηζη ε 

ΓΝΛ ήξζε αληηκέησπε κε λένπο θαη λέεο πνπ αζπάδνληαλ πην ξηδνζπαζηηθέο 

αξηζηεξέο ηδενινγίεο. Δπξφθεηην γηα νκαδψζεηο πνπ είηε ηηο θιεξνλφκεζε απφ ηελ 

ΔΓΑ είηε αλαδχζεθαλ κέζα απφ ηελ ίδηα. Μεηαμχ απηψλ ήηαλ νη παξαθάησ: 

«Αλαλεσηηθή Οκάδα Γεκνθξαηηθήο Αξηζηεξάο» (ΑΟΓΑ), ηξνηζθηζηέο, «Φίινη Νέσλ 

Υσξψλ-Κίλεζε Αληηαπνηθηαθήο Αιιειεγγχεο» (ΦΝΥ)
 72

, ε νκάδα γχξσ απφ ην 
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 Μίθεο Θενδσξάθε, ό π., ζ. 16-17· Καηεξίλα αηλ-Μαξηέλ, ό. π., ζ. 53-55· Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, ό. 

π., ζ. 15-16, 79-87, 106, 108. 
69

 Ζ λενιαηίζηηθε νξγάλσζε γλψξηζε ηξεηο νξγαλσηηθέο κνξθέο: α) Σε ΓΚΝΓΛ (Ηνχληνο 1963-

επηέκβξηνο 1964), β) ηε Νενιαία Λακπξάθε (επηέκβξηνο 1964-Μάξηηνο 1965) θαη γ) ηε ΓΝΛ 

(Μάξηηνο 1965-Απξίιηνο 1967 θαη απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1967 κέρξη ηελ ίδξπζε ηνπ Ρήγα). Βι. 

Φεθηνπνηεκέλν ΔΜΗΑΝ, Δθδειψζεηο, Οκηιία ηνπ Θαλάζε Καιαθάηε ζηελ επηζηεκνληθή εκεξίδα γηα 

ηε ΓΝΛ, 21/11/2013, «Μνξθέο νξγάλσζεο θαη δξάζεο ηεο Γεκνθξαηηθήο Νενιαίαο Λακπξάθε ζηελ 

ειιεληθή πεξηθέξεηα 1963-1966», 27/03/2014.  
70

 «Ζ Νενιαία Λακπξάθε απνηειείηαη θαηά 70% απφ εξγαδφκελνπο θαη θαηά έλα 30% απφ καζεηέο 

θαη θνηηεηέο». Βι. ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 09: Αξρεία Νενιαίαο, θαθ. 02: 

Γεκνθξαηηθή Νενιαία Λακπξάθε, θαθ.: 279.00058, «Πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο Γηαθψηηζεο ηεο 

ΓΝΛ»/[Πξαθηηθά], [ηέιε 11/1966]. 
71

 Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, ό. π., ζ. 88-89 
 
72

 Απφ ηα κέζα ηνπ 1964, αζθνχζαλ θξηηηθή ζηε νβηεηηθή Έλσζε πνπ δελ αμηνπνηνχζε ηηο 

«επαλαζηαηηθέο ζπλζήθεο» πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ν αληηαπνηθηαθφο, αληηηκπεξηαιηζηηθφο αγψλαο ησλ 

ιαψλ ηεο Μ. Αλαηνιήο, ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο. Βι. Σάζνο Σξίθθαο, ό .π., ζ. 1156. 



30 

 

πεξηνδηθφ «Αλαγέλλεζε»
73

, «ΠΑΝΓΖΚ ¨σηήξεο Πέηξνπιαο¨» θαη ε Πξννδεπηηθή 

Παλζπνπδαζηηθή πλδηθαιηζηηθή Παξάηαμε (ΠΠΠ), θνηηεηηθφο θνξέαο ηεο 

«Οξγάλσζεο Μαξμηζηψλ-Λεληληζηψλ Διιάδνο», απφ ηνλ Μάην ηνπ 1966
74

. ηελ 

πιεηνςεθία ηνπο πξνζέγγηδαλ ην καντθφ πξφηππν θαη ζχκθσλα κε ηελ θνκκαηηθή 

απζηεξφηεηα θαηαηάζζνληαλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ «θξαμηνληζκνχ»
75

. 

Ζ κηθξή, πάιη, ειηθία ησλ κειψλ ηεο ΓΝΛ
76

 θαη ε αδέζκεπηε αξηζηεξή 

πνιηηηθή ηνπνζέηεζε αξθεηψλ ηνπο έθεξλε ζπρλά ζε αληίζεζε κε ηα εγεηηθά ζηειέρε, 

ζαθψο κεγαιχηεξα θαη κε πνιηηηθέο εμαξηήζεηο, ηφζν απφ ηελ ΔΓΑ φζν θαη απφ ην 

παξάλνκν ΚΚΔ, πνπ βξηζθφηαλ εμφξηζην ζην Βνπθνπξέζηη θαη πξνζθνιιεκέλν 

θαζψο ήηαλ ζηε ζνβηεηηθή πνιηηηθή, άιινηε πξνζέγγηδε ηελ Κίλα θαη άιιεο 

θνκκνπληζηηθέο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο θαη άιινηε ηηο θαηαδίθαδε, 

αδηαθνξψληαο γηα ηηο απφςεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Χο λένη ηεο «αλνηρηήο» 

ΓΝΛ, θαίλεηαη πσο ήζειαλ λα ζπάζνπλ ηηο πνιηηηθέο αγθπιψζεηο, θαη ζηελ επαθή 

ηνπο κε δηεζλείο λενιαίεο θαη ηε λεαληθή θνπιηνχξα πνπ έθαλε δπλακηθά ηελ 

εκθάληζή ηεο (κε ηελ ακθηζβήηεζε, ηελ πνιηηηθή αλαζεψξεζε, ηε ξνθ κνπζηθή θιπ.) 

άξρηζαλ λα δείρλνπλ ηα πξψηα ζεκάδηα απνκάθξπλζεο απφ ηε ζπληεξεηηθφηεηα θαη 

ηελ απηαξρηθφηεηα ηνπ «δεκνθξαηηθνχ ζπγθεληξσηηζκνχ». Έηζη κπνξνχλ λα 

εμεγεζνχλ δηαπιεθηηζκνί ζε εθδήισζε ηεο ΓΝΛ γηα ηηο κνληέξλεο κνπζηθέο επηινγέο  

ησλ λέσλ (κπφζα-λφβα)
77

, θαη ελ κέξεη νη αληηδξάζεηο ηεο πνπδάδνπζαο ζηηο 

δελδξνθπηεχζεηο θαη ηνπο εμσξατζκνχο ηεο ΓΚΝΓΛ
78

. Υάξε ζηελ ηδηαίηεξε θαη 

κνλαδηθή ζπιινγηθφηεηα πνπ είρε δηακνξθψζεη, ε ΓΝΛ κπφξεζε λα δηαρεηξηζηεί κε 

ζπλέπεηα ηηο αλαθαηαηάμεηο πνπ αθνινχζεζαλ ζην λενιαηίζηηθν θίλεκα. Μεηά ηελ 

θάκςε πνπ παξνπζίαδε απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 1965 -εμαηηίαο ηεο θφπσζεο πνπ 
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 Σνλ Ηνχλην 1964 ζε ζχζθεςε νκάδαο θνκκνπληζηψλ, θπξίσο πξψελ εμφξηζησλ ηνπ Ατ-ηξάηε, 

απνθαζίζηεθε ε ζπγθξφηεζε «πνιηηηθνχ ππξήλα ησλ καξμηζηψλ-ιεληληζηψλ ηεο Διιάδαο», πνπ 

αθνινπζνχζαλ ηε γξακκή ηνπ Κ.Κ. Κίλαο. Σν λέν απηφ πνιηηηθφ κφξθσκα πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξψηε 

ηνπ εκθάληζε κε ηελ έθδνζε, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1964, ηνπ πεξηνδηθνχ Αλαγέλλεζε. Οη θηλεδφθηινη 

θαηεγνξνχζαλ ηελ ΔΓΑ «εθ‟ φιεο ηεο χιεο» θαη ηε ραξαθηήξηδαλ σο «θφκκα ρσξίο αξρέο» πνπ 

δηαπνηίζηεθε απφ ηελ αζηηθή ηδενινγία … θαη έγηλε νπξά ηνπ Κέληξνπ. Βι. Σάζνο Σξίθθαο, ό. π., ζ. 

1089-1090. 
74

 Δίρε πξνζπαζήζεη λα θηλεζεί κεηαμχ θεληξψσλ θαη αξηζηεξψλ θνηηεηψλ, ρσξίο επηηπρία, γηαηί 

ζηξεθφηαλε θπξίσο ελαληίνλ ηνπ παξαδνζηαθνχ αξηζηεξνχ θηλήκαηνο, θαη πξνζέβιεπε ζηελ πνιηηηθή 

δξάζε θαη θαζφινπ ζηελ ζπλδηθαιηζηηθή πάιε. Κάηη παξφκνην ζπλέβαηλε θαη κε ηελ νκάδα ηεο «Αλα 

γέλλεζεο». Βι. Γηψξγνο Γηάλλαξεο, ό. π., ζ. 272. 
75

 Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, ό. π., ζ. 72-73 θαη 101-102· Σάζνο Σξίθθαο, ό. π. , ζ. 1157. 
76

 Ζ κέζε ειηθία ησλ λενιαίσλ ήηαλ ρακειή, κεηαμχ 15 θαη 22 ρξνλψλ, κπνξεί θαη κηθξφηεξε ή θαη 

κεγαιχηεξε, κέρξη 30 ρξνλψλ. Ζ κέζε ειηθία ηνπ Κ ήηαλ κεγαιχηεξε, κεηαμχ 26 θαη 32 ρξνλψλ.  Βι. 

Σάζνο Σξίθθαο, ό. π., ζ. 1152. 
77

 Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, ό. π., ζ. 476. 
78

 Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, ό. π., ζ. 88.  
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αθνινχζεζε κεηά ηα Ηνπιηαλά, ηεο θιηκάθσζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ησλ 

εζσηεξηθψλ νξγαλσηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηδε
79

- ην 1967 ππνζρφηαλ κηα 

αλαγέλλεζε ησλ δπλάκεσλ (πξνεθινγηθή πεξίνδνο) θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ε νπνία φκσο δελ πξφιαβε λα θαξπνθνξήζεη ιφγσ ηεο επηβνιήο ηεο 

Γηθηαηνξίαο
80

.  

Ζ Νενιαία ησλ Λακπξάθεδσλ (ΓΚΝΓΛ θαη ΓΝΛ) αληιψληαο ζηνηρεία απφ ηηο 

αξηζηεξέο λενιαίεο πνπ πξνεγήζεθαλ θαη ελζσκαηψλνληαο πξαθηηθέο απφ ηε Ν. 

ΔΓΑ, πινπνίεζε κηα ζεηξά κηθξψλ θαη κεγάισλ δξάζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο 

παξνπζηάδνληαη ζην Μαληθέζην ησλ Λακπξάθεδσλ ηνπ Μ. Θενδσξάθε. Αλάκεζά 

ηνπο μερσξίδνπλ νη εθδειψζεηο ππέξ ηεο Απηνδηάζεζεο ηνπ Κππξηαθνχ Λανχ, νη 

Μαξαζψληεο Πνξείεο Δηξήλεο
81

, ε ζπκκεηνρή ζηα Ηνπιηαλά, νη εθδειψζεηο 

αιιειεγγχεο ζε αγσληζηέο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο ηνπ Κνγθφ, ηνπ 

Αγίνπ Γνκίληθνπ θαη ηνπ Βηεηλάκ, ν αγψλαο γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο Αλψηαηεο 

Παηδείαο, νη θνηλσληθέο (θνηλσθειείο) δξάζεηο ζε ρσξηά θαη ζπλνηθίεο, ε πνιηηηζηηθή 

νξγάλσζε ηεο λενιαίαο
82

.  

ζνλ αθνξά ζηηο ζρέζεηο ηεο κε άιια λεαληθά πνιηηηθά ζρήκαηα, θαίλεηαη φηη 

κε ηελ πνξεία ηεο ζπλέβαιε ζηελ αλάδεημε ηνπ λενιαηίζηηθνπ θηλήκαηνο ζηελ 

Διιάδα. Δίδακε φηη απφ ηελ αξρή ηελ πιαηζίσζαλ θαη ηελ ζηήξημαλ αξθεηέο 

δηεθδηθεηηθέο-πνιηηηθέο λενιαίεο (δεκνθξαηηθήο – πξννδεπηηθήο - αξηζηεξήο - 

θηιεηξεληθήο απφρξσζεο), καζεηψλ, θνηηεηψλ θαη εξγαδφκελσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα 

ππξνδφηεζε ηε δεκηνπξγία ή ηελ αλάδεημε θαη άιισλ λενιαηψλ πην αξηζηεξψλ 
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 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 09: Αξρεία Νενιαίαο, θαθ. 02: Γεκνθξαηηθή Νενιαία 

Λακπξάθε, θαθ.: 275.00034, «Γηα κηα ηζρπξή Μαδηθή Πξσηνπφξα Οξγάλσζε»/[Δηζήγεζε], 25-

26/2/1967· Δθηφο ησλ άιισλ ππήξραλ θαη πξνβιήκαηα ζρέζεσλ κεηαμχ ΓΝΛ θαη ΔΓΑ: «Δλψ απφ ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 1964 έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 1965 ε ζηξαηνινγία πέηπρε ζε πνζνζηφ 97,5%, ε ζηξαηνινγία 

λέσλ ζε ειηθία κειψλ πέηπρε ζε πνζνζηφ 10%. Αζθαιψο ε έιιεηςε ζηειερψλ θάησ ησλ 30 εηψλ είλαη 

κία αηηία πνπ δπζθνιεχεη ηε ζηξαηνινγία λέσλ ζην θφκκα, αιιά θαη ηα λέα ζηειέρε ζρεηίδνληαη κε 

κηθξφ πνζνζηφ λέσλ κειψλ ζην θφκκα. Ίζσο γη‟ απηφ θαη ηα παιαηφηεξα ζηειέρε δελ πξνσζνχλ ηα 

λέα. Βι. ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, ό. π., θαθ.: 279.00064, «Διιεληθή Νενιαία θαη Πνιηηηθή» 

/[Οκηιία], [22/2/1967].   
80

 Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, ό. π., ζ. 16, 72, 88, 96-98, 101-108· πχξνο Ληλαξδάηνο, ό. π., η. Δ΄, ζ. 168, 

170-172. Γηψξγνο Γηάλλαξεο, ό. π., ζ. 256-257, 270-273. 
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 Ζ Β΄ Μαξαζψληα Πνξεία Δηξήλεο, πνπ μεθίλεζε απφ ηνλ Σχκβν ηνπ Μαξαζψλα, ην πξσί ηεο 17
εο

 

Μαΐνπ 1964, δηήξθεζε 14 ψξεο θαη, αθνχ ζε κεξηθέο θάζεηο πήξε ην ραξαθηήξα ιατθνχ παλεγπξηνχ, 

θαηέιεμε ζην Πεδίν ηνπ Άξεσο, φπνπ κίιεζαλ νη εθπξφζσπνη ειιεληθψλ θαη μέλσλ νξγαλψζεσλ  θαη 

αθνινχζεζε θαιιηηερληθφ πξφγξακκα. Βι. πχξνο Ληλαξδάηνο, ό. π., η. Γ΄, ζ. 417-418. Δληππσζηαθή 

ήηαλ θαη ε Γ΄ Μαξαζψληα Πνξεία Δηξήλεο, πνπ έγηλε ζηηο 23 Μαΐνπ 1965 κε έκθαζε ζην Κππξηαθφ. 

ηε Γ΄ Μαξαζψληα Πνξεία (1966) ζπκκεηείρε θαη ε Σδνάλ Μπαέδ, ελψ ε Δ΄ Μαξαζψληα Πνξεία 

Δηξήλεο, πνπ είρε νξηζηεί γηα ηηο 16 Απξηιίνπ 1967, αλαβιήζεθε απφ ηελ Αξηζηεξά κε ην πξφζρεκα 

ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ, αιιά νπζηαζηηθά απφ θφβν λα κελ ηελ αηκαηνθπιήζνπλ νη παξαθξαηηθνί 

ή ηε ρξεζηκνπνηήζεη θαη ε ρνχληα γηα λα επηβιεζεί, έλαληη ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θηλδχλνπ. Βι. πχξνο 

Ληλαξδάηνο, ό. π., η. Δ΄, ζ. 176, 427.  
82

 Μίθεο Θενδσξάθε, ό. π., ζ. 16-22. 
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απνρξψζεσλ. Πξνθάιεζε, επίζεο, ηελ αλαζπγθξφηεζε ησλ πνιηηηθψλ λενιαηψλ ησλ 

αζηηθψλ θνκκάησλ, πξψηα ηεο δεμηάο ΔΡΔΝ θαη θαηφπηλ ηεο θεληξψαο ΔΓΖΝ. Με 

ηελ πξψηε ηνπο ρψξηδε ν αληηθνκνπληζκφο, κε ηε δεχηεξε αλαπηχρζεθε, κε ηνλ θαηξφ 

θαη ιφγσ ησλ δπζκελψλ εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ (Ηνπιηαλά), ζρέζε 

ζπλεξγαζίαο θπξίσο ζηε βάζε.
83

 Σέινο, μεθηλψληαο ηε δξάζε ηεο ζε κηα επνρή 

πνιηηηθψλ αλαζεσξήζεσλ (απνζηαιηλνπνίεζε, χθεζε ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ θιπ.), 

ζπλεξγάζηεθε κε δηεζλείο λενιαηίζηηθεο νξγαλψζεηο. Ζ ΓΝΛ ήηαλ κέινο ηεο ΠΟΓΝ 

ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο δηαηεξνχζε θηιηθέο ζρέζεηο κε ηελ θππξηαθή νξγάλσζε 

λενιαίαο ΔΓΟΝ θαη ηηο λενιαίεο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαη ησλ ζνζηαιηζηηθψλ 

θνκκάησλ ηεο Ηηαιίαο, ηεο Μ. Βξεηαλίαο, ηεο Ρνπκαλίαο, ηεο Αλ. Γεξκαλίαο θ.ά. 
84

.  

Σα αζηηθά θφκκαηα ηεο επνρήο εμαξρήο δελ είδαλ ζεηηθά ηε Νενιαία 

Λακπξάθε. Ζ ΔΡΔ ηελ αληηκεηψπηζε σο άκνξθν θίλεκα, εθθξαζηή ηνπ 

θνκκνπληζηηθνχ θηλδχλνπ θαη απφ ηελ ίδξπζή ηεο, δεηνχζε λα πξνσζεζεί λνκνζρέδην 

γηα ηε δηάιπζή ηεο, ζπθνθαληψληαο άιινηε ην ήζνο ησλ θνξηηζηψλ ηεο θαη άιινηε 

ηνπο λενιαίνπο πνπ ήηαλ ζηξαηηψηεο, εθκεηαιιεπφκελε ηηο πξνβνθάηζηεο θαη ηηο 

δνιηνθζνξέο ρνπληηθψλ ζηξαηησηηθψλ (Γεσξγίνπ Παπαδφπνπινπ θιπ.)
85

. Αξλεηηθή 

πνιηηηθή απέλαληη ζηε ΓΝΛ ελζηεξλίζηεθε θαη ε θπβέξλεζε ηεο Έλσζεο Κέληξνπ, 

κεηά ην επηηπρεκέλν Α΄ Ηδξπηηθφ πλέδξην (Μάξηηνο/Απξίιηνο 1965) θαη ηηο 

πνιηηηθέο πηέζεηο ηεο ΔΡΔ γηα δηάιπζή ηεο. Απηή εθθξάζηεθε κε ηελ ςήθηζε θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο «Δγθπθιίνπ 1010», πνπ απαγφξεπε θαη ηηκσξνχζε κε απνβνιέο ηε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε ΓΝΛ, αλνίγνληαο ην δξφκν ζηελ ηξνκνθξαηία πνπ 

αθνινχζεζε ελαληίνλ ησλ λενιαίσλ ηεο νξγάλσζεο κεηά ηα Ηνπιηαλά απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο πνπ ζπλεξγάζηεθαλ κε ην παιάηη. πγθεθξηκέλα, απφ ηηο 15 Ηνπιίνπ 

1965 έσο θαη ηηο 21 Απξηιίνπ 1967, έγηλαλ πξνθιεηηθέο παξαθνινπζήζεηο ησλ 

γξαθείσλ, επηδξνκέο κε δηάθνξα πξνζρήκαηα ζε ηνπηθέο ιέζρεο ησλ 

«Λακπξάθεδσλ», ζε γξαθεία θαη ζπίηηα βνπιεπηψλ, ζπιιήςεηο θαη μπινδαξκνί 

νπαδψλ θαη κειψλ ηνπο, θαηαζρέζεηο βηβιίσλ πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηηο βηβιηνζήθεο 

ησλ επαξρηψλ, απαγνξεχζεηο εθδειψζεσλ σο θαη ζπγθεληξψζεσλ ζπκπαξάζηαζεο 

ζηελ Κχπξν, δηψμεηο ζχκθσλα κε ηνπο εκθπιηνπνιεκηθνχο λφκνπο, πεξί 

θαηαζθνπείαο θαη θνκκνπληζηηθνχ θηλδχλνπ, θαζψο θαη ηνλ «4000» γηα ηεληηκπντζκφ, 
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 Μίθεο Θενδσξάθε, ό π., ζ. 27-29. 
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 Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, ό. π., ζ. 74· Εαλ Μευλψ, Οη πνιηηηθέο δπλάκεηο ζηελ Διιάδα, πνπδέο 

πνιηηηθήο επηζηήκεο 1, Αζήλα 1966, ζ. 214-215.  
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 Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, Πεξίνδνο Ζ΄-χλνδνο Β΄, η. Β΄ (14 Ννεκβξίνπ 1964-25 

Ηνπλίνπ 1965), Αζήλα 1965, πλεδξίαζε 44
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δίθεο, εθηνπίζεηο θ.ά. ηελ πεξηνρή ηεο πξσηεχνπζαο ηδηαίηεξν κέλνο έδεημαλ ηα 

αζηπλνκηθά ηκήκαηα ηνπ Πεξηζηεξίνπ θαη ηεο Ακθηζέαο. Οη λένη πνπ 

ζπιιακβάλνληαλ κε δηάθνξα πξνζρήκαηα κέζα ζηηο Λέζρεο ησλ Λακπξάθεδσλ θαη  

νδεγνχληαλ ζηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα γλψξηδαλ ηελ αζηπλνκηθή βηαηφηεηα, πξνζβνιή 

θαη θαθνπνίεζε. ηελ επαξρία ε θαηάζηαζε ήηαλ αζθπθηηθή, αθνχ είρε αλαβηψζεη ε 

αληηθνκνπληζηηθή εθζηξαηεία ησλ Σαγκάησλ Δζληθήο Αζθαιείαο (ΣΔΑ)
86

 θαη ησλ 

αμησκαηηθψλ ηνπ ζηξαηνχ. Οη παξαθξαηηθνί αλελφριεηνη επηδφζεθαλ ζε κηα ζεηξά 

απφ εγθιεκαηηθέο πξάμεηο, φπσο αλαηηλάμεηο κε δπλακίηε γξαθείσλ θαη Λεζρψλ ηεο 

ΓΝΛ (έξξεο, Μπινρψξη Κηιθίο θαη αιινχ), ελψ αλελφριεηεο δξνχζαλ θαη 

λενθαζηζηηθέο νξγαλψζεηο, φπσο ε Κπαλή Φάιαγμ, νη Άιθηκνη θ.ά.  

Σν ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα, ζηηο 21 Απξηιίνπ 1967, αηθληδίαζε θαη ηελ ίδηα 

ηελ Αξηζηεξά παξά ηηο πξνεηδνπνηήζεηο ηεο
87

, θαη δηέιπζε ηηο λενιαίεο επηβάιινληαο 

ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ηε λεθξηθή ζησπή. Μεηά ηηο ζπιιήςεηο ησλ ζηειερψλ, θαηά 

ηηο πξψηεο εκέξεο, αθνινχζεζαλ νη εθηνπίζεηο δηάξθεηαο εηψλ. Απφ ηα κέιε ηεο ΓΝΛ 

πνπ δηαζψζεθαλ πξνήιζαλ νη πξψηεο αληηδξάζεηο, νη δειψζεηο θαη νη έληππεο 

πξνθεξχμεηο ηνπ Παηξησηηθνχ Αληηδηθηαηνξηθνχ Μεηψπνπ (ΠΑΜ). ηε ζπλέρεηα ε 

νξγάλσζε θπιινξξφεζε, ελψ κέιε θαη ζηειέρε ηεο επάλδξσζαλ ηηο αληηδηθηαηνξηθέο 

νξγαλψζεηο. Μεηαπνιηηεπηηθά, αξθεηά απφ ηα εγεηηθά ηεο ζηειέρε ελεπιάθεζαλ 

ελεξγά ζηελ πνιηηηθή, ζε δηάθνξεο πνιηηηθέο παξαηάμεηο (Α. Λεληάθεο, Γ. Μπαληάο, 

Θ. Πάγθαινο, Γ. Γηάλλαξνο, Αι. Παπαξήγα θ.ά.). Οη ππφινηπνη, δειαδή νη 

πεξηζζφηεξνη, ζπγθξφηεζαλ εθείλνλ ηνλ επξχηεξν δεκνθξαηηθφ-πξννδεπηηθφ-

αξηζηεξφ ρψξν, ηεο εξγαζίαο, ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ, ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, πνπ ηνλ 

ραξαθηεξίδεη ε αγσληζηηθφηεηα ησλ ρακειψλ ηφλσλ, απνηέιεζκα πεξηζζφηεξν 

δχκσζεο κε ηελ θνηλσλία θαη ιηγφηεξν θνκκαηηθήο επηβνιήο
88

.  
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 Σάγκαηα Δζληθήο Αζθάιεηαο: παξαζηξαηησηηθά ηάγκαηα νξγαλσκέλα ζηελ χπαηζξν απφ εηδηθά 

εθπαηδεπκέλνπο ζηελ αληηθνκκνπληζηηθή πξνπαγάλδα αμησκαηηθνχο (πεξίπνπ 27.000 άλδξεο). Βι. Εαλ 
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Κεθάιαην 3 : Οη Λακπξάθηζζεο 

3.α. Πνιηηηθή θαη θνηλωληθή πξνέιεπζε 

Ζ γπλαηθεία ζπκκεηνρή ζηε Νενιαία Λακπξάθε ήηαλ πςειή ζε ζρέζε κε ηηο 

άιιεο πνιηηηθέο λενιαίεο ηεο επνρήο
89

. Δλ κέξεη απηφ εμεγείηαη απφ ηε ζρέζε ηεο κε 

ηελ ΔΓΑ, φπνπ ε γπλαηθεία ζπκκεηνρή ήηαλ ζεκαληηθή ζε ζρέζε κε ηα άιια 

θφκκαηα, αιιά δελ αξθεί. Οη  θνηλσληθνπνιηηηθέο αιιαγέο ηεο επνρήο (ε εζσηεξηθή 

κεηαλάζηεπζε θαη ν εμαζηηζκφο, ε αχμεζε εηζφδνπ ησλ γπλαηθψλ ζηα Παλεπηζηήκηα 

θ.ά.) θαίλεηαη λα ζπκπιεξψλνπλ ηηο αηηηάζεηο. Γηα θάπνηεο απφ απηέο, σο 

επαλαζηαηηθφ πξνζθιεηήξην ιεηηνχξγεζε, πεξηζζφηεξν, ε δνινθνλία ηνπ Γξ. 

Λακπξάθε
90

. Έηζη, ηηο ζπλαληάκε ζηα ηδξπηηθά ζηειέρε ηεο ΓΚΝΓΛ, ησλ θαηά 

ηφπνπο ιεζρψλ θαη νξγαλψζεσλ. Γλσξίδνπκε φηη πνιιέο είραλ πξνεγνχκελε δξάζε 

θαη επαθή κε θφκκαηα ηεο Αξηζηεξάο (ΔΓΑ ή ην παξάλνκν ΚΚΔ) ή ηελ ΔΠΟΝ, αθνχ 

ζε αξθεηέο πεξηνρέο νη ππξήλεο ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε δεκηνπξγήζεθαλ θαη 

ζηειερψζεθαλ αξρηθά απφ Δδαΐηεο θαη Δδαΐηηζζεο θαη απνθπιαθηζκέλνπο πνιηηηθνχο 

εμφξηζηνπο/θξαηνχκελνπο
91

.  

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο Λακπξάθηζζεο, ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηηο γξαπηέο θαη 

πξνθνξηθέο πεγέο καο, ήηαλ αξηζηεξέο θαη αξθεηέο πξψελ κέιε ηεο Ν.ΔΓΑ. 

Καηάγνληαλ επίζεο απφ αξηζηεξέο νηθνγέλεηεο κε ελεξγφ ζπκκεηνρή ζην ΔΑΜ, ηνλ 

Διιεληθφ Λατθφ Απειεπζεξσηηθφ ηξαηφ (ΔΛΑ), ηελ ΔΠΟΝ, ηελ Δζληθή 

Αιιειεγγχε
92

. Κάπνησλ θνξηηζηψλ νη νηθνγέλεηεο δξαζηεξηνπνηνχληαλ πνιηηηθά απφ 

ην κεζνπφιεκν, σο κέιε ηνπ ΚΚΔ θαη ζπλδηθαιηζηέο, ελψ πνιιψλ γνλείο, αδέξθηα 

θαη ζπγγελείο κεηεκθπιηαθά ήηαλ πνιηηηθνί θξαηνχκελνη ζε θπιαθέο ή ζε ηφπνπο 

εμνξίαο (Μαθξφλεζν, Αη ηξάηε). Οη Λακπξάθηζζεο πνπ καο έδσζαλ ζπλέληεπμε 

είραλ αλάινγεο εκπεηξίεο κέζα ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο ή ζε θηιηθέο νηθνγέλεηεο. «Δίρα 

κείλεη κφλε κνπ απφ πνιχ λσξίο, γηαηί έπηαζαλ θαηαξράο ηε κάλα κνπ θαη ηε κεγάιε 

κνπ αδειθή, χζηεξα ηνλ αδειθφ κνπ θαη ζην ηέινο ηελ Παγψλα. ¨Μελ θιαηο θαη κελ 

ζηελαρσξηέζαη¨, κνπ είπε θαη κε άθεζε κφλε κνπ ζηε γεηηνληά. Έκεηλα ζην νπθιί κε 
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 Αζθαιή ζηνηρεία ιείπνπλ. Οη πιεξνθνξίεο καο πξνέξρνληαη απφ ηηο πξνθνξηθέο καξηπξίεο ησλ 
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έξρνληαλ». Βι. πλέληεπμε κε ηνλ Κσλζηαληίλν Σζηκπίδε, 2011. 
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ηελ αδεξθή ηεο κάλαο κνπ», καο αθεγήζεθε ε Ρεληψ Παπαηζαξνχρα –Μίζζηνπ, 

αλαδεηθλχνληαο ηε ζηέξεζε θαη ηε κνλαμηά πνπ βίσλαλ ηα κηθξά παηδηά ησλ 

δησθφκελσλ νηθνγελεηψλ
93

. «ηε Νενιαία Λακπξάθε αλήθαλ άηνκα πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ νηθνγέλεηεο ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ, φπσο ζπλεζίδεηαη λα ιέγεηαη απφ 

ηφηε. Αιιά ηα πξφζσπα πνπ ζπκάκαη εγψ, θαη απφ ην ζρνιείν θαη ζην Παλεπηζηήκην, 

ήηαλ απφ αξηζηεξέο νηθνγέλεηεο. Καη φηαλ ιέκε Αξηζηεξά ηφηε, ελλννχκε ηελ ΔΓΑ. 

ηνλ ζηελφ κνπ θχθιν, είρα δχν ζπκκαζήηξηεο πνπ νη γνλείο ηνπο ήηαλ θπιαθηζκέλνη 

θαη βγήθαλ ηφηε, κε ηνπο πξψηνπο απνθπιαθηζκέλνπο. Πξφιαβαλ θαη βγήθαλ, ιίγν 

πξηλ ηελ επηαεηία, νη ηειεπηαίνη θπιαθηζκέλνη ηνπ Δκθπιίνπ θαη θάπνηνη απφ απηνχο 

ήηαλ γνλείο ησλ θηιελάδσλ κνπ», καο είπε ε ιγα Γθξάηδηνπ
94

. 

Δπίζεο, ζε άξζξν ηεο Απγήο, θαηά ηελ πξνζπλεδξηαθή πεξίνδν, δηαβάδνπκε: 

«Μηα κάλα έθεξε ηηο ηξεηο θφξεο ηεο. –Σν „ρα θαεκφ, καο ιέεη, γηαηί ζηελ θαηνρή 

είρα έμη κηθξά παηδηά θαη δελ κπφξεζα λα δνπιέςσ φζν ήζεια. Σψξα ζαο θέξλσ ηηο 

ηξεηο θφξεο κνπ θαη ληψζσ λα μαιαθξψλσ απφ θάπνην ρξένο. Δίκαη ραξνχκελε»
95

.  

Πίζσ απφ ηνλ πξνπαγαλδηζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ άξζξνπ, γηα πεξαηηέξσ 

ζηξαηνιφγεζε λεαξψλ θνξηηζηψλ απφ αξηζηεξέο νηθνγέλεηεο, δηαθξίλνπκε ηνλ 

επηηνληζκφ ηεο πνιηηηθήο θαη αγσληζηηθήο ζπλέρεηαο αλάκεζα ζηηο γεληέο θαη κέζα 

ζηηο ίδηεο νηθνγέλεηεο γηα θνηλά θαη αλεθπιήξσηα ηδαληθά. Σε ζπλνδνηπνξία ηνπο κε 

ηελ νηθνγελεηαθή πνιηηηθή παξάδνζε καξηπξνχλ επίζεο θαη πνιιέο θαηαγξαθέο 
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 πλέληεπμε κε ηε Ρεληψ Παπαηζαξνχρα-Μίζζηνπ, Αζήλα, Αχγνπζηνο 2013. Ζ Ρεληψ (Δηξήλε) 

Παπαηζαξνχρα-Μίζζηνπ γελλήζεθε ην 1938 ζην νπθιί θαη θαηάγεηαη απφ αξηζηεξή νηθνγέλεηα 
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έκεηλε θπξηνιεθηηθά ζην δξφκν. Σν 1959 πέξαζε ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη αζρνιήζεθε κε ηνλ θνηηεηηθφ ζπλδηθαιηζκφ εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ 

δηψρζεθε. Έγηλε κέινο ηεο Ν.ΔΓΑ θαη ζηηο εθινγέο ηνπ 1963 θαη ηνπ 1964 ήηαλ ππνςήθηα ηεο ΔΓΑ 

ζηε Θεζζαινλίθε. Σν 1964 κεηαθφκηζε ζηε Αζήλα καδί κε ηνλ ζχδπγφ ηεο Υξφλε Μίζζην θαη σο 

Λακπξάθηζζα δνχιεςε ζηε ζχληαμε ηεο εθεκεξίδαο Ζ Γεληά καο θαη ζηελ δηαθνκκαηηθή επηηξνπή ηεο 

ΓΝΛ. Σελ ζπλέιαβαλ ην πξσί ηεο 21
εο 

Απξηιίνπ 1967 θαη εμνξίζηεθε σο ην 1970, νπφηε θαη 

απνιχζεθε. Μεηαπνιηηεπηηθά δελ εληάρζεθε ζε θαλέλα νξγαλσκέλν ζρήκα, γηα ιίγν θαηξφ κφλν ζηνπο 

«400», αιιά ρσξίο ελεξγφ δξάζε. Απφ ην 1974 σο ηε ζπληαμηνδφηεζή ηεο εξγάζηεθε ζην Ραδηφθσλν 

ηεο ΔΗΡ σο αλαζπληάθηξηα θαη ππεχζπλε ηνπ ηκήκαηνο εθπνκπψλ ιφγνπ. 
94

 πλέληεπμε κε ηελ ιγα Γθξάηδηνπ, Ρέζπκλν, επηέκβξηνο 2012. Ζ ιγα Γθξάηδηνπ γελλήζεθε ην 

1945 ζηελ Αζήλα. Απφ αξηζηεξή νηθνγέλεηα κε ζπκκεηνρή ζην ΔΑΜ, ζηελ ηειεπηαία ηάμε Γπκλαζίνπ 

ήξζε ζε επαθή κε ηε Νενιαία Λακπξάθε, ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηήζεθε κε ραιαξή νξγαλσηηθή 

ζρέζε. Φνίηεζε ζηε Φηινζνθηθή ρνιή Αζελψλ. Δπί Γηθηαηνξίαο, δελ κπνξνχζε λα απνθηήζεη 

δηαβαηήξην πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηεο ζην εμσηεξηθφ, φπνπ είρε εμαζθαιίζεη 

ππνηξνθία, ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ ηεο θξνλεκάησλ. Σειηθά έθπγε ζηε Γεξκαλία ην 1975. 

Δπηζηξέθνληαο εξγάζηεθε ζηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία θαη απφ ην 1991 έσο ην 2012 δίδαμε 

Βπδαληηλή Αξραηνινγία ζην Σκήκα Ηζηνξίαο-Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.  
95

 «Σα θνξίηζηα ηεο Νάνπζαο», Ζ Απγή, 21/2/1965, ζ. 9. 
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γπλαηθψλ σο ζχδπγνη, αδεξθέο ή θφξεο ζε θαηαζηάζεηο ηεο λενιαηίζηηθεο 

νξγάλσζεο
96

.  

 Γελ ήηαλ φκσο ιίγεο θαη εθείλεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ νηθνγέλεηεο  ηνπ 

θεληξψνπ πνιηηηθνχ ρψξνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε Αξγπξψ (Ζξψ) Εαλλή-

Ρεθιείηε, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

ΓΝΛ, πνπ αλαπνιψληαο ηα γεγνλφηα κε δηάζεζε απηνθξηηηθήο, καο παξαζέηεη ηα 

παξαθάησ: «Γελ ήκνπλ απφ αξηζηεξή νηθνγέλεηα θαη απηφ πηζηεχσ κε βνήζεζε λα 

έρσ πην θαζαξφ πλεχκα. Καη άιια παηδηά πνπ δελ ήηαλ απφ αξηζηεξέο νηθνγέλεηεο 

είραλ πην θαζαξφ κπαιφ θαη φρη παζηαζκέλν»
97

. 

Σέινο, δελ εμαηξνχληαη θαη θνπέιεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ δεμηέο νηθνγέλεηεο, 

αιιά δελ βξήθακε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. Τπάξρνπλ κφλν γεληθέο αλαθνξέο. Γελ 

μέξνπκε αλ θάπνηεο απφ απηέο ζρεηίδνληαη κε ηε ζπιινγηθή κλήκε πνπ 

δηακνξθψζεθε κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, εμαηηίαο ηεο νξγαλσηηθήο ραιαξφηεηαο 

πνπ ραξαθηήξηδε ηε ΓΝΛ, ηεο αθηηλνβνιίαο ηεο θαη ηεο πνιεκηθήο πνπ δέρζεθε. Οη 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο καο γη‟ απηφ ην ζέκα πξνέξρνληαη απφ ηα έληππα ηεο 

επνρήο θαη ελ κέξεη απφ κεκνλσκέλεο πξνθνξηθέο καξηπξίεο
98

. Απφ φζνπο/φζεο  καο 
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 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν Παιενχ Σάθε, θαθ.: ΓΚΝΓΛ/ΓΝΛ Λακίαο, θαθ.: 1051.01.00045, 

«Ννκφο Φζηψηηδνο»/ [Καηάζηαζε], Λακία, [1964]. Αξρείν Παιενχ Σάθε: πξφθεηηαη γηα ζπιινγή κε 

πνηθίιν πιηθφ γηα ηε ΓΚΝΓΛ θαη ηε ΓΝΛ Λακίαο, πνπ πξφζθεξε ν Γεκήηξεο (Σάθεο) Φση. Παιεφο 

(1934-) ζηα ΑΚΗ. Τπήξμε γξακκαηέαο ηεο ΓΚΝΓΛ θαη ηεο ΓΝΛ Φζηψηηδαο θαη ηδηαίηεξνο 

γξακκαηέαο ηνπ πξνέδξνπ ηεο Μίθε Θενδσξάθε. Γηα ηε δεκνθξαηηθή θαη αληηδηθηαηνξηθή ηνπ δξάζε 

πηάζηεθε, βαζαλίζηεθε θαη εθηνπίζηεθε απφ ηε ρνχληα ζηε Γπάξν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 7ρξνλεο 

δηθηαηνξίαο. Μεηαπνιηηεπηηθά θαη σο ην 2000, αζρνιήζεθε ελεξγά κε ην θίλεκα εηξήλεο θαη ηελ 

πνιηηηθή, θπξίσο ζην ρψξν ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ. Σα ηειεπηαία ρξφληα δεη ζην θηήκα ηνπ ζηε 

θάξθεηα Λνθξίδαο. 
97

 πλέληεπμε κε ηελ Αξγπξψ (Ζξψ) Εαλλή-Ρεθιείηε, Αζήλα 2013. Ζ Αξγπξψ (Ζξψ) Εαλλή-Ρεθιείηε 

γελλήζεθε ην 1936 ζηα Κνξνχληα Βνιηζζνχ ηεο Υίνπ, φπνπ έδεζε σο ην 1955 θαη αξγφηεξα γηα έλα 

ζχληνκν δηάζηεκα ζηα ρξφληα ηεο Γηθηαηνξίαο. Σν 1955 ήξζε κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο ζηελ Αζήλα γηα 

ζπνπδέο ζηελ Αλσηέξα Βηνκεραληθή ρνιή απφ ηελ νπνία απνθνίηεζε ην 1960 θαη εξγάζζεθε σο 

ινγίζηξηα. Ζ νηθνγέλεηά ηεο ήηαλ βεληδειηθή, κε ζπκκεηνρή ζην ΔΑΜ θαη ςεθνθφξνο ηεο Έλσζεο 

Κέληξνπ. Αξρηθά αζρνιήζεθε κε ηελ Υξηζηηαληθή Φνηηεηηθή Έλσζε θαη ην 1959 εληάρζεθε ζηελ 

Ν.ΔΓΑ θαη δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηε ζρνιή ηεο θαη ζηε πνπδάδνπζα. Καζνδεγνχζε καζεηέο 

εκεξήζησλ θαη λπρηεξηλψλ ζρνιείσλ. Σν 1962 εμειέγε κέινο ηεο Δπηηξνπήο Πφιεο Αζήλαο ηεο 

Ν.ΔΓΑ. ηηο αξρέο ηνπ 1964 έγηλε κέινο ηνπ Γξαθείνπ ηεο Δπηηξνπήο Πφιεο θαη δξαζηεξηνπνηήζεθε 

ζηηο ζπλνηθίεο. πκκεηείρε ζην Ηδξπηηθφ πλέδξην ηεο ΓΝΛ, σο αληηπξφζσπνο ηεο Αζήλαο. Δθιέρζεθε 

κέινο ηνπ Κ θαη αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ. Απφ ην 1966 νξίζηεθε ηαθηηθφ κέινο 

ηνπ Πξνεδξείνπ. Τπήξμε επαγγεικαηηθφ ζηέιερνο ηεο ΓΝΛ θαη αζρνιήζεθε κε ην καδηθφ θίλεκα, ηηο 

ζρέζεηο κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηα εθδξνκηθά ζσκαηεία θαη ηηο λέεο γπλαίθεο. Ζ Γηθηαηνξία ηε 

βξήθε έγθπν ηεζζάξσλ κελψλ. Κξαηήζεθε γηα ιίγν ζηελ Αζθάιεηα Υίνπ, αιιά αθέζεθε ειεχζεξε. Ο 

ζχδπγφο ηεο, Υξήζηνο Ρεθιείηεο, ηφηε  ήηαλ παξάλνκνο ζηελ Αζήλα. Δπέζηξεςε ζηελ Αζήλα ην 1968, 

κεηά ηε ζχιιεςή ηνπ θαη έδεζε ηηο πεξηπέηεηέο ηνπ ζην Σάγκα Πεδνλαπηψλ θαη ζηε Γεληθή Αζθάιεηα, 

φπσο θαη ηε δίθε ηνπ. ηε κεηαπνιίηεπζε θηλήζεθε ζηνλ ρψξν ηεο Αλαλεσηηθήο Αξηζηεξάο. 

Γξαζηεξηνπνηήζεθε ζηελ ΔΑΡ θαη γηα ιίγν θαηξφ  ζηνλ πλαζπηζκφ. Βι. Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, ό. π., 

ζ. 397-400. 
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 ην λνκφ Σξηθάισλ γηα παξάδεηγκα, «Ζ ΓΝΛ ήηαλ καδηθή νξγάλσζε θαη ην ελδηαθέξνλ ήηαλ φηη 

πιεηνςεθνχζαλ παηδηά απφ δεμηέο νηθνγέλεηεο». Βι. Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, ό. π., ζ. 476. 
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έδσζαλ ζπλέληεπμε, θαλείο/θακία δελ αξλήζεθε, ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, φηη «κπνξεί 

λα ππήξραλ» ή «έλα-δπν παηδηά κπνξεί λα ήηαλ απφ δεμηά»
 99

, αιιά θαλείο/θακία δελ 

ζπκφηαλ θάηη ζπγθεθξηκέλν. Μάιηζηα νη παξαπάλσ απαληήζεηο δίλνληαλ κεηά απφ 

δηθή καο δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε, έρνληαο ππφςε καο θαη ηα δεκνζηεχκαηα ησλ 

δεμηψλ εθεκεξίδσλ ηεο επνρήο πεξί δηαβξψζεσο ησλ λέσλ ηεο Γεμηάο απφ ηε ΓΝΛ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζεηξά άξζξσλ, απφ ηελ επνρή ηεο ίδξπζεο ηεο ΓΝΛ, πνπ γλψξηζαλ 

ηδηαίηεξε έμαξζε ηελ επνρή ηεο πξνζπλεδξηαθήο άλζεζεο ηεο νξγάλσζεο θαη είραλ 

ζηφρν λα δπζθεκίζνπλ θαη λα πιήμνπλ ηελ νξγάλσζε ζηα κάηηα ηεο θνηλήο γλψκεο. 

Αθνινπζνχζαλ ην παξαθάησ κνηίβν: παξέζεηαλ κεκνλσκέλεο θαη αλψλπκεο 

θαηαγγειίεο αγαλαθηηζκέλσλ «εζληθφθξνλσλ» γνλέσλ πνπ αλαθέξνληαλ ζε επίζεο 

αλψλπκεο πεξηπηψζεηο, θπξίσο καζεηψλ θαη καζεηξηψλ πνπ παξαζχξζεθαλ, 

νξγαλψζεθαλ ζηνπο «Λακπξάθεδεο», θαη‟ επέθηαζε απέηπραλ ζηνπο 

επαγγεικαηηθνχο ηνπο ζηφρνπο θαη ζην ηέινο κεηαλησκέλνη/εο εμνκνινγνχληαλ ηηο 

πξάμεηο ηνπο ζηνπο γνλείο ηνπο
100

. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εθεκεξίδα Ζ Απγή, ζηα 

πιαίζηα ηεο πξνπαγάλδαο γηα ηε δεκηνπξγία καδηθνχ λενιαηίζηηθνπ θηλήκαηνο, εηδηθά 

ζηε Βφξεηα Διιάδα, αξζξνγξαθνχζε γηα ηελ εμάπισζε ησλ Λακπξάθεδσλ σο εμήο: 

«ηηο ηειεπηαίεο εθδειψζεηο ηεο νξγάλσζεο Μπινρσξίνπ (ρνξφο κεηά ηε ζπλέιεπζε 

θαη επηζθεπή ηνπ δξφκνπ) ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπλεδξηαθήο δνπιεηάο, πήξαλ κέξνο 

θαη πνιιά αγφξηα θαη θνξίηζηα δεμηψλ νηθνγελεηψλ πνπ πείζζεθαλ απφ ηε δξάζε θαη 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ Λακπξάθεδσλ, φηη ηίπνηα δε ρσξίδεη ηνπο λένπο ηνπ ρσξηνχ. 

ην ζπκβνχιην πνπ βγήθε απφ ηε κεγάιε ζπλέιεπζε (60 λέσλ) εθιέρηεθε θαη έλαο 

άιινηε δεμηφο λένο»
101

. 

πκπεξαζκαηηθά, θαηαιήγνπκε φηη ν θχξηνο φγθνο ησλ Λακπξαθηζζψλ 

πξνέξρνληαλ απφ ηνλ ρψξν ηεο Αξηζηεξάο θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκνθξαηηθνχ -

πξννδεπηηθνχ ρψξνπ.  

ζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή ηνπο πξνέιεπζε έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε φηη 

πξνέξρνληαλ απ‟ φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο. Ήηαλ εξγάηξηεο, αγξφηηζζεο, 

ππάιιεινη, λνηθνθπξέο, θνηηήηξηεο, καζήηξηεο, θαιιηηέρληδεο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο 

Νενιαίαο Λακπξάθε ήηαλ φηη ε θνηλσληθή ηεο ζχλζεζε βαζίζηεθε ζηνπο λένπο 

ππαιιήινπο, αγξφηεο, εξγάηεο, καζεηέο θαη ιηγφηεξν ζηνπο θνηηεηέο, φπσο 

πξνεγνπκέλσο ε ΔΓΑ, γηαηί νη ηειεπηαίνη δελ έβιεπαλ ζηε καδηθή νξγάλσζε 
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 πλέληεπμε κε ηνλ Κσλζηαληίλν Σζηκπίδε, 2011. 
100

 «Ζ δηαβξσηηθή δξαζηεξηφηεο ησλ «Λακπξάθεδσλ» εηο ηα Γπκλάζηα», Καζεκεξηλή, 15/12/1964, ζ. 

8. 
101

 «Σα θνξίηζηα ηεο Νάνπζαο», ό. π., ζ. 9. 
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μεθάζαξε πνιηηηθή ηαπηφηεηα. Ζ παξνπζία ησλ θνηηεηξηψλ ήηαλ πην εκθαλήο γηα 

επλφεηνπο ιφγνπο (αλεμαξηεζία, κφξθσζε θ.ά.). ζεο δνχζαλ ζηα κεγάια αζηηθά 

θέληξα,  πξνέξρνληαλ απφ κηθξναζηηθέο θαη εξγαηηθέο νηθνγέλεηεο, ζχκθσλα κε ηηο 

αξρεηαθέο ηεθκεξηψζεηο θαη ηηο πξνθνξηθέο καξηπξίεο. Έλα κεγάιν πνζνζηφ, 

κάιηζηα, πξνέξρνληαλ απφ νηθνγέλεηεο πνπ είραλ αλαγθαζηεί λα θχγνπλ απφ ηελ 

επαξρία, είηε ιφγσ πνιηηηθψλ δηψμεσλ είηε νηθνλνκηθήο αλέρεηαο, θαη λα 

κεηαλαζηεχζνπλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα
102

. Σφζν απφ ηηο πξνζσπηθέο καξηπξίεο 

φζν θαη απφ  πιεξνθνξίεο ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ θαίλεηαη φηη δελ ήηαλ ιίγεο θαη 

εθείλεο πνπ είραλ κηθξαζηαηηθή θαηαγσγή
103

. Οη πιεξνθνξίεο καο γηα ηελ επαξρία 

είλαη ιηγφηεξεο, γηαηί ηα αξρεία πνιιψλ νξγαλψζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο ιεειαηήζεθαλ 

θαη ράζεθαλ ή θαηαζηξάθεθαλ, φηαλ θαηαζρέζεθαλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο 

Αζθάιεηαο κεηά ηελ επηβνιή ηεο ζηξαηησηηθήο δηθηαηνξίαο, ην 1967. Έηζη ε 

ππθλφηεηα ησλ εγγξάθσλ πνηθίιεη αλά πεξηνρή, ελψ ιίγα είλαη θαη ηα ηεθκήξηα πνπ 

αθνξνχλ ην Σκήκα Κνξηηζηψλ ηεο ΓΝΛ
104

.  

Απφ ηηο πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο έγηλε, επίζεο, θαλεξφ φηη νη πεξηζζφηεξεο 

Λακπξάθηζζεο, αλεμαηξέησο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, δνχζαλ ζε έλα πεξηβάιινλ 

πνπ έδηλε κεγάιε ζεκαζία ζηε κφξθσζε θαη ηηο ζπνπδέο. Θεσξνχληαλ αμία, ην 

εηζηηήξην γηα κηα θαιχηεξε δσή, γηα κηα θνηλσλία φπνπ ζα επηθξαηνχζαλ ε ηζφηεηα, ε 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ε δεκνθξαηία. Δλδεηθηηθέο είλαη νη παξαθάησ καξηπξίεο, ε 

πξψηε απφ θνπέια κηθξναζηηθήο νηθνγέλεηαο θαη ε δεχηεξε απφ θνπέια αγξνηηθήο 

νηθνγέλεηαο: «ην ζπίηη κνπ ήηαλ θηιειεχζεξνη. Δπηηξέπνληαλ πξάγκαηα πνπ ζε 
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 πλέληεπμε κε ηελ Κπξηαθή Φαθάξνπ, 2013: «Μαο είραλ θεξχμεη νηθνλνκηθφ πφιεκν ην 1958, 

δειαδή φιν βξίζθαλε παξαβάζεηο ζην θξενπσιείν ηνπ παηέξα κνπ». Ζ Κπξηαθή Φαθάξνπ γελλήζεθε 

ην 1945 ζηελ Ηθαξία. Ο παηέξαο πεγαηλνεξρφηαλ ζηελ εμνξία απφ ηνλ Δκθχιην πφιεκν κέρξη θαη επί 

Γηθηαηνξίαο. Ζ κεηέξα ηεο δελ αζρνινχληαλ κε ηελ πνιηηηθή. ηαλ ήηαλ 14 εηψλ αλαγθάζηεθαλ λα 

θχγνπλ απφ ηελ Ηθαξία, ιφγσ ηνπ νηθνλνκηθνχ πνιέκνπ πνπ δέρνληαλ σο νηθνγέλεηα. Σειείσζε ην 

Γπκλάζην Θειέσλ Νίθαηαο θαη ζηελ 8
ε
 ηάμε εληάρζεθε ζηε ΓΚΝΓΛ. Μεηά ην 1964 ήηαλ ζην Γ ηεο 

ΓΝΛ Νίθαηαο, φπνπ νξγάλσλαλ δηάθνξεο εθδειψζεηο. Αζρνιήζεθε πεξηζζφηεξν κε ηελ εμφξκεζε γηα 

ην «Γψξν ηνπ Παηδηνχ». Δπί Γηθηαηνξίαο ηελ θάιεζαλ κεξηθέο θνξέο ζηελ Αζθάιεηα γηα εθθνβηζκφ, 

αιιά δελ ηελ εμνξίζαλε. Δξγάζηεθε σο δαθηπινγξάθνο, βνεζφο ινγηζηή θαη γηα πνιιά ρξφληα σο 

ρεηξίζηξηα εγθεθαινγξάθνπ ζην Ννζνθνκείν Παίδσλ Πεληέιεο. Μεηαπνιηηεπηηθά δελ αζρνιήζεθε 

ελεξγά κε ηελ πνιηηηθή· πλέληεπμε κε ηε Ρεληψ Παπαηζαξνχρα-Μίζζηνπ, 2013. 
103

 πλέληεπμε κε ηελ  ιγα Σζνιαθίδνπ, Κνθθηληά, 2013. Ζ ιγα Σζνιαθίδνπ γελλήζεθε ην 1944 

ζηελ Κνθθηληά. Καηάγεηαη απφ αξηζηεξή, εξγαηηθή, πξνζθπγηθή θαη πνιπκειή νηθνγέλεηα. Λφγσ 

νηθνλνκηθήο αλέρεηαο δελ ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο πέξαλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Έκαζε θνκκσηηθή, 

ηελ νπνία αζθεί κέρξη ζήκεξα. Δληάρζεθε ζηε Ν.ΔΓΑ θαη κεηά ζηε ΓΚΝΓΛ. πκκεηείρε ζε φιεο ηηο 

δξάζεηο ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε σο απιφ κέινο θαη είρε ηαπηφηεηα. ηε Γηθηαηνξία, ζπκκεηείρε ζηνλ 

αληηδηθηαηνξηθφ αγψλα (ΠΑΜ). Σελ ζπλέιαβαλ ζηηο 3 Ηνπιίνπ 1968, θξαηήζεθε θαη βαζαλίζηεθε  

ζηελ Αζθάιεηα Αζελψλ γηα 40 εκέξεο, πξνθπιαθίζηεθε ζηηο θπιαθέο Αβέξσθ, πέξαζε απφ 

ζηξαηνδηθείν φπνπ θαηαδηθάζηεθε ζε 20 ρξφληα θαη νδεγήζεθε ζηηο θπιαθέο Αβέξσθ. Δθεί εληάρζεθε 

ζηηο ηξηάδεο. Μεηά ηε δηάζπαζε ηνπ 1968 εληάρζεθε ζην ΚΚΔ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη κέρξη 

ζήκεξα.  
104

 Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, ό. π., ζ. 114- 120. 



39 

 

άιινπο δελ επηηξέπνληαλ. Τπήξρε δεκνθξαηία θαη έλαο δηάινγνο άιινπ ηχπνπ απφ 

φ,ηη ζε άιια ζπίηηα. Τπήξρε θχθινο πνπ ηξνθνδνηνχζε απηφ ην πξάγκα. 

Δλδηαθέξνληα, δηαβάζκαηα, ζπδεηήζεηο θαη κέζα ζην ζπίηη. Σελ Κπξηαθή, πνπ 

ηξψγακε φινη καδί, πεξλνχζακε πνιχ σξαία κε ζπδεηήζεηο ή απαγγειία πνηεκάησλ. 

Απηφο ήηαλ έλαο ηξφπνο δηαζθέδαζεο ζην ζπίηη καο. Γεκηνπξγνχληαλ κηα απνξία, 

άλνηγε ην ιεμηθφ, άλνηγε ζπδήηεζε. Γη‟ απηφ θαη ην ζπίηη καο ήηαλ πφινο έιμεο γηα 

πάξα πνιιά παηδηά»
105

. «Ο παηέξαο κνπ απφ ηε γλσξηκία ηνπ κε ηηο πνιηηηθέο 

θξαηνχκελεο ζηελ εμνξία, εθηηκνχζε ηε κφξθσζε θαη ήζειε λα ζπνπδάζσ. Σηο είρε 

ζαλ πξφηππα»
106

.  

Σέινο, έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη φηη σο επί ην πιείζηνλ πξνέξρνληαλ 

απφ νηθνγέλεηεο φπνπ νη γπλαίθεο, νη κεηέξεο ηνπο γηα παξάδεηγκα, είραλ ζπκκεηάζρεη 

ζηελ Δζληθή Αληίζηαζε ή ηνλ Δκθχιην. Ήηαλ δειαδή γπλαίθεο πνπ είραλ βηψζεη ηε 

δεκφζηα πνιηηηθή δξάζε, είραλ νξακαηηζηεί θαη είραλ αγσληζηεί γηα ηε ρεηξαθέηεζε 

ησλ γπλαηθψλ ζε κηα ζνζηαιηζηηθή θνηλσλία θαη παξέδηδαλ πηα ηε ζθπηάιε ζηηο 

θφξεο ηνπο. Έηζη εμεγνχληαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο απφ ηε Νάνπζα πνπ πήγε ε 

                                                           
105

 πλέληεπμε κε ηε Μαξία Μαξνπιάθνπ, Αζήλα, 2013. Ζ Μαξία Μαξνπιάθνπ γελλήζεθε ζηνλ Άγην 

Νηθφιαν Μνλεκβαζίαο ην 1942, απφ γνλείο αξηζηεξνχο κε ζπκκεηνρή ζηελ Δζληθή Αληίζηαζε θαη ηνλ 

ΔΛΑ. Δίλαη ζπληαμηνχρνο θαη παληξεκέλε κε ηνλ Αξηζηείδε Μαλσιάθν. ηαλ ήηαλ κσξφ 

κεηαθφκηζαλ ζηελ Αζήλα, φπνπ ηειείσζε ην Γπκλάζην Καιιηζέαο θαη ην 1960 πέξαζε ζηε Ννκηθή 

ρνιή Αζελψλ. Απφ καζήηξηα είρε νξγαλσζεί ζηε Ν.ΔΓΑ. Δίρε θαιιηηερληθά ελδηαθέξνληα. Έγξαθε 

ζηε Γηάπιαζε Παίδσλ θαη δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηνλ ζχιινγν «Πξσηνπνξία». Γηαθσλνχζε κε ηε 

ζπγρψλεπζε ηεο Ν.ΔΓΑ κε ηελ ΓΝΚΓΛ. Γξαζηεξηνπνηήζεθε κε ηε ΓΝΛ ζηελ πνπδάδνπζα θαη ην 

1966 αλέιαβε ηελ έθδνζε ηεο Παλζπνπδαζηηθήο. Δπί Γηθηαηνξίαο ηελ αλέθξηλαλ γηα ηε δξάζε ηεο, 

αιιά δελ ηελ ζπλέιαβαλ γηαηί είρε κσξφ παηδί θαη ήηαλ ε επνρή πνπ απνιχαλε απφ ηηο θπιαθέο θαη ηελ 

εμνξία ηηο κεηέξεο κε κσξά, κεηά απφ παξέκβαζε ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ. Μεηαπνιηηεπηηθά 

αζρνιήζεθε κε ηνλ ζπλδηθαιηζκφ, αιιά δελ αλήθεη ζε θάπνην θφκκα. Αξρηθά κφλν εληάρζεθε ζην 

ζρήκα ησλ «400» θαη θαηφπηλ γηα ιίγν ζηελ ΔΑΡ.  
106

 πλέληεπμε κε ηελ Κξήηε κπψθνπ, Ζξάθιεην, 2013.Ζ Κξήηε κπψθνπ γελλήζεθε ζηα Αλψγεηα 

ην 1940, αιιά κεηαθφκηζαλ ζην Ζξάθιεην ην 1944, φηαλ νη Γεξκαλνί έθαςαλ ηα Αλψγεηα. Σν 1959 

πέξαζε ζηελ Αγγιηθή Φηινινγία θαη ην 1960 ζηε Ννκηθή ρνιή Αζελψλ. Άιιαμε ζρνιή δηφηη 

θνβφηαλ φηη σο θαζεγήηξηα θηλδχλεπε λα κείλεη αδηφξηζηε (θαη θαη‟ επέθηαζε ρσξίο δνπιεηά) ιφγσ 

ησλ πνιηηηθψλ θξνλεκάησλ ηεο νηθνγέλεηάο ηεο, ελψ αληίζεηα ην επάγγεικα ηνπ δηθεγφξνπ ήηαλ 

ειεχζεξν. Χο θνηηήηξηα εληάρζεθε ζηε Ν.ΔΓΑ θαη κε ηελ ζπγρψλεπζε πέξαζε ζηε ΓΝΛ. πκκεηείρε 

ζε φιεο ηηο δξάζεηο ηεο, ελψ αζρνιήζεθε θαη κε ηνλ θνηηεηηθφ ζπλδηθαιηζκφ ζηε ζρνιή ηεο. Απφ ην 

1961 έσο ην 1965 εθιεγφηαλ θαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Παγθξήηηαο Έλσζεο. Απνθνίηεζε ην 

1965 θαη επέζηξεςε ζην Ζξάθιεην. Παληξεχηεθε ηνλ Μηράιε Φαξζάξε θαη εξγάζηεθε σο δηθεγφξνο, 

ελψ ην 1975 έγηλε ζπκβνιαηνγξάθνο. ηαλ έγηλε Γηθηαηνξία ήηαλ έγθπνο. Σελ ζπλέιαβαλ ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 1967, ηελ εμφξηζαλ ζηε Γπάξν θαη κεηά ηελ κεηέθεξαλ ζηηο θπιαθέο ηεο 

Αιηθαξλαζζνχ, κέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1969, νπφηε θαη αθέζεθε ειεχζεξε γηαηί είρε κηθξφ παηδί. 

Μεηαπνιηηεπηηθά ππνζηήξηδε ην ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ, αιιά ήηαλ αλέληαρηε, γηαηί ν άληξαο ηεο 

ππνζηήξηδε ην ΚΚΔ. Ήηαλ ππνςήθηα δχν θνξέο κε ηνλ πλαζπηζκφ, αιιά κεηά ηε δηάζπαζε ηνπ 1992 

απνζηαζηνπνηήζεθε. Αζρνιήζεθε κε ηνλ ζχιινγν «Φίινη ηνπ Παηδηνχ» θαη ππήξμε ζπλδηθαιίζηξηα 

ζηνλ πκβνιαηνγξαθηθφ χιινγν Δθεηείνπ Κξήηεο απφ ην 1984 έσο ην 2000.  
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ίδηα ηηο θφξεο ηεο ζηε Νενιαία Λακπξάθε
107

 ή ε θνηλή έμνδνο ηεο ιγαο Γθξάηδηνπ 

κε ηε κεηέξα ηεο ζε ζπλαπιία ηνπ Μίθε Θενδσξάθε, πξηλ ην 1963
108

. 

  

3.β. Δπαθή θαη έληαμε ζηε Νενιαία Λακπξάθε 

     Ζ Νενιαία Λακπξάθε, θαη σο ΓΚΝΓΛ θαη σο ΓΝΛ, δήισλε φηη ήηαλ 

«αλνηρηφο» θαη «ραιαξφο» νξγαλσηηθφο ρψξνο. Ζ ΓΚΝΓΛ ζηελ Ηδξπηηθή ηεο 

Γηαθήξπμε απηνπξνζδηνξηδφηαλ σο κηα «πιαηεηά» θίλεζε, πνπ «δελ ήηαλ θφκκα νχηε 

αλήθε ζε θαλέλα θφκκα» θαη θαινχζε ηνπο λένπο θαη ηηο λέεο πνπ ζπκθσλνχζαλ κε 

ηα ηδαληθά πνπ πξέζβεπε ν Γξ. Λακπξάθεο λα νξγαλσζνχλ θαη «λα παιέςνπλ κε 

φπια ηνπο ην ιφγν, ηελ ηέρλε θαη ηελ παλεζληθή θηλεηνπνίεζε ηνπ ιανχ»
109

. Ζ ΓΝΛ, 

πάιη, ζην θαηαζηαηηθφ ηεο φξηδε φηη ε νξγάλσζε «είλαη αλνηρηή γηα φινπο ηνπο λένπο 

θαη λέεο» θαη φηη κέινο ηεο ζα κπνξνχζε λα είλαη «θάζε λένο θαη λέα πνπ απνδέρεηαη 

ηνπο ζθνπνχο θαη ηα ηδαληθά ηεο νξγάλσζεο
110

», ρσξίο θνκκαηηθνχο πεξηνξηζκνχο. Ζ 

δνινθνλία ηνπ Γξ. Λακπξάθε ζε ζπλδπαζκφ κε ην απηαξρηθφ θαζεζηψο πνπ 

επηθξαηνχζε, ην αξηζηεξφ πεξηβάιινλ θαη ην αγσληζηηθφ παξειζφλ ησλ ίδησλ, ην 

αγσληζηηθφ πλεχκα ηεο λενιαίαο ηεο επνρήο, ηα ηδαληθά πνπ πξέζβεπε ε λενιαηίζηηθε 

νξγάλσζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πνηνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Λεζρψλ, θαζψο επίζεο 

θαη ε «ραιαξή» νξγαλσηηθή ζρέζε πνπ ηε ραξαθηήξηδε ήηαλ νη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ 

έθεξαλ ηνπο λένπο θαη ηηο λέεο απφ ηνλ επξχηεξν δεκνθξαηηθφ ρψξν ζηε Νενιαία 

Λακπξάθε.  

Ζ επαθή θαη ε πξνζρψξεζε ήηαλ απνηέιεζκα είηε αηνκηθήο πξσηνβνπιίαο είηε 

νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηαο. «Οη παξέεο ή νη ζπγθεληξψζεηο, πνπ κεηά ηε δνινθνλία 

ηνπ Λακπξάθε ήηαλ πνιχ ζπρλέο» ζπλέβαιαλ ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, καο είπε ε 

ιγα Γθξάηδηνπ 
111

. Ζ νξγαλσκέλε πξνζέγγηζε είρε ηε κνξθή είηε ηεο αηνκηθήο είηε 

ηεο καδηθήο ζηξαηνιφγεζεο. Ζ πξψηε γηλφηαλ κε ηελ παξέκβαζε ηνπ δηαθσηηζηή-

θαζνδεγεηή, ελψ ε δεχηεξε αθνξνχζε ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο, φπνπ ηα κέιε κηαο 

                                                           
107

 Δ.Μ.Π., «Σα θνξίηζηα ηεο Νάνπζαο», ό. π., ζ. 9. 
108

 πλέληεπμε κε ηελ ιγα Γθξάηδηνπ, 2012.  
109

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 09: Αξρεία Νενιαίαο, θαθ. 03: Πνιηηηθέο λενιαίεο θαη 

θηλήζεηο λέσλ, θαθ.: 288.00001, «Γηαθήξπμε»/[Γηαθήξπμε], 8/6/1963. 
110

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 09: Αξρεία Νενιαίαο, θαθ. 02: Γεκνθξαηηθή Νενιαία 

Λακπξάθε, θαθ.: 273.00005, «Καηαζηαηηθφ ηεο Γεκνθξαηηθήο Νενιαίαο Λακπξάθε»/[Καηαζηαηηθφ], 

ΓΝΛ, [1965]. 
111

 πλέληεπμε κε ηελ  ιγα Γθξάηδηνπ, 2012. 
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λενιαηίζηηθεο παξέαο ή άιιεο λεαληθήο θνηλφηεηαο δέρνληαλ απφ θνηλνχ ηηο αξρέο 

θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο λέαο νξγάλσζεο θαη πξνζρσξνχζαλ ζηηο γξακκέο ηεο
112

.  

Οη λεαληθέο παξέεο, κηαο θαη κηιάκε γηα λεαληθή νξγάλσζε, ππήξμαλ απφ ηνπο 

πξψηνπο ρψξνπο πξνζέγγηζεο θαη επηξξνήο ησλ λέσλ, εηδηθά φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε 

κηα επνρή πνπ νη λένη θαη ηδίσο νη λέεο είραλ απμεκέλε παξνπζία ζην δεκφζην αζηηθφ 

ρψξν, θάηη πνπ ε πνιηηεία δελ ην αλαγλψξηδε. Δθηφο απηνχ, ε ζηξαηνιφγεζε ζην 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν ζρεηηδφηαλ θαη κε ηελ πξνεγνχκελε νξγαλσηηθή θαη 

θαζνδεγεηηθή δνπιεηά ηεο ΔΓΑ ζηα ζρνιεία. «Χο καζήηξηεο ηεο 8
εο

 [Σάμεο] καο 

πιεζίαζε ζην ζρνιείν ν Νίθνο Κηάνο
113

. Κάπνηα ήμεξε θαη … έηζη γηλφηαλ. Ξεθίλεζα 

ηε δξάζε κνπ σο καζήηξηα ζπκκεηέρνληαο ζηηο θηλεηνπνηήζεηο ηνπ 15%, γηα ηελ 

παηδεία. Μαδεχακε ππνγξαθέο. Γηα εκέλα, πνπ έθαλα αγγιηθά θαη δηάβαδα, ε επαθή 

κε ηνλ αγψλα 15% ήηαλ θάηη ζεκαληηθφ θαη δηαθνξεηηθφ. Ήηαλ θνηλσληθφ», καο 

εμήγεζε ε ιγα Γθξάηδηνπ
114

. Ζ δνινθνλία, ινηπφλ, ηνπ Γξ. Λακπξάθε 

επαηζζεηνπνίεζε θαη λα θηλεηνπνίεζε πνιιέο λέεο πνπ κέρξη ηφηε δελ αζρνινχληαλ 

κε ηελ πνιηηηθή. Έλησζαλ φηη ε έληαμή ηνπο ζηε λενιαηίζηηθε νξγάλσζε ηνπο έδηλε 

θσλή πνπ αθνπγφηαλ. ε έλα αλψλπκν ρεηξφγξαθν ζεκείσκα, εμνκνιφγεζε κηαο 

Λακπξάθηζζαο, δηαβάζακε ηα παξαθάησ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ηεο ζηξαηνιφγεζεο 

ηεο ζηε Νενιαία: «Ζ επθαηξία κνπ δφζεθε φηαλ γλσξίζηεθα κε κεξηθνχο  απφ ηνπο 

ηδξπηέο ηεο θίλεζεο, αλζξψπνπο εθιεθηνχο, πνπ κε βνήζεζαλ θαη κε παξφηξπλαλ λα 

γίλσ κέινο ηεο λενιαίαο ησλ Λακπξάθεδσλ»
115

. Ο πεξηνδηθφο ηχπνο, επίζεο, 

πξνπαγάλδηδε ηελ έληαμε κε ζπλεληεχμεηο θνξηηζηψλ, πνπ αμηνινγνχζαλ ζεηηθά ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Νενιαία Λακπξάθε θαη ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζε λεαληθέο 

παξέεο κε θνηλά ελδηαθέξνληα θαη αλεζπρίεο
116

. 
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 Φεθηνπνηεκέλν ΔΜΗΑΝ, Δθδειψζεηο, Οκηιία ηνπ Θαλάζε Καιαθάηε ζηελ επηζηεκνληθή εκεξίδα 

γηα ηε ΓΝΛ, 21/11/2013, «Μνξθέο νξγάλσζεο θαη δξάζεο ηεο Γεκνθξαηηθήο Νενιαίαο Λακπξάθε 

ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα 1963-1966»,  27/03/2014. 
113

 Νίθνο Κηάνο: Δίλαη δεκνζηνγξάθνο. Γελλήζεθε επί Καηνρήο ζηε Μαθεδνλία. Τπήξμε πξφεδξνο ηεο 

ΔΖΔΑ, αληηπξφεδξνο ηνπ πλδέζκνπ Νέσλ γηα ηνλ Ππξεληθφ Αθνπιηζκφ Μπ. Ράζει θαη απφ ηνπο 

νξγαλσηέο ηεο πξψηεο απαγνξεπκέλεο Μαξαζψληαο Πνξείαο Δηξήλεο ηνπ 1963. Χο ζηέιερνο ηεο 

Παλειιήληαο Αληηδηθηαηνξηθήο Οξγάλσζεο πνπδαζηψλ “Ρήγαο Φεξαίνο” ζπλειήθζε, βαζαλίζηεθε 

θαη δηθάζηεθε ζε πνιπεηή θπιάθηζε σο ην 1973.  
114

 πλέληεπμε κε ηελ ιγα Γθξάηδηνπ, 2012. 
115

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 09: Αξρεία Νενιαίαο, θαθ. 03: Πνιηηηθέο λενιαίεο θαη 

θηλήζεηο λέσλ, θαθ.: 288.00072, «εκείσκα ηεο ΓΚΝΓΛ»/[εκείσκα], [1963-1964]· Νηθεθφξνο 

Αλησλφπνπινο, «Λακπξάθεδεο», πεξ. Γξόκνη ηεο Δηξήλεο, ηρ. 77, Μάηνο 1964, ζ. 24· «Μαο πλίγνπλ 

θάζε πξσηνβνπιία», Ζ Απγή, 6/10/1963, ζ. 6. 
116 «Ζ Μαξία ππνςήθηα θνηηήηξηα ηεο Φπζηθήο, ήξζε γηαηί βξήθε λεαληθή παξέα κε ηελ νπνία 

ζπδεηάεη ηα πξνβιήκαηά ηεο, δε ράλεη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηεο, θαη δελ ηελ απνζπά απφ ην δηάβαζκα, 

γηαηί έρεη βξεη έλα αγφξη θαη έλα θνξίηζη, επίζεο ππνςήθηνπο, θαη ζπδεηνχλ γηα ηα καζήκαηα». Βι. 

Νηθεθφξνο Αλησλφπνπινο, ό. π., ζ. 25. 
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Οη πιαηηέο κνξθσηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, νη ζπγθεληξψζεηο θαη νη 

δηαδειψζεηο απνηεινχζαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηξφπνπο θαη πφινπο έιμεο ησλ, 

αλέληαρησλ θπξίσο, θνξηηζηψλ πνπ δηςνχζαλ γηα δξάζε, ςπραγσγία θαη θαιιηέξγεηα. 

Οη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη δξάζεηο (ρνξσδίεο, κπαιέηα, ζεαηξηθέο νκάδεο 

θαη παξαζηάζεηο, ινγνηερληθέο βξαδηέο, θαιιηηερληθά πξνγξάκκαηα, εθζέζεηο 

εξγφρεηξσλ θαη έξγσλ ιατθήο ηέρλεο, εθδξνκέο θ.ά.), θαζψο θαη νη δηαιέμεηο/νκηιίεο 

κε πνιηηηθφ ή άιιν πεξηερφκελν πνπ δηνξγάλσλε ε  ΓΚΝΓΛ, ήηαλ πφινο έιμεο γηα 

πνιιέο θνπέιεο κε επξχηεξα ελδηαθέξνληα θαη επαηζζεζίεο, πέξα απφ ηα ζηελά 

θνκκαηηθά. Απφ ηελ αξρή ε Κίλεζε πξνρψξεζε ζε ηέηνηεο νξγαλσκέλεο 

πξνζπάζεηεο, φπσο ην ινγνηερληθφ θαη ρνξεπηηθφ βξαδηλφ ζηε Θεζζαινλίθε ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 1963
117

. 

Δπίζεο, ζπγθεληξψζεηο ή ζπλεζηηάζεηο -πνπ ζπλδχαδαλ ην πνιηηηθφ κε ην 

θαιιηηερληθφ πεξηερφκελν, φπσο ε «εθδήισζε γηα ηηο λέεο θνπέιεο» πνπ δηνξγάλσζε 

ε ΓΚΝΓΛ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1963-
118

, έδηλαλ ηε δπλαηφηεηα ζε πνιιέο θνπέιεο λα 

βγνπλ απφ ηε ζηελή θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη λα ζπκπνξεπηνχλ κε ηε λενιαηίζηηθε 

θίλεζε
119

. 

Οη Λέζρεο Πνιηηηζκνχ -πεξηζζφηεξν κεηά ηελ ίδξπζε ηεο ΓΝΛ (επηέκβξηνο 

1964) θαη κέρξη ην Α΄ πλέδξην (Μάξηην 1965)- κε ηηο βηβιηνζήθεο ηνπο θαη ηηο 

πνιηηηζηηθέο (εθζέζεηο βηβιίνπ, επηηξαπέδηα παηρλίδηα, κνπζηθή, εθδξνκέο, 

ρνξνεζπεξίδεο), πεξηβαιινληηθέο (δελδξνθπηεχζεηο, εμσξατζκφο ρψξσλ) θαη 

αζιεηηθέο δξάζεηο πνπ πξφζθεξαλ, ζπζπείξσζαλ επίζεο ηηο λέεο θνπέιεο, εηδηθά ζηελ 

επαξρία, πνπ αλαδεηνχζαλ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο ςπραγσγία, ηεο δσήο θαη ηεο 

θνηλσληθήο ηνπο  ζέζεο
120

. Ο Κσλζηαληίλνο Σζηκπίδεο καο είπε: «Πνιιά θνξίηζηα 

έξρνληαλ, γηαηί ηνπο άξεζε ε παξέα πνπ έθαλαλ, νη εθδξνκέο ... Δίρακε θαη θνξίηζηα 

απφ ηηο Μέιακπεο, ρσξηφ κε αξηζηεξή παξάδνζε, πνπ έξρνληαλ ζηηο εθδειψζεηο»
121

. 

                                                           
117

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 06: Κνκκαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο ΔΓΑ, θαθ. 03: Κνκκαηηθέο 

νξγαλψζεηο δηαθφξσλ πεξηνρψλ, θαθ.: Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, θαθ.: 642.00002, «Νέα 

απ΄ ηε ΓΚΝ „Γξ. Λακπξάθεο‟Θεζζαινλίθεο»/[Άξζξν], 8/1963. 
118

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 09: Αξρεία Νενιαίαο, θαθ. 03: Πνιηηηθέο λενιαίεο θαη 

θηλήζεηο λέσλ, θαθ.: 288.00008, «Δθδήισζε γηα ηηο λέεο θνπέιεο»/[Αλαθνίλσζε], [9/1963] θαη θαθ.: 

288.00066, «Οκηιία ηεο ΓΚΝΓΛ γηα ηηο θνπέιεο»,/[Οκηιία], [9/1963]· «πγθέληξσζηο γηα λέεο 

θνπέιεο», Ζ Απγή,  19/9/1963, ζ. 5 θαη 25/9/1963, ζ. 5. 
119

ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 06: Κνκκαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο ΔΓΑ, θαθ. 03: Κνκκαηηθέο 

νξγαλψζεηο δηαθφξσλ πεξηνρψλ, θαθ.: Κεληξηθή θαη Γπηηθή Μαθεδνλία, θαθ.: 642.0006α, «Δβδνκάδα 

Γξεγφξε Λακπξάθε ζηε Θεζζαινλίθε»/[Αλαθνίλσζε], 3/10/1963. 
120

 Νηθεθφξνο Αλησλφπνπινο, ό. π., ζ. 24.  
121

 πλέληεπμε κε ηνλ Κσλζηαληίλν Σζηκπίδε, 2011. 
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Οη Μαξαζψληεο Πνξείεο Δηξήλεο ήηαλ έλαο άιινο πφινο έιμεο γηα ηηο λέεο. Ζ 

εηξήλε ήηαλ κία απφ ηηο βαζηθέο αμίεο πνπ πξέζβεπαλ νη ηδξπηέο ηεο Κίλεζεο θαη έλα 

απφ ηα βαζηθφηεξα αηηήκαηα ηεο επνρήο (Κππξηαθφ, ακεξηθαληθέο βάζεηο ζηελ 

Κξήηε, πφιεκνο ζην Βηεηλάκ, ππξεληθφο αθνπιηζκφο). Ζ κεγάιε ζπκκεηνρή θαη νη 

δξάζεηο ησλ γπλαηθψλ ζηε Β΄ Μαξαζψληα Πνξεία Δηξήλεο ην 1964, φπσο θαίλεηαη 

θαη απφ ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ, απνηέιεζαλ απφ κφλεο ηνπο πξνζθιεηήξην
122

.  

ε πεξηνρέο κε αξηζηεξφ πιεζπζκφ, αιιά αλχπαξθηε έσο κηθξή ζπκκεηνρή ζηε 

ΓΝΛ επηιέρζεθε θαη πξνσζήζεθε θαη ε καδηθή ζηξαηνιφγεζε. Ο ζπλδηθαιηζκφο 

θαηείρε ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα ζπνπδαία ζέζε. Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο ζηηο 

εξγαηηθέο ζπλνηθίεο φπνπ δνχιεπαλ πνιιέο θνπέιεο σο εξγάηξηεο, αιιά ιφγσ ηεο 

επηθξαηνχζαο λννηξνπίαο γηα ηηο θνπέιεο ή απφ θφβν δελ ηνικνχζαλ λα νξγαλσζνχλ. 

«ια ηα εξγνζηάζηα είραλ δεκηνπξγεζεί ηξηγχξσ ζηηο ζπλνηθίεο Πεξηζηέξη, Ληφζηα, 

Αηγάιεσ. Καη δνχιεπαλ θαη νη θνπέιεο εθεί θαη νη λένη. ηαλ ινηπφλ απηνί δνπιεχαλε 

θαη πεγαίλακε -πήγαηλα θαη εγψ- λα κνηξάζνπκε πιηθφ γηα ηα αηηήκαηά ηνπο, δελ 

πξνιαβαίλακε, νξγαλψλνληαλ εθείλεο πξψηεο. Οχηε πνπ θάλακε θάηη ηδηαίηεξν. 

Δξρφληνπζαλ. Καη ηφηε αλέβεθε ην θίλεκα ησλ Λακπξάθεδσλ πάξα πνιχ», καο 

εμήγεζε ε Ρφε Νηάθνπξε
123

.  

Ζ καδηθή ζηξαηνιφγεζε εθαξκφζηεθε θαη ζε πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ φπνπ νη 

γπλαίθεο δελ νξγαλψλνληαλ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξνείπακε. Ο Θαλάζεο  Καιαθάηεο 

καο αλάθεξε ζρεηηθά: «ηε Νέα Αξηάθε, ηα θνξίηζηα δελ έβγαηλαλ απφ ην ζπίηη. 

Μεηά ηε δνπιεηά ζηα ρσξάθηα έκελαλ θιεηζκέλεο ζηα ζπίηηα ηνπο θαη θεληνχζαλ. Σηο 

θαιέζακε ζην ζπίηη κηαο λεαξήο ζπληξφθηζζαο θαη ήξζαλ πεξίπνπ 25-30 θνξίηζηα. 

Σνπο πξνηείλακε λα θάλνπλ ζπλεηαηξηζκφ θαη έγηλε. ε ιίγν θαηξφ ηα θνξίηζηα 

έθαλαλ θαη έθζεζε κε ηα εξγφρεηξά ηνπο»
124

.  

                                                           
122

 Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, ό. π., ζ. 571. 
123

 πλέληεπμε κε ηε Ρφε Νηάθνπξε, Αζήλα, 2013. Ζ Καιιηξξφε (Ρφε) Νηάθνπξε γελλήζεθε ζηελ 

Αζήλα ην 1940. Ζ  νηθνγέλεηά ηεο ήηαλ αξηζηεξή κε ζπκκεηνρή ζηελ Δζληθή Αληίζηαζε. Σν 1958 

απνθνίηεζε απφ ην 1
ν
 Γπκλάζην Θειέσλ Πιάθαο θαη πέξαζε ζηελ Πάληεην. Σν 1959 εληάρζεθε ζηε 

Ν.ΔΓΑ θαη σο εξγαδφκελε θνηηήηξηα ζηνλ χιινγν Δξγαδφκελσλ Φνηηεηψλ-πνπδαζηψλ (ΔΦ). 

ηαλ ήηαλ ζηε ΓΝΛ ήηαλ ζηέιερνο ζην Γξαθείν Αζήλαο θαη θαζνδεγνχζε ηηο αλαηνιηθέο ζπλνηθίεο. 

πκκεηείρε ζε φιεο ηηο δξάζεηο ηεο ΓΝΛ. Σελ ζπλέιαβαλ ηε 21
ε
 Απξηιίνπ 1967 θαη, ελψ ήηαλ έγθπνο, 

εμνξίζηεθε ζηε Γπάξν, φπνπ έκεηλε κέρξη πνπ ηελ απφιπζαλ κεηά απφ παξέκβαζε ηνπ Γηεζλή 

Δξπζξνχ ηαπξνχ. ηε ζπλέρεηα ήηαλ ππφ παξαθνινχζεζε θαη ε αζηπλνκία ηελ επηζθέπηνληαλ ζπρλά 

ζην ζπίηη. Μεηαπνιηηεπηηθά αζρνιήζεθε κε ην ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ σο απιφ κέινο θαη κε ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, φπνπ αζρνιήζεθε κε ηελ εξγαδφκελε κεηέξα θαη ηα παηδηά, θαζψο θαη ηνπο παηδηθνχο 

ζηαζκνχο. Δξγάζηεθε αξρηθά ζε βηβιηνπσιείν θαη θαηφπηλ σο ζηέιερνο δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ απ‟ 

φπνπ θαη ζπληαμηνδνηήζεθε.   
124

 πλέληεπμε κε ηνλ Θαλάζε Καιαθάηε, Αζήλα, επηέκβξηνο 2012. Ο Θαλάζεο Καιαθάηεο 

γελλήζεθε ζηελ Λεπθάδα ην 1941. Δίλαη νηθνλνκνιφγνο-ηζηνξηθφο θαη δίδαμε ζην Παλεπηζηήκην 

Πεηξαηά. Καηάγεηαη απφ αξηζηεξή νηθνγέλεηα κε ζπκκεηνρή ζηελ Δζληθή Αληίζηαζε. Σν 1953, σο 
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ε πεξηνρέο ηεο επαξρίαο κε ρακειφ πνζνζηφ θνξηηζηψλ, αιιά θνκβηθέο φζνλ 

αθνξά ηνλ ζπκβνιηζκφ ηνπο -φπσο ε Λακία πνπ παξαπέκπεη ζεκεηνινγηθά ζηνλ Άξε 

Βεινπρηψηε- έρνπλ θαηαγξαθεί θαη εθθιήζεηο απφ ηε γξακκαηεία ηεο ΓΚΝΓΛ γηα 

ζπζηξάηεπζε ησλ πνιηηηθνπνηεκέλσλ/θνκκαηηθνπνηεκέλσλ θαη έκπεηξσλ γπλαηθψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα, λα βνεζεζνχλ νη λέεο 

λα μεπεξάζνπλ ην αίζζεκα ληξνπήο πνπ ηηο εκπφδηδε, λα νξγαλσζνχλ θαη λα 

αλαπηπρζεί έλα γπλαηθείν δεκνθξαηηθφ θίλεκα
125

.  

ηαλ νη θαηαζηάζεηο ήηαλ δχζθνιεο θαη νπνηεζδήπνηε εκθαλείο θηλήζεηο 

κπνξνχζαλ λα βάινπλ ζε θίλδπλν ηνπο/ηηο εξγαδφκελνπο/εο, επηιεγφηαλ κηα πξψηε 

επαθή καδί ηνπο ζην ρψξν δνπιεηάο κε έκκεζν ηξφπν. «Γηα παξάδεηγκα, ζην 

εξγνζηάζην Ξπινπάλ, ζηε ίλδν Θεζζαινλίθεο, κπήθακε κέζα κε ηαπηφηεηα 

δεκνζηνγξάθνπ θαη ξσηήζακε γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Καηά πξνηξνπή ηεο 

εξγνδνζίαο κάο βεβαίσλαλ φηη δελ ππήξραλ εξγαζηαθά πξνβιήκαηα,  ελψ γλσξίδακε 

ην αληίζεην. Κάπνηα ζηηγκή θάπνηνο κνπ έβαιε θξπθά έλα ζεκείσκα ζην ρέξη. 

Πήγακε ζην ζπίηη ηνπ, φπνπ ήηαλ καδεκέλεο πεξίπνπ 20 εξγάηξηεο. Σηο γξάςακε ζην 

ζσκαηείν θαη ζε ιίγν θαηξφ ζηήζεθε θαη ε νξγάλσζε ησλ Λακπξάθεδσλ ζηελ 

πεξηνρή»
 126

.  

ηηο πεξηπηψζεηο ηεο «απζφξκεηεο», φπσο ζπρλά ιέγεηαη, πξνζρψξεζεο ζηε 

Νενιαία Λακπξάθε αλήθνπλ εθείλεο πνπ νη θνπέιεο πξνζέξρνληαλ απφ κφλεο ηνπο 

ζηελ νξγάλσζε, είηε γηαηί ήηαλ θάπνηα θίιε ηεο είηε γηαηί ηηο εμέθξαδαλ νη δξάζεηο 

ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε. Ζ Κπξηαθή Φαθάξνπ, απφ ηηο κε νξγαλσκέλεο πνιηηηθά, 

πξνζρψξεζε ζηε ΓΚΝΓΛ, γηαηί: «κε είραλ ηξαβήμεη ηα πνιηηηζηηθά θαη ίζσο, αλ δελ 

ήκνπλ απφ αξηζηεξή νηθνγέλεηα, λα κελ πήγαηλα. Παξαθνινπζνχζακε δηαιέμεηο γηα 

ηε δεκνθξαηία, ηελ εηξήλε, ηε ινγνηερλία, πνηεηηθέο-ινγνηερληθέο βξαδηέο. Απηά καο 

                                                                                                                                                                      
καζεηήο Γπκλαζίνπ,  ήξζε  ζε επαθή κε ηελ παξάλνκε ΔΠΟΝ θαη ην 1959, πνπ πέξαζε ζηελ ΑΟΔΔ, 

εληάρζεθε ζηε Ν.ΔΓΑ θαη αζρνιήζεθε κε ηνλ θνηηεηηθφ ζπλδηθαιηζκφ ζηε ζρνιή ηνπ. Παξάιιεια 

αζρνιήζεθε ελεξγά ζηνλ «χιινγν Λεπθαδίσλ Φνηηεηψλ „Άγγεινο ηθειηαλφο‟», ζην Γ ηνπ νπνίνπ 

δηεηέιεζε κέινο κέρξη ην 1964, ζηνλ χιινγν Δπηαλεζίσλ θαη ζηνλ ΔΦ. Σν 1962 εμειέγε κέινο ηεο 

πνπδάδνπζαο ηεο Ν.ΔΓΑ θαη ην 1964 εμειέγε επαγγεικαηηθφ ζηέιερνο. ην Ηδξπηηθφ πλέδξην ηεο 

ΓΝΛ ζπκκεηείρε σο αληηπξφζσπνο ηεο Λακίαο, εμειέγε κέινο ηνπ Κ θαη δηαηήξεζε ηελ επνπηεία ησλ 

νξγαλψζεσλ Αλαηνιηθήο ηεξεάο θαη Αλαηνιηθήο Πεινπνλλήζνπ. Σν 1965 κεηαθηλήζεθε ζηε 

Θεζζαινλίθε γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζηε Γπηηθή θαη Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη ππήξμε 

απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο «Κίλεζεο Νέσλ Φίισλ ηνπ Υσξηνχ». Τπήξμε επίζεο ζπλεξγάηεο θαη 

αληαπνθξηηήο ηνπ εληχπνπ Ζ Γεληά καο. Σν πξαμηθφπεκα ηεο 21
εο

 Απξηιίνπ 1967 ηνλ βξήθε λα 

ππεξεηεί ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία. πλειήθζε θαη θπιαθίζηεθε. ηελ κεηαπνιίηεπζε ζπκκεηείρε 

ζην ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ, ηελ ΔΑΡ θαη ζηε ζπλέρεηα απνρψξεζε απφ ηνλ πλαζπηζκφ. Δίλαη ζηαζεξά 

ςεθνθφξνο ησλ ζρεκάησλ ηεο Αλαλεσηηθήο Αξηζηεξάο. Βι. Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, ό. π., ζ. 413-416. 
125
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ελδηέθεξαλ. Γηαβάδακε Λνπληέκε, Ρίηζν. Οη βηβιηνζήθεο ήηαλ πνιχ ζεκαληηθέο. 

Δίραλ έιιελεο θαη μέλνπο ινγνηέρλεο θαη θιαζηθνχο. Απφ εθεί δαλείδνληαλ ηα 

παηδηά»
127

. 

 Σειεπηαία αθήζακε ηελ θαηεγνξία ησλ θνξηηζηψλ πνπ ήηαλ ήδε νξγαλσκέλα 

ζηε Ν.ΔΓΑ θαη κε ηε ζπγρψλεπζε ησλ δχν λενιαηψλ (Ν.ΔΓΑ θαη ΓΚΝΓΛ) ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 1964 πέξαζαλ «απηφκαηα» ζηε ΓΝΛ
128

.  

ζνλ αθνξά ηα νξγαλσηηθά, γλσξίδνπκε φηη δελ γίλνληαλ πάληα εγγξαθέο νχηε 

δίλνληαλ απαξαίηεηα θάξηα/ηαπηφηεηα κέινπο. «Γελ είρα θάξηα νχηε ήκνπλ 

νξγαλσκέλε. Σα πξάγκαηα ήηαλ ραιαξά. Τπήξρε κεγάιν ξεχκα κε ηνπο 

Λακπξάθεδεο. Ζ ζρέζε κνπ κε ηελ νξγάλσζε είρε λα θάλεη θαη κε ηελ επξχηεξε 

ζρέζε κνπ κε ηελ πνιηηηθή θαη πψο ε ίδηα ην έβιεπα», επηβεβαηψλεη ε ιγα 

Γθξάηδηνπ
129

. Απηφ ζπλέβαηλε ηφζν γηαηί δελ ήηαλ κία θαζαξά θνκκαηηθή νξγάλσζε, 

ψζηε λα ιεηηνπξγεί κε ηελ ίδηα απζηεξφηεηα, φζν θαη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ 

κειψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζην Ρέζπκλν, φπσο καο είπε ν Κ. Σζηκπίδεο, νη νξγαλσκέλνη 

λένη θαη λέεο ηεο ΔΓΑ εληάρζεθαλ ακέζσο ζηε ΓΚΝΓΛ. ηε ζπλέρεηα φκσο νη 

εγγξαθέο ησλ λέσλ κειψλ απνθεχγνληαλ. «Γελ θάκλακε εγγξαθέο γηα επλφεηνπο 

ιφγνπο, γηαηί φπσο θαη λα ην θαλείο απηά αθνπγφηαλ θαη ηα παηδηά δελ ζέιαλε λα 

θαίλνληαη. Δίρακε ζπκάκαη ηαπηφηεηεο, θαη πξνθεηκέλνπ λα εηζπξάμνπκε θάπνηα 

ρξήκαηα γηα ηελ νξγάλσζε. Ννκίδσ δίλακε 20 δξαρκέο γηα ηελ ηαπηφηεηα»
130

. 

Γη‟ απηφ σο Λακπξάθηζζεο δελ ινγαξηάδνληαλ κφλν νη εγγεγξακκέλεο, αιιά θαη 

φζεο ζπκκεηείραλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε, γηαηί θαη απηφ απφ 

κφλν ηνπ ήηαλ δεισηηθή πνιηηηθή πξάμε γηα ηελ επνρή. 
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 πλέληεπμε κε ηελ Κπξηαθή Φαθάξνπ, 2013.  
128

 Δδψ αλήθνπλ νη πεξηπηψζεηο ηεο Μαξίαο Μαξνπιάθνπ, ηεο Ρεληψο Παπαηζαξνχρα-Μίζζηνπ, ηεο 

Μαξίαο Καιιέξγε, ηεο Ρφεο Νηάθνπξε, ηεο Κξήηεο κπψθνπ, ηεο ιγαο Σζνιαθίδνπ, ηεο Αξγπξψο 

Εάλλε-Ρεθιείηε θαη ηεο Λακπξηλήο Παξαγησξγάθε-Καξάκπεια. Ζ Λακπξηλή Παπαγησξγάθε-

Καξάκπεια γελλήζεθε ζηελ Ηθαξία ην 1933. Σν 1949 έθπγαλ θπλεγεκέλνη θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζηνλ 

Πεηξαηά φπνπ ηειείσζε ην Γπκλάζην ην 1952. Γελ πξφιαβε λα δψζεη εμεηάζεηο ζην Παλεπηζηήκην, 

γηαηί ηελ Πξσηνκαγηά ηνπ 1953 ηε ζπλέιαβαλ θαη ηελ έζηεηιαλ εμνξία. Αξγφηεξα πήγε ζε ρνιή  

Λνγηζηψλ θαη εξγάζηεθε σο βνεζφο ινγηζηή. Έγηλε κέινο ηεο Ν.ΔΓΑ κέζσ ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ. ηελ 

αξρή ήηαλ ζην πλδηθάην ησλ Δκπνξνυπαιιήισλ θαη κεηά ζηνπο Λνγηζηέο. Χο Λακπξάθηζζα ήηαλ 

ζην Κεληξηθφ Γξαθείν ηνπ Πεηξαηά θαη αζρνιήζεθε θπξίσο κε ηνλ ζπλδηθαιηζκφ. ηηο 7 Μαΐνπ 1967 

ηελ ζπλέιαβαλ ζηνλ Πεηξαηά θαη ηελ εμνξίζαλε ζηελ αξρή ζηε Γπάξν θαη κεηά ζηηο θπιαθέο 

Αιηθαξλαζζνχ σο ην 1970. Μεηαπνιηηεπηηθά αζρνιήζεθε μαλά κε ηνλ ζπλδηθαιηζκφ θαη ππήξμε απιφ 

κέινο ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ.   
129

 πλέληεπμε κε ηελ ιγα Γθξάηδηνπ, 2012. 
130

 πλέληεπμε κε ηνλ Κσλζηαληίλν Σζηκπίδε, 2011. 



46 

 

ηηο βνεζεηηθέο επηηξνπέο ηνπ Κ ηεο ΓΝΛ, ππήξρε ε Δπηηξνπή Νέσλ 

Κνξηηζηψλ 
131

 θαη θαηά ηφπνπο -θπξίσο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, φπσο ζηελ Αζήλα 

θαη ηε Θεζζαινλίθε- δεκηνπξγήζεθαλ Σκήκαηα ή Γξαθεία Κνξηηζηψλ
132

, 

πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζνχλ ηα νξγαλσηηθά ζέκαηα θαη λα θαζνδεγνχλ ηε δξάζε 

ησλ θνξηηζίζηηθσλ νκάδσλ. πγθεθξηκέλα, ην Σκήκα Κνξηηζηψλ Αζελψλ 

δηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηα ζεκηλάξηα ησλ θνξηηζηψλ πξηλ ην Α΄ πλέδξην ηεο 

ΓΝΛ. ην πλέδξην απνθαζίζηεθε, ζε πεξηνρέο πνπ ππήξρε ηδηαίηεξν πξφβιεκα έσο 

θαη κεδεληθή ζπκκεηνρή, λα ππάξμεη πξνζπάζεηα γηα δεκηνπξγία μερσξηζηψλ 

ηκεκάησλ θνξηηζηψλ. Δπειπηζηνχζαλ λα πξνζειθχζνπλ πην εχθνια ηα θνξίηζηα ζε 

κηα ακηγψο θνξηηζίζηηθε νκάδα βάζεο, κέζσ απηνχ λα γλσξίζνπλ ηα πξνβιήκαηα 

ηνπο θαη ηειηθά λα ηηο εληάμνπλ ζηε Νενιαία Λακπξάθε. Απέθιεηαλ ηε δεκηνπξγία 

μερσξηζηήο θνξηηζίζηηθεο νξγάλσζεο, γηαηί ηε ζεσξνχζαλ εθ ησλ πξνηέξσλ 

θαηαδηθαζκέλε λα απνηχρεη. Άιισζηε, απηή ήηαλ ε πνιηηηθή ζέζε ηεο ΔΓΑ θαη ηεο 

Αξηζηεξάο δηεζλψο γηα ην γπλαηθείν θίλεκα. ηφρνο ήηαλ λα πξνζειθχζνπλ ηηο 

θνπέιεο ζε θνηλή δξάζε κε ηνπο άλδξεο γηα ηελ επίιπζε ησλ θνηλψλ ηνπο 

πξνβιεκάησλ, γηα ηελ εηξήλε, ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο δεκφζηαο δσήο, ηε κφξθσζε, 

ηε δνπιεηά
133

.  

Αιιά θαη ε δεκηνπξγία μερσξηζηψλ θνξηηζίζηηθσλ νκάδσλ δελ ήηαλ απφ φινπο 

απνδεθηή, γηαηί ήηαλ κηα δηάθξηζε πνπ εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηελ ηζφηεηα ησλ 

κειψλ ηελ νπνία πξέζβεπε ε Νενιαία Λακπξάθε. Έηζη ππήξραλ πεξηπηψζεηο πνπ ελψ 

μεθηλνχζε κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα δελ ζπλερηδφηαλ. «Ήηαλ κηα κίκεζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ θνξηηζίζηηθσλ νξγαλψζεσλ ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο, πνπ ζην ηέινο 

ζπγρσλεχηεθαλ κε ηελ ΔΠΟΝ. Σν αξζεληθφ θαη ην ζειπθφ ζπγρσλεχηεθαλ κέζα 

ζηελ νξγάλσζε»
134

, καο είπε ε Ρφε Νηάθνπξε. 
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ην πιαίζην ινηπφλ ησλ δξάζεσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπ γπλαηθείνπ 

πιεζπζκνχ ζηε ΓΝΛ, εληάζζεηαη ην «Φεζηηβάι θνξηηζηψλ Μαθεδνλίαο» πνπ 

δηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε ε Δπηηξνπή Κνξηηζηψλ ηεο Θεζζαινλίθεο ην 1966. Ζ  

Δπηηξνπή, κέζσ ηεο ηδενινγηθήο πξνζέιθπζεο ησλ θνξηηζηψλ θαη ηεο γλσξηκίαο κε 

ηα πξνβιήκαηά ηνπο, επεδίσθε ηνλ ζπλδηθαιηζκφ ηνπο, ηελ επηβξάβεπζε ησλ 

μερσξηζηψλ δξάζεσλ ηνπο θαη ηελ εμάιεηςε ηεο αληηδξαζηηθήο αληίιεςεο γηα ηελ 

θαηψηεξε θνηλσληθή ηνπο ζέζε
135

.  

ην ίδην πιαίζην εληάζζνληαη θαη θάπνηεο άιιεο πξνηάζεηο, γηα ηηο νπνίεο δελ 

έρνπκε ηεθκήξηα πινπνίεζεο, φπσο ε βξάβεπζε ησλ πην δξαζηήξησλ θνξηηζηψλ, ε 

δεκηνπξγία απφ ηα θνξίηζηα πξνγξάκκαηνο γηα θνξίηζηα ή ε δεκηνπξγία 

επαγγεικαηηθψλ ζσκαηείσλ πξνθεηκέλνπ λα εηδηθεχνληαη ζε θάπνηα ηέρλε, εηδηθά ζε 

θησρέο πεξηνρέο κε απμεκέλε αλεξγία
136

. 

 

3.γ. Πόζεο ήηαλ θαη πνηεο 

Α) Σα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ γηα ηα πνζνζηά ησλ γπλαηθψλ ζηε Νενιαία 

Λακπξάθε είλαη ιίγα, ειιηπή θαη θαη΄ επέθηαζε ε ελαζρφιεζε κε ην ζέκα πξντδεάδεη 

γηα επηζθαιή απνηειέζκαηα. Γλσξίδνπκε φηη ε Νενιαία Λακπξάθε ήηαλ «αλνηρηή» 

θαη «ραιαξή» νξγαλσηηθά θαη δε γηλφηαλ ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ κειψλ. 

Γλσξίδνπκε, επίζεο, φηη ηα αξρεηαθά ηεο ηεθκήξηα, ζχκκεηθηα κε ην αξρείν ηεο 

πξνδηθηαηνξηθήο ΔΓΑ, ηα είραλ θαηαζρέζεη, ιεειαηήζεη θαη ελ κέξεη θαηαζηξέςεη νη 

ππεξεζίεο ηεο Αζθάιεηαο. Έηζη, ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα δηθαηνινγεζεί ην 

γεγνλφο φηη γηα θάπνηεο πεξηνρέο, φπσο ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, δελ ππάξρνπλ θαζφινπ 

ζηνηρεία. ε άιιεο πεξηνρέο εκθαλίδνληαη αλά πεξηφδνπο θαη απνζπαζκαηηθά 
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ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο ελφο ή δχν κελψλ, ρσξίο λα πξνεγείηαη ή λα αθνινπζεί 

θάηη αλάινγν. Απηφ παξαηεξείηαη θπξίσο ηελ πεξίνδν πξηλ θαη κεηά ην Α΄ πλέδξην 

ηεο ΓΝΛ. Γεληθά, απνπζηάδνπλ νη απφιπηνη αξηζκνί. Σνικήζακε ινηπφλ λα 

αζρνιεζνχκε κε ην ζέκα, αμηνπνηψληαο φζα αξρεηαθά ζηνηρεία έρνπλ δηαζσζεί          

-ζπρλά ειιηπή ή αζαθή- θαη ηηο πξνθνξηθέο καξηπξίεο, νη νπνίεο θηλνχληαη επίζεο 

ζην ρψξν ησλ γεληθψλ εληππψζεσλ
137

.   

πσο πξνείπακε, ζχκθσλα κε ηηο πεγέο καο -γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο-, ε 

γπλαηθεία ζπκκεηνρή ζηε Νενιαία Λακπξάθε ήηαλ πςειή ζε ζρέζε κε άιιεο 

ζχγρξνλεο λενιαηίζηηθεο νξγαλψζεηο
138

. Ζ Νενιαία Λακπξάθε έρνληαο σο πξφηππν 

ηελ ΔΠΟΝ, ελδηαθεξφηαλ γηα ηε γπλαηθεία ζπκκεηνρή. Έηζη, νη γπλαίθεο ήηαλ 

παξνχζεο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο ίδξπζεο ηεο λενιαηίζηηθεο νξγάλσζεο, αλ θαη ε 

αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ηνπο απνηεινχζε πάληα έλα απφ ηα κεγάια δεηνχκελα ηεο 

νξγάλσζεο, ηνλ άπηαζην ζηφρν. Σα πνζνηηθά ηνπο δεδνκέλα, ζπλάξηεζε πνιιψλ 

παξαγφλησλ, δηαθνξνπνηνχληαλ σο πξνο ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν, ηελ ειηθία, ηηο 

ζπνπδέο, ηελ εξγαζία, ηελ πξνεγνχκελε πνιηηηθή ηνπο δξάζε, ηελ πξφνδν θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο νξγάλσζεο.   

Απφ ηα πξψηα βήκαηα ηεο λενιαηίζηηθεο νξγάλσζεο ην ελδηαθέξνλ είρε 

επηθεληξσζεί πεξηζζφηεξν ζηηο Λέζρεο παξά ζηα κέιε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

κπνξνχζαλ λα ππνζηεξηρζνχλ ηα ζρέδηα/πιάλα ηεο εγεζίαο ησλ Λακπξάθεδσλ γηα 

πνιιαπιαζηαζκφ ηνπο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη θαη πνιιαπιαζηαζκφ ησλ κειψλ. 

Αθνινχζεζαλ απηή ηελ πνιηηηθή επεηδή έηζη κεηαθξαδφηαλ ε δχλακή ηνπο απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο θαη εμππεξεηνχληαλ νη πξνπαγαλδηζηηθέο επηδηψμεηο, θπξίσο κέζσ ηεο 

δεκνζηνγξαθίαο. Έηζη, γηα ηελ επνρή ηεο ΓΚΝΓΛ, πνπ άξρηζαλ λα ζηήλνληαη νη 

Λέζρεο θαη λα εκθαλίδνληαη «νκάδεο Λακπξάθεδσλ», έρνπκε ιίγα θαη ειιηπή 

ζηνηρεία γηα ηηο Λακπξάθηζζεο θαη κφλν γηα ειάρηζηεο πεξηνρέο, φπσο ηε Μπηηιήλε 

θαη ηε Φζηψηηδα, δειαδή πεξηνρέο κε αξηζηεξφ παξειζφλ. Αιιά θαη αξγφηεξα, φηαλ ε 

Ν. ΔΓΑ πξφζθεξε ηελ νξγαλσηηθή ηεο εκπεηξία ζηε ΓΝΛ ε αζάθεηα θαη νη ειιείςεηο 

δελ έιεηςαλ. πνπ ππάξρνπλ θαηαγξαθέο γπλαηθψλ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, 

αλαθέξνληαη ηα κηθξά νλφκαηα θαη νη αξκνδηφηεηεο πνπ είραλ αλαιάβεη. Σν 

ζπλεζέζηεξν ήηαλ λα αλαθέξεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ ζην ζχλνιν ησλ 

κειψλ ηεο νξγάλσζεο. ε πνιιέο πεξηνρέο πάιη -φπσο ζηα Ησάλληλα, ζε πεξηνρέο ηεο 

                                                           
137

 Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, ό. π. , ζ. 113-117. 
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Κξήηεο, ζηε Εάθπλζν θαη αιινχ- δελ ζπλαληήζακε μερσξηζηά ζηνηρεία γηα ηηο 

θνπέιεο, πέξαλ ηεο αλαθνξάο ησλ απαξαίηεησλ πξνζπαζεηψλ θαη δξάζεσλ πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ γηα νξγάλσζή ηνπο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ ππήξραλ γπλαίθεο, ην 

αληίζεην κάιηζηα. Σα πιάλα ησλ θαηά ηφπνπο νξγαλψζεσλ ππνδειψλνπλ φηη ππήξρε 

δπλακηθφ πνπ έκελε αλαμηνπνίεην θαη νη πξνθνξηθέο καξηπξίεο επηβεβαηψλνπλ ηελ 

χπαξμε θαη ηε δξάζε ηνπο
139

.  

Μία εμήγεζε γηα ηα ειιηπή ζηνηρεία βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη ε Νενιαία 

Λακπξάθε δελ είρε μεπεξάζεη ηηο ζπλζήθεο παξαλνκίαο θαη ελδηαθεξφηαλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ κειψλ θαη ησλ θίισλ ηεο πνπ δνχζαλ ζε έλα αληηθνκκνπληζηηθφ 

πνιηηηθφ θαζεζηψο. Πνιιά επίζεο κπνξνχκε λα απνδψζνπκε θαη ζηε ραιαξή ζρέζε 

ησλ κειψλ κε ηηο Λέζρεο θαη ηελ λενιαηίζηηθε νξγάλσζε. χκθσλα κε ην άξζξν 7 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ΓΝΛ «κέινο ζηελ νξγάλσζε γίλεηαη θάζε λένο θαη λέα πνπ 

απνδέρεηαη ηα ηδαληθά, ηνπο ζθνπνχο ηεο, ην θαηαζηαηηθφ ηεο», ρσξίο λα επηρεηξείηαη 

πεξαηηέξσ απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο ηνπ κέινπο. Απηή ε παξάιεηςε απνηειεί θαη ην 

κεγαιχηεξν εκπφδην πξνθεηκέλνπ λα ζπλζέζεη θάπνηνο ηελ αθξηβή εηθφλα ηεο 

αξηζκεηηθήο απνηχπσζεο ησλ κειψλ ηεο. Έηζη, άιινη ζεσξνχζαλ κέιε κφλν ηα 

εγγεγξακκέλα, ελψ άιινη θαη ηνπο θίινπο ηεο ΓΝΛ θαη φζνπο ζπκκεηείραλ ζε 

θάπνηεο, έζησ θαη ιίγεο κφλν, εθδειψζεηο, αθνχ εθείλε ηελ επνρή θαη κφλν ε είζνδνο 

ζε κηα Λέζρε Λακπξάθεδσλ είρε πνιηηηθφ ζπκβνιηζκφ. Ίζσο, ινηπφλ, λα πξφθεηηαη 

γηα αζάθεηα πνπ ππνζηήξηδε ηα ζρέδηα/πιάλα αχμεζεο θαη καδηθνπνίεζεο ηεο 

νξγάλσζεο
140

. Δπίζεο, ν ππνθεηκεληθφο παξάγνληαο, δειαδή εάλ θαη θαηά πφζν ηα 

θαηά ηφπνπο ζηειέρε ήηαλ επαίζζεηα φζνλ αθνξά ηα γπλαηθεία ζέκαηα, θαζψο θαη νη 

θαηά ηφπνπο ηδηαίηεξεο νξγαλσηηθέο αλάγθεο θαη πξνβιεκαηηθέο ζα κπνξνχζαλ ελ 

κέξεη λα εξκελεχζνπλ έλα κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο γπλαίθεο. 

Αλεμάξηεηα απφ πνηα ή πνηεο εξκελείεο ηαηξηάδνπλ ζηελ θάζε πεξίπησζε, θξίλεηαη 

απαξαίηεην νη νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο (αλδξψλ/γπλαηθψλ), φπνπ ζπλαληψληαη, λα 

εμεηάδνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, γηαηί ελδέρεηαη λα έρνπλ ππνζηεί αιινηψζεηο απφ 

ηελ Αζθάιεηα
141

.  

                                                           
139

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 06: Κνκκαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο ΔΓΑ, θαθ. 03: Κνκκαηηθέο 

νξγαλψζεηο δηαθφξσλ πεξηνρψλ, θαθ.: Γπηηθή Πεινπφλλεζνο-Γπηηθή ηεξεά Διιάδα, θαθ.: 

609.00015, «Απφζπαζκα πξνγξακκαηηζκνχ ΓΝΛ Αηησιναθαξλαλίαο»/[Πξνγξακκαηηζκφο], [1964]· 

πλέληεπμε κε ηνλ Κσλζηαληίλν Σζηκπίδε, 2011 θαη ηνλ Μηράιε Φαξζάξε, 2013. 
140

 Καηεξίλα αηλ-Μαξηέλ, ό. π., ζ. 59-88· ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 09: Αξρεία 

Νενιαίαο, θαθ. 02: Γεκνθξαηηθή Νενιαία Λακπξάθε, θαθ.: 273.00005, «Καηαζηαηηθφ ηεο Γεκνθξ. 

Νενιαίαο Λακπξάθε»/[Καηαζηαηηθφ], [1965]· πλέληεπμε κε ηνλ Μηράιε Φαξζάξε, 2013. 
141

 πλέληεπμε κε ηνλ Θαλάζε Καιαθάηε, 2012. 



50 

 

Καηαηάζζνληαο ινηπφλ ηα γεγνλφηα ρξνλνινγηθά, παξαηεξνχκε φηη ζηα ρξφληα 

ηεο ΓΚΝΓΛ (Ηνχληνο 1963-επηέκβξηνο 1964) έρνπκε πνιχ ιίγα ζηνηρεία γηα ηα 

θνξίηζηα. Αλ θαη ππάξρνπλ δηάζπαξηεο κεκνλσκέλεο θαηαγξαθέο γηα ζπκκεηνρή ηνπο 

ζε ηδξπηηθέο επηηξνπέο ηεο Κίλεζεο ή γεληθέο αλαθνξέο θαη θσηνγξαθίεο απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηάθνξεο δξάζεηο, φπσο ζηε Β΄ Μαξαζψληα Πνξεία Δηξήλεο, 

νπζηαζηηθά έρνπκε ειάρηζηα πνζνηηθά ζηνηρεία. Μφλν ζηηο αξρέο ηνπ 1964, ζε νκηιία 

ηνπ Γξακκαηέα ηεο ΓΚΝΓΛ Λακίαο πξνο ηε Γεληθή χζθεςε ηεο Κίλεζεο, 

δηαβάδνπκε: «ηε ΓΚΝΓΛ ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ είλαη πεξί ην 50% ζηηο 

κεγάιεο πφιεηο»
142

. Χο ηέηνηεο αλαθέξνληαη ε Αζήλα, ν Πεηξαηάο, ε Θεζζαινλίθε θαη 

ε Μπηηιήλε. Σα κεγάια αζηηθά θέληξα κε ηηο παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο θαη ηηο 

εξγαηηθέο/πξνζθπγηθέο ζπλνηθίεο θαη ε Μπηηιήλε κε ηελ ηζρπξή παξνπζία ηεο 

Αξηζηεξάο ζην λεζί ζα κπνξνχζαλ λα δηθαηνινγήζνπλ έλα απμεκέλν πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο, αιιά ην ζπγθεθξηκέλν (50%) είλαη πνιχ πςειφ γηα ηα δεδνκέλα ηεο 

επνρήο θαη θαληάδεη ηδεαηφ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο φκσο δελ πξέπεη λα καο 

δηαθεχγεη φηη ην θείκελν αλαθέξεηαη ζε ζπκκεηνρή -νπφηε κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε 

ηε ζπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο θ.ά.- θαη φρη απαξαίηεηα ηα θαηαγεγξακκέλα κέιε.  

ε άιιεο επαξρηαθέο πφιεηο, ηελ ίδηα επνρή, ζπλαληάκε πην ρακειά πνζνζηά 

γπλαηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ ηεο ΓΚΝΓΛ Λακίαο 

αλέξρνληαλ πεξίπνπ ζην 35%, ελψ ζηα επαξρηαθά δηακεξίζκαηα ηνπ λνκνχ ππήξραλ 

ειάρηζηεο θαηαγξαθέο 
 
ζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή ζχλζεζε ησλ γπλαηθψλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πφιε, δηαβάδνπκε φηη νη πεξηζζφηεξεο ήηαλ κνδίζηξεο-παληεινλνχδεο, 

αθνινπζνχζαλ νη λνηθνθπξέο-εξγάηξηεο θαη ηειεπηαίεο έξρνληαλ νη καζήηξηεο. Απφ 

ηα επίζεηα πξνζέρνπκε αξθεηά δεισηηθά ζπγγεληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

πξνζψπσλ, ελψ θάπνηεο θαηαγξάθνληαη σο αδεξθέο ή ζχδπγνη, γεγνλφο πνπ 

θαλεξψλεη φηη αθνινχζεζαλ ηελ νηθνγελεηαθή παξάδνζε. Δπίζεο, δελ είλαη ζαθέο αλ 

πξφθεηηαη κφλν γηα Δδαΐηηζζεο πνπ θαηαγξάθηεθαλ σο κέιε ηεο ΓΚΝΓΛ, ηαθηηθή 

πνπ αθνινπζήζεθε ζε πνιιέο πεξηνρέο ή θαη γηα θνπέιεο πνπ πξψηε θνξά 

νξγαλψλνληαλ, γεγνλφο πνπ ζα θαλέξσλε κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία
143

.  

   Μεηά ηελ ίδξπζε ηεο ΓΝΛ, θαη γηα ην δηάζηεκα απφ ην επηέκβξην ηνπ 1964 

έσο θαη ην Α΄ Ηδξπηηθφ πλέδξην ηεο νξγάλσζεο ηνλ Μάξηην ηνπ 1965, ζπλαληάκε 
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πην ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ κειψλ θαη έρνπκε ηα πξψηα ζηνηρεία γηα ηα κέιε 

αλά πεξηνρέο. ε απηφ κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ζπλέβαιαλ απνθαζηζηηθά θαη νη 

πξνυπάξρνπζεο νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Ν. ΔΓΑ. Πξφθεηηαη επίζεο γηα κηα 

επνρή πνπ ππήξρε κεγάιε θηλεηνπνίεζε θαη ε ΓΝΛ είρε αξρίζεη λα γίλεηαη καδηθή 

νξγάλσζε. Καη πάιη φκσο ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ δελ έπαςε λα είλαη έλα απφ ηα 

κεγάια δεηνχκελα θαη νη ιφγνη πνπ νδεγνχζαλ ζε απηφ ήηαλ πνιινί. Παξαηεξνχκε 

ινηπφλ φηη, ελψ ζηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά πξνζπλεδξηαθά ηα αξρεία κηινχλ γηα έλα 

αξηζκφ κειψλ -ζπκκεηερφλησλ ζηηο ζπλειεχζεηο-  πνπ θπκαίλνληαλ απφ 11.360 έσο 

19.850 άηνκα
144

, ζε ζπλνηθίεο φπσο ζηελ Πιάθα ή ηα Πεηξάισλα, ηελ ίδηα επνρή 

(απφ ηα ηέιε ηνπ 1964), άξρηζαλ λα θαηαγξάθνληαη νη πξψηεο δηαξξνέο θνξηηζηψλ 

απφ ηηο Λέζρεο, θαζψο θαη ηα πξψηα παξάπνλα γηα αλππαξμία αληίδξαζεο απφ ηελ 

νξγάλσζε
145

. Σηο δηαξξνέο απηέο κπνξνχκε λα ηηο απνδψζνπκε ζηελ νξγαλσηηθή 

ραιαξφηεηα, ζηε δπλακηθή ηεο θάζε νξγάλσζεο, θαζψο θαη ζηα ζπθνθαληηθά ζρφιηα 

γηα ηνπο Λακπξάθεδεο θαη ηηο Λακπξάθηζζεο πνπ είραλ ήδε αξρίζεη λα 

δεκνζηεχνληαη ζε έληππα ηεο Γεμηάο θαη λα επεξεάδνπλ αξλεηηθά αξθεηνχο, πφζν 

κάιινλ ηνπο θαηνίθνπο ησλ κηθξναζηηθψλ ζπλνηθηψλ, φπσο ήηαλ ε Πιάθα. 

Γηαθσηηζηηθή γηα θάπνηα απφ ηα νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε ε ΓΝΛ 

είλαη ε εηζήγεζε ζην Α΄ Ηδξπηηθφ πλέδξην ηνπ Κψζηα Σζνπξάθε, γξακκαηέα ηεο 

ΓΝΛ Πεηξαηά -κηαο πνιχ δξαζηήξηαο νξγάλσζεο αιιά κε ιηγφηεξα απφ ηα 

αλακελφκελα κέιε (πεξίπνπ 2.000). ε απηήλ, ηα κηθξά πνζνζηά ησλ θνξηηζηψλ 

απνδίδνληαη «ζηελ έιιεηςε πξνβιεκαηηζκνχ ηεο νξγάλσζεο γηα ηα πξνβιήκαηα θαη 

ηα ελδηαθέξνληα ηεο λέαο θνπέιαο θαη ηελ απνπζία ηδηαίηεξεο νξγαλσηηθήο πνιηηηθήο 

γηα ηηο θνπέιεο», ελψ ζπλδέεηαη «ε θαζπζηέξεζε ζηηο θνπέιεο» κε ην γεγνλφο φηη δελ 

θαηαγξάθνληαλ ηα κέιε «ψζηε λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηνλ ξπζκφ ησλ 

δεζκψλ θάζε κέινπο κε ηελ νξγάλσζε. Έηζη έξρνληαη λέα παηδηά θαη μεθφβνπλ»
146

. 

ηα πξνζπλεδξηαθά πξαθηηθά ηεο ΓΝΛ Πεηξαηά ζπλαληήζακε θαη έλαλ άιιν ιφγν, 

φηη ε νξγάλσζε δελ παξαθνινπζνχζε ηελ παξάιιειε θαη αληαγσληζηηθή δξάζε 

άιισλ νξγαλψζεσλ, φπσο εθείλσλ ηεο Βαζηιηθήο Πξφλνηαο, πνπ ζε ππνβαζκηζκέλεο 
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πεξηνρέο (Πέξακα) πξφζθεξαλ ζηηο θνπέιεο γλψζεηο (εθκάζεζε γξαθνκεραλήο) πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα ηνπο εμαζθαιίζνπλ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε
147

. ηα κεγάια 

αζηηθά θέληξα ινηπφλ, νη νξγαλσηηθέο αδπλακίεο, ε δπζθήκεζε ηεο νξγάλσζεο θαη ε 

αζηπλνκηθή ηξνκνθξαηία, ε αδπλακία θαηαλφεζεο ησλ γπλαηθείσλ αλαγθψλ ή ε 

αδηαθνξία γηα ηα θνξίηζηα θαίλεηαη λα ππήξμαλ ηα ζεκαληηθφηεξα αίηηα γηα ηα 

ρακειά πνζνζηά ησλ θνξηηζηψλ. 

 ηελ ΚΓ Μαθεδνλία, πάιη, φπνπ ε Νενιαία Λακπξάθε παξνπζίαδε ηδηαίηεξε 

δξαζηεξηφηεηα θαη αχμεζε πξνζπλεδξηαθά, νη θαηαγεγξακκέλεο γπλαίθεο (ηνλ 

Μάξηην ηνπ 1965) είλαη επίζεο ιίγεο, 633 ζε ζχλνιν 8.961 κειψλ. Σηο πεξηζζφηεξεο 

θαηαγξαθέο είρακε ζηνπο λνκνχο εξξψλ, Κηιθίο θαη ην ππφινηπν ηεο Θεζζαινλίθεο, 

ηηο ιηγφηεξεο ζηνπο λνκνχο Φιψξηλαο θαη Κνδάλεο θαη θακία θαηαγξαθή ζηνπο 

λνκνχο Καζηνξηάο θαη Γξεβελψλ
148

. Οη αξηζκνί είλαη κηθξνί θαη ε θαηαλνκή δελ 

εθπιήζζεη. Ζ Φιψξηλα θαη ε Καζηνξηά ήηαλ θησρέο παξακεζφξηεο πεξηνρέο, πνπ 

καζηίδνληαλ απφ ηελ κεηαλάζηεπζε θαη ζηέλαδαλ ππφ ην θαζεζηψο ηεο 

επηηεξνχκελεο δψλεο
149

, βξίζθνληαλ καθξηά απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη σο 

απνκαθξπζκέλεο θνηλσλίεο ήηαλ πην θνληά ζηηο παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο γηα ηε ζέζε 

ησλ γπλαηθψλ. Οη πεξηνρέο πνπ ήηαλ πην θνληά ζηε Θεζζαινλίθε δίλνπλ 

κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο, αιιά ηα πνζνζηά εμαθνινπζνχλ λα είλαη ρακειά. Γηα ην 

παξαπάλσ απνηέιεζκα ηα αίηηα είλαη ν ζπλδπαζκφο φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ. 

Παξαηεξήζεθε, βέβαηα, θαη ην θαηλφκελν ζε θάπνηεο πεξηνρέο κε έληνλν ην 

κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα, λα ππεξηεξνχλ ηα θνξίηζηα ζηε Νενιαία έλαληη ησλ αγνξηψλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πφιε ηεο Ξάλζεο, αιιά πξφθεηηαη γηα εμαηξέζεηο
150

.  

πγθεθξηκέλε θαη επίζεκε αλαθνξά γηα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ θνξηηζηψλ 

ζηε λενιαηίζηηθε νξγάλσζε ζπλαληάκε ζην «ρέδην Δηζήγεζεο» ηνπ Σάθε Μπελά 

γηα ην Α΄ Ηδξπηηθφ πλέδξην ηεο ΓΝΛ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ην πνζνζηφ ησλ 
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 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, ό. π., θαθ.: 583.00043, «Πξαθηηθά απφ ηελ Πακπεηξατθή πξνζπλεδξηαθή 

ζπλδηάζθεςε»/[Πξαθηηθά], 14/3/1965. 
148

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 06: Κνκκαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο ΔΓΑ, θαθ. 03: Κνκκαηηθέο 

νξγαλψζεηο δηαθφξσλ πεξηνρψλ, θαθ.: Κεληξηθή θαη Γπηηθή Μαθεδνλία, θαθ.: 630.00006, «Γ. Π. 

Κεληξνδπηηθήο Μαθεδνλίαο, νξγαλσηηθή θαηάζηαζε κεηά ηελ πξνζπλεδξηαθή δνπιεηά, 8 Μάξηε 

1965»/ [Καηάζηαζε], 8/3/1965. 
149

 Δπηηεξνχκελε δψλε: ην θαζεζηψο επηηήξεζεο πνπ εθαξκφζηεθε ζηα βφξεηα ζχλνξα ηεο ειιεληθήο 

επηθξάηεηαο (ζηα ζχλνξα κε ηε Βνπιγαξία, ηε Γηνπγθνζιαβία, ηελ Αιβαλία) απφ ην 1936 έσο ηε 

Μεηαπνιίηεπζε, αλ θαη ζε θάπνηεο πεξηνρέο δηαηεξήζεθε κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ ‟90. Οη πεξηνρέο 

ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο πνπ αλήθαλ ζηελ επηηεξνχκελε δψλε ήηαλ απαγνξεπκέλεο γηα ηελ 

Αξηζηεξά.  
150

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 06: Κνκκαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο ΔΓΑ, θαθ. 03: Κνκκαηηθέο 

νξγαλψζεηο δηαθφξσλ πεξηνρψλ, θαθ.: Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε, θαθ.: 645.0004, 

«εκείσκα»/ [εκείσκα], [1964].  
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θνξηηζηψλ θπκαίλεηαη απφ 0-20% ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ. Σα κέιε, ζχκθσλα κε ηελ 

παξαπάλσ πεγή, αξηζκνχζαλ απφ 20.000 κέρξη 22.000, ήηαλ νξγαλσκέλα ζε 720 

ηκήκαηα (ηα κηζά ζηα ρσξηά θαη ηα κηζά ζηηο πφιεηο), ελψ ππήξραλ θαη 86 Λέζρεο 

Πνιηηηζκνχ
151

. Καη απηνί νη αξηζκνί φκσο είλαη επηζθαιείο, αθνχ ζπρλά δηαθέξνπλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ζε αξρεηαθφ ηεθκήξην κε πξσζχζηεξε εκεξνκελία δίλνληαη νη 

αξηζκνί ησλ 36.700 κειψλ θαη ησλ 142 Λεζρψλ
152

. Δπίζεο, ζε φιεο ηηο 

ζπγθεληξσηηθέο  θαηαζηάζεηο πνπ ζπλαληήζακε, κε ηα φπνηα πξνβιήκαηα φζνλ 

αθνξά ηνπο αξηζκνχο, ε θαηαγξαθή ησλ γπλαηθψλ είλαη απνζπαζκαηηθή, κε 

απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχκε λα νδεγεζνχκε ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. ε άιινπο 

λνκνχο αλαθέξνληαη θαη ν αξηζκφο ησλ θνξηηζηψλ θαη πφζεο νκάδεο
153

 ζπγθξνηνχζαλ 

(Λέζβνο, Αηησιναθαξλαλία), ζε άιινπο φρη. πνπ ππήξραλ θαηαγξαθέο 

επηηεχρζεθαλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα, πηζαλφλ γηαηί ππήξρε έιεγρνο θαη 

αλαζηνραζκφο φζνλ αθνξά ηηο νξγαλσηηθέο θηλήζεηο. Πάλησο απφ ηα ππάξρνληα ή 

ελαπνκείλαληα αξηζκεηηθά ζηνηρεία, θαίλεηαη φηη ηα πνζνζηά ησλ γπλαηθψλ έθηαζαλ 

ζε θάπνηεο πεξηνρέο νξηαθά ην πνζνζηφ ηνπ 20%. Απφ ηα παξαπάλσ αξρεηαθά 

ηεθκήξηα παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά ηηο παξαθάησ θαηαγξαθέο πνπ επηβεβαηψλνπλ ηα 

παξαπάλσ πνζνζηά. Οη πξψηεο 8 γξακκέο ηνπ πίλαθα πξνέξρνληαη απφ θαηαζηάζεηο 

ηνπ Γεθεκβξίνπ 1964 θαη νη ππφινηπεο απφ θαηάζηαζε ηνπ Μαξηίνπ 1965. Έρνπκε 

ζπκπεξηιάβεη κφλν ηνπο λνκνχο ζηνπο νπνίνπο είραλ θαηαρσξηζηεί μερσξηζηά ηα 

θνξίηζηα
154

. 
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 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ.: 09: Αξρεία Νενιαίαο, θαθ. 02: Γεκνθξαηηθή Νενιαία 

Λακπξάθε, θαθ.: 273.00035, «α) Ζ θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο λενιαίαο κεηαπνιεκηθά β) Ζ γεληά ηνπ 

‟60 αληάμηα ηεο γεληάο ηνπ ‟40 γ) Πξσηνπφξα νξγάλσζε, Ζ πνξεία θαη ηα πξνβιήκαηά ηεο δ) Υσξίο 

ηίηιν»/[ρέδην εηζήγεζεο], [3/1965].   
152

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, ό. π., θαθ.: 273.00024, «Πξνβιήκαηα πλεδξίνπ: Οξγαλσηηθά-Μαδηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο-εκηλάξηα-Οηθνλνκηθά»/[εκείσκα], [1-3/1965]. 
153

 Ο δεκνθξαηηθφο ζπγθεληξσηηζκφο απνηεινχζε ηε ζεκειηψδε αξρή γηα ηε δηάξζξσζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο νξγάλσζεο. Ζ νξγάλσζε ζηεξηδφηαλ ζε πξσηνβάζκηεο, δεπηεξνβάζκηεο θαη 

ηξηηνβάζκηεο νξγαλψζεηο. ηελ πξψηε βαζκίδα ηεο δνκήο (ζηε βάζε ηεο ππξακίδαο) ππήξρε ε 

«Οκάδα» ή «Σκήκα» Λακπξάθε, πνπ ζρεκαηηδφηαλ ζηνπο ηφπνπο εξγαζίαο, θαηνηθίαο, ζπνπδψλ ή 

ςπραγσγίαο ησλ κειψλ ηεο νξγάλσζεο (ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο 

επηηξεπφηαλ θαη ε δεκηνπξγία θνξηηζίζηηθεο νξγάλσζεο). Πνιιέο νξγαλψζεηο βάζεο απνηεινχζαλ ηνλ 

«Σνκέα», πνπ ήηαλ νξγάλσζε δεπηεξνβάζκηα. Απφ ηνπο «ηνκείο» ζπγθξνηνχληαλ νη «Ννκαξρηαθέο 

Δπηηξνπέο» ή «Δπηηξνπέο Πφιεσο» πξνθεηκέλνπ γηα ηηο κεγάιεο πφιεηο (Αζήλα, Θεζζαινλίθε). ηε 

θνξπθή βξηζθφηαλ ην «Κεληξηθφ πκβνχιην» πνπ είρε θαη ηελ θαζνδήγεζε ηεο νξγάλσζεο. Βι. ΦΑ-

ΑΚΗ-Νενιαία, Βηβιηνζήθε, θαθ.: Βηβιία, θαθ.: 1950-1967, «Σν πξψην ηδξπηηθφ ζπλέδξην ηεο 

Γεκνθξαηηθήο Νενιαίαο Λακπξάθε»/[Αξρεηαθφ Σεθκήξην], 1965, ζ. 114· ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν 

ΔΓΑ, θαθ.: 09: Αξρεία Νενιαίαο, θαθ. 02: Γεκνθξαηηθή Νενιαία Λακπξάθε, θαθ.: 273.00005, 

«Καηαζηαηηθφ ηεο Γεκνθξαηηθήο Νενιαίαο Λακπξάθε»/ [Καηαζηαηηθφ], 1965· Εαλ Μευλψ, ό. π., ζ. 

215. 
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 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, ό. π., θαθ.: 273.00024, «Πξνβιήκαηα πλεδξίνπ: Οξγαλσηηθά-Μαδηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο-εκηλάξηα-Οηθνλνκηθά»/[εκείσκα], [1-3/1965]· ΦΑ-ΑΚΗ- Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, 

θαθ. 06: Κνκκαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο ΔΓΑ, θαθ. 03: Κνκκαηηθέο νξγαλψζεηο δηαθφξσλ πεξηνρψλ, 
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ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΖ ΑΓΟΡΗΑ ΚΟΡΗΣΗΑ 

Δχβνηα  120 100 20 

Καξδίηζα 500 450 50 

Σξίθαια 353 330 20 

Λάξηζα 650 620 30 

Θεζζαινλίθε 1.140 1000 140 

Λεηβαδηά  130 120 10 

ΒΑ Αηγαίν  505  83 

Αηησιναθαξλαλία 1.258  130 

ΚΓ Μαθεδνλία 8.961  633 

Τπφινηπν 

Θεζζαινλίθεο  

2.000  200 

έξξεο 2.200  70 

Κηιθίο  1500  200 

Πηεξία 545  30 

Πέιια 540  50 

Κνδάλε  356  10 

Φιψξηλα  170  3 

Καζηνξηά  50  0 

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

νξγάλσζε πξνζπλεδξηαθά θπκαηλφηαλ γχξσ ζην 10%, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο. Σν 

πνζνζηφ 20% ήηαλ ν επηδησθφκελνο ζηφρνο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηα κεηα-ζπλεδξηαθά 

πιάλα θαη ζπρλά άπηαζηνο σο γεληθφο κέζνο φξνο σο ην ηέινο
155

. Αλεμάξηεηα πάλησο 

απφ ηα πνζνζηά θαηάθεξλαλ λα έρνπλ κηα δπλακηθή παξνπζία ζηνπο ρψξνπο πνπ 

απνθάζηδαλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη δελ πεξλνχζαλ απαξαηήξεηεο. 

Μεηά ηα Ηνπιηαλά παξαηεξήζεθε κηα νξγαλσηηθή θάκςε κε αλάινγεο 

επηπηψζεηο θαη ζηηο θνπέιεο, γεγνλφο πνπ έηπρε δηαθνξεηηθψλ εξκελεηψλ. Σν Κ ηεο 

ΓΝΛ απέδσζε ην γεγνλφο ζηελ αδπλακία ηεο νξγάλσζεο λα αλαγλσξίζεη θαη λα 

                                                                                                                                                                      
θαθ.: Κεληξηθή θαη Γπηηθή Μαθεδνλία, θαθ.: 630.00006, «Γ. Π. Κεληξνδπηηθήο Μαθεδνλίαο, 

Οξγαλσηηθή Καηάζηαζε κεηά ηελ πξνζπλεδξηαθή δνπιεηά, 8 Μάξηε 1965»/ [Καηάζηαζε], 8/3/1965. 
155

ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Καηάινηπα Γησηφπνπινπ Γηψξγνπ, θαθ.: 601.00003, «Οξγαλσηηθνί ζηφρνη 

κέζα ζην θαινθαίξη 1965»/[Πξνγξακκαηηζκφο], 1965.  
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πξνζεγγίζεη ηα γπλαηθεία ζέκαηα: «Οη λέεο θνπέιεο είλαη νπζηαζηηθά έμσ απφ ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ ησλ πεξηζζφηεξσλ νξγαλψζεσλ καο, πνπ δελ θαηαλννχλ ηα ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνθεηκέλνπ λα εθθξαζηνχλ θαη λα δξάζνπλ 

πνιηηηθά θαη δελ δνπιεχνπλ γηα ηε ιχζε ηνπο. Σν πνζνζηφ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ νη 

θνπέιεο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ κειψλ καο παξακέλεη εμαηξεηηθά ρακειφ, παξά 

ην γεγνλφο φηη παξνπζηάδνπλ, ηδηαίηεξα ηνλ ηειεπηαίν δηάζηεκα ζεκαληηθή άλνδν ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δεκνθξαηηθφ αγψλα, φρη κφλν ζηηο πφιεηο αιιά θαη ζηελ 

χπαηζξν»
156

. Ζ Ρφε Νηάθνπξε έρεη άιιε εξκελεία θαη ακθηζβεηεί ην γεγνλφο, 

εζηηάδνληαο ζηε «ραιαξφηεηα» ηεο ζπκκεηνρήο πνπ ραξαθηήξηδε ηε ΓΝΛ: «Γε 

λνκίδσ λα ππήξμε θάκςε. Ννκίδσ φηη νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ έξζεη απφ επηξξνέο, 

κεηά απφ δησγκφ θαη αληίζηαζε θεχγνπλε. Μεηά ηε δνινθνλία ηνπ Γξ. Λακπξάθε 

έξρνληαλ πνιινί. Αλ έρεηο είθνζη λένπο νξγαλσκέλνπο είλαη πην εχθνιν λα ηνπο 

ζπγθεληξψζεηο θαη λα ηνπο θηλεηνπνηήζεηο γηα κηα δηαδήισζε πνπ είλαη πην πιαηηά, 

παξά ζε θάηη άιιν. Απηνί νη άλζξσπνη έρνπλ πάξεη έλα θέληξηζκα, θαη παιηά ην είραλ 

πάξεη. Ζ Αξηζηεξά ήηαλ έλα κπαηλφβγαηκα. Μηιάκε γηα ηνλ θφζκν ζηηο παξπθέο»
157

. 

ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ σο ηελ θαηάιπζε ηεο δεκνθξαηίαο, δελ ππήξμε 

ηδηαίηεξε δηαθνξνπνίεζε ζηα γπλαηθεία πνζνζηά, πιελ εμαηξέζεσλ. Δπξφθεηην γηα 

ηελ επνρή πνπ ε ΓΝΛ είρε ππνζηεί νξγαλσηηθέο δεκηέο ιφγσ ηεο πνιεκηθήο θαη ηεο 

ηξνκνθξαηίαο πνπ είρε εμαπνιχζεη ην θαζεζηψο ελαληίνλ ηεο. Ήηαλ επίζεο θαη κηα 

επνρή πνπ νη θαζνδεγεηέο δελ επηρεηξνχζαλ πηα απνγξαθέο, πηζαλφλ γηα ηνλ 

παξαπάλσ ιφγν -νπφηε θαη ηα ζηνηρεία γηα ηηο θνπέιεο είλαη ιίγα θαη νη αξηζκνί 

κηθξνί- αιιά αζρνινχληαλ πεξηζζφηεξν κε ηηο Λέζρεο πνπ είραλ εμαζζελήζεη θαη 

αλέθακπηαλ. Σν 1967, θάλεθε λα μεθηλά κηα αλαγέλλεζε ησλ νξγαλψζεσλ ζηελ 

χπαηζξν, ιφγσ ηεο θηλεηνπνίεζεο γηα ηηο εθινγέο, αιιά αλαθφπεθε βίαηα ηελ 21
ε
 

Απξηιίνπ. Καη πάιη φκσο νη θνπέιεο, ιφγσ ηεο ηξνκνθξαηίαο, δίζηαδαλ λα 

νξγαλσζνχλ. ηηο εξγαηηθέο ζπλνηθίεο ηνπ Πεηξαηά, φπνπ θαη ην επίπεδν ήηαλ πην 

ρακειφ θαη ν θφβνο απφιπζεο κεγαιχηεξν, θαηαγξάθεηαη φηη αθφκα θαη γπλαίθεο 

πνπ ήμεξαλ φηη ήηαλ αξηζηεξέο αξλνχληαλ θαη λα πεξάζνπλ απφ ηα ζσκαηεία
158
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Παξαθνινπζψληαο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζρέζε θαη κε ηελ θνηλσληθή ηνπο 

πξνέιεπζε παξαηεξνχκε φηη νη Λακπξάθηζζεο πξνέξρνληαλ απφ φιεο ηηο θνηλσληθέο 

νκάδεο. Ήηαλ εξγάηξηεο, αγξφηηζζεο, ππάιιεινη, λνηθνθπξέο, θνηηήηξηεο, καζήηξηεο, 

θαιιηηέρληδεο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε ήηαλ φηη ε θνηλσληθή ηεο 

ζχλζεζε βαζίζηεθε ζε λένπο θαη λέεο πνπ αλήθαλ ζηνλ ππαιιειηθφ, αγξνηηθφ, 

εξγαηηθφ, καζεηηθφ θαη ιηγφηεξν ζηνλ θνηηεηηθφ ρψξν, φπσο ζπλέβαηλε 

πξνεγνπκέλσο κε ηελ ΔΓΑ. 

 Απφ ηελ πξψηε, ινηπφλ, «εθδήισζε γηα ηηο λέεο θνπέιεο» πνπ νξγάλσζε ε 

ΓΚΝΓΛ ζην ζέαηξν «Πνξεία» Αζελψλ, ηνλ επηέκβξην ηνπ 1963, ε νκηιήηξηα Αιίθε 

Γεσξγνχιε (εζνπνηφο), κε ηελ πξνζθψλεζή ηεο «ζηα εξγαδφκελα θνξίηζηα, ηηο 

καζήηξηεο, ηηο θνηηήηξηεο θαη θαιιηηέρληδεο» πνπ παξεπξίζθνληαλ ζηε ζπγθέληξσζε, 

αλαδείθλπε ηελ θνηλσληθή ζχλζεζε ησλ θνξηηζηψλ ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά
159

. 

Πξνεγνχληαη ζηελ αλαθνξά ηεο νη εξγαδφκελεο θνπέιεο, γηαηί σο αξηζηεξή θίλεζε 

εθπξνζσπνχζε ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ε θαηάθηεζε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο απνηεινχζε 

ηνλ κφληκν θαη ζπλερή ζηφρν ηφζν ηεο ΓΚΝΓΛ φζν θαη ηεο θαηνπηλήο ΓΝΛ. Οη 

καζήηξηεο απνηεινχζαλ ηε κεγαιχηεξε δπλακηθή θαη ειπίδα, ελψ νη θνηηήηξηεο 

ππήξμαλ ην δπλακηθφ, δξαζηήξην θαη κε πνιιέο ππεπζπλφηεηεο θνκκάηη ησλ 

θνξηηζηψλ ηεο νξγάλσζεο, σο πην κνξθσκέλεο, πξνβιεκαηηζκέλεο θαη αλεμάξηεηεο. 

Σέινο, ε αλαθνξά ζηηο θαιιηηέρληδεο αλαδεηθλχεη ηα λέα ελδηαθέξνληα, ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη πξνζθνξάο ηνπ θαιιηηερληθνχ ρψξνπ, πνπ 

ζπλάδεη κε ηνλ πνιηηηζηηθφ ραξαθηήξα ηεο ΓΚΝΓΛ  

 Αξγφηεξα, ε ΓΝΛ «είρε πνιιά θνξίηζηα, εξγαδφκελα, καζήηξηεο, λνηθνθπξέο, 

ζπνπδάζηξηεο ζηηο ζπλνηθίεο ηεο Αζήλαο», φπσο καο είπε ε Αξγπξψ Εαλλή-Ρεθιείηε, 

κέινο ηνπ Γξαθείνπ ηεο Δπηηξνπήο Πφιεο
160

. Ήηαλ δηαθνξεηηθή φκσο ε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηηο κηθξναζηηθέο απ‟ φ,ηη ζηηο εξγαηηθέο ζπλνηθίεο. χκθσλα κε ηε γξακκαηέα 

ηνπ ΝΑ ηνκέα Αζήλαο θαη θαηφπηλ ζηέιερνο ζην Γξαθείν ηεο Δπηηξνπήο Πφιεο, 

Μαξία Καιιέξγε: «Ο Τκεηηφο είρε ζηελ πιεηνςεθία γπλαίθεο. Αιιά ήηαλ εμαίξεζε. 

Πνηέ δελ έθαλε καδηθή νξγάλσζε. Ήηαλ κηα κηθξναζηηθή γεηηνληά πνπ κάιινλ ην 

απέθεπγε. Σν επίπεδν, κέζν. Σειεηφθνηηεο γπκλαζίνπ. Δγψ πνπ ήκνπλ θνηηήηξηα 

ήκνπλ εμαίξεζε. ε άιιεο γεηηνληέο, φπσο ην Μπξαράκη, πνπ ην ήμεξα πνιχ θαιά, 

ηνλ Άγην Γεκήηξε ή ηελ Ζιηνχπνιε, πνπ ήηαλ εξγαηνγεηηνληέο, ήηαλ ζαθψο ε 
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πιεηνςεθία άληξεο.  Διάρηζηεο ήηαλ θνπέιεο, γηαηί ηφηε δελ ήηαλ θαη ηφζν ειεχζεξε 

ε θνπέια»
161

. Ζ ιγα Σζνιαθίδνπ, επίζεο, κέινο ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε ζηελ 

Κνθθηληά, αλέθεξε: «νη θνπέιεο λα ήκαζηαλ πεξίπνπ 20%. ινη ήκαζηαλ ή 

εξγαδφκελνη ή καζεηέο. Να ήηαλ δχν θνηηεηέο»
162

.  

ζνλ αθνξά ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηξηψλ πνπ ήηαλ Λακπξάθηζζεο, επίζεο, δελ 

γλσξίδνπκε πνιιά πξάγκαηα. Γλσξίδνπκε κφλν φηη ην πνζνζηφ ησλ θνξηηζηψλ πνπ 

θνηηνχζαλ ζην Παλεπηζηήκην θαη ηηο Αλψηαηεο ρνιέο είρε απμεζεί θαη δηάθνξεο 

πεγέο δίλνπλ πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη απφ 37% έσο 60% αλάινγα ηε ζρνιή
163

. 

χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ Σάθε Μπελά, νη θνηηεηέο ηεο ΓΝΛ δελ πξέπεη λα 

μεπεξλνχζαλ ηηο 2.500 κε 3.000 κέιε
164

. Πξάγκαηη ζηηο αξρεηαθέο πεγέο, 

πξνζπλεδξηαθά θαηαγξάθνληαλ πεξίπνπ 5.000 θνηηεηέο, αιιά ηαπηφρξνλα 

δηεπθξηληδφηαλ φηη απφ ηηο ζπλειεχζεηο είραλ πεξάζεη πεξίπνπ 3.000, γεγνλφο πνπ 

κπνξνχκε λα ην ζπζρεηίζνπκε κε ηε ραιαξφηεηα ηεο νξγάλσζεο. Έηζη κπνξνχκε λα 

εμεγήζνπκε θαη ηηο ππφινηπεο αζάθεηεο θαη αληηθάζεηο. Γηα ηηο ζρνιέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο Λακπξάθηζζεο πνπ καο έδσζαλ ζπλέληεπμε βξήθακε φηη ζηε 

Φηινζνθηθή ρνιή Αζελψλ θαηαγξάθνληαη 80 κέιε, ζηε Ννκηθή ρνιή Αζελψλ 490 

κέιε, ζηε ρνιή Φπζηθψλ θαη Μαζεκαηηθψλ πνπδψλ 320 κέιε θαη ζηηο εμσ-

παλεπηζηεκηαθέο πεξίπνπ 870 κέιε
165

. Οη αξηζκνί αλαθέξνληαη ζε άληξεο θαη 

γπλαίθεο θαη φπσο θαίλεηαη ηα πνζνζηά δελ ήηαλ κεγάια, εηδηθά ζε ζρνιέο κε 

παξαδνζηαθά κεγάιν αξηζκφ θνξηηζηψλ (Φηινζνθηθή ρνιή Αζελψλ), γεγνλφο κε ην 

νπνίν ζπκθσλνχλ θαη νη πξνθνξηθέο καο καξηπξίεο. Σν κηθξφ πνζνζηφ ησλ 

θνξηηζηψλ λνκίδνπκε πσο ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζπλνιηθφηεξν αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ πνπ 

ήηαλ Λακπξάθεδεο, ν νπνίνο ιφγσ ακθηζβεηήζεσλ θαη δηαθσληψλ κε ηε 

ζπγρψλεπζε, ηεο εκθάληζε αξηζηεξίζηηθσλ ηάζεσλ, ηεο ηξνκνθξαηίαο θ.ά. κεησλφηαλ 

ζηαζεξά. Παξφια απηά, νη θνηηήηξηεο ιφγσ ηεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο (είραλ ηνλ 

ζπληνληζκφ νιφθιεξσλ ζπλνηθηψλ, είηε ήηαλ ππεχζπλεο γηα ηε δηαθψηηζε ή ήηαλ νη 

βαζηθέο νκηιήηξηεο ζε ζεκηλάξηα θαη ινγνηερληθέο βξαδηέο θ.ά.) έθαλαλ αηζζεηή ηελ 

παξνπζία ηνπο. ε απηφ ζπλέβαιε θαη ν Σχπνο ηεο επνρήο κε ηηο ζπρλέο δεκνζηεχζεηο 
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γηα θνηηήηξηεο πνπ ζπιιάκβαλε ε αζηπλνκία κε ηελ θαηεγνξία παξάλνκσλ εξάλσλ ή 

ηελ πξνβνιή ησλ εθδειψζεσλ ζηηο νπνίεο είραλ μερσξηζηή ζέζε. 

Απφ ηηο πξνθνξηθέο καο καξηπξίεο, πνπ φζνλ αθνξά ηα αξηζκεηηθά κεγέζε 

θηλνχληαη ζην επίπεδν ησλ γεληθψλ εληππψζεσλ, πιεξνθνξεζήθακε ηα εμήο γηα ηηο 

Λακπξάθηζζεο ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ: «ηε Φηινζνθηθή ρνιή ήκαζηαλ 

θπξίσο θνπέιεο […] Μηιάκε έηζη θη αιιηψο γηα ιίγεο. Κάζε θνξά πνπ κηιάκε γηα 

Λακπξάθηζζεο ζπκάκαη πεξηζζφηεξν θάηη παξέεο απφ θνξηηζφπνπια»
166

. «ηε 

Ννκηθή δελ ήηαλ πνιιά ηα θνξίηζηα πνπ ζπκκεηείραλ. Οη γπλαίθεο ζα ήηαλ κέρξη 

20%, γηα λα κελ πσ θαη ιηγφηεξν»
167

. Αληηζέησο, «ζηηο εμσ-παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο 

(Πάληεην, Δκπνξηθή, Αλσηάηε Βηνκεραληθή), φπνπ νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ εξγαδφκελνη 

θνηηεηέο, ζηελ νξγάλσζε ησλ θνηηεηψλ ήηαλ πνιχ κεγάιν θαη ελεξγφ ην πνζνζηφ 

ησλ γπλαηθψλ», καο είπε ε Ρφε Νηάθνπξε, ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα δψζεη 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία
168

. 

Οη καζήηξηεο, πάιη, ησλ γπκλαζίσλ απνηεινχζαλ κηα μερσξηζηή θαη ζπνπδαία 

δπλακηθή. Ζ πνιππιεζήο ζπκκεηνρή ηνπο θαη ν δπλακηζκφο ησλ δξάζεσλ ηνπο ηηο 

αλέδεημε ζε ζπνπδαίν παξάγνληα ηεο αλφδνπ ηεο ΓΝΛ θαη ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα 

θαη ζηελ χπαηζξν, φπνπ απνηεινχζαλ θαη ην πην κνξθσκέλν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ. 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπο φκσο αλαθφπεθε βίαηα κε ηελ Δγθχθιην 1010 (άλνημε ηνπ 1965), 

κε ηελ νπνία απαγνξεπφηαλ ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζηε ΓΝΛ. ηε 

ζπκκεηνρή θαη ηε δξάζε ηνπο δηλφηαλ ηδηαίηεξε έκθαζε θαη απφ ηα έληππα ηεο 

επνρήο. Απφ ηα θηιηθά πξνζθείκελα ζηε ΓΝΛ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβάινπλ ηηο 

δξάζεηο ηνπο, λα πξνζειθχζνπλ θαη λα απειεπζεξψζνπλ ην γπλαηθείν δπλακηθφ, θαη 

απφ ηα πξνζθείκελα ζηε δεμηά παξάηαμε πξνθεηκέλνπ λα πξνβάινπλ ηνλ θίλδπλν 

δηαθζνξάο θαη θνκκνπληζηηθήο δηείζδπζεο πνπ απνηεινχζαλ γηα ηε λενιαία.  

Έηζη, ζην πεξηνδηθφ Σα Σεηξάδηα ηεο Γεκνθξαηίαο δηαβάδνπκε: «Μία καζήηξηα 

θαη έλαο καζεηήο απφ ηνπο Λακπξάθεδεο ηεο Κνθθηληάο θαη ηνπ Κεξαηζηλίνπ 

ραηξέηεζαλ ηε ζπγθέληξσζε»
169

. ηελ εθεκεξίδα Ζ Απγή, πάιη, πξνβάιινληαλ νη 

ζπλεληεχμεηο ηειεηφθνηησλ καζεηξηψλ/Λακπξαθηζζψλ, πνπ κηινχζαλ κε 

ελζνπζηαζκφ γηα ηνπο ιφγνπο έληαμεο ηνπο ζηελ νξγάλσζε, ηε δξάζε θαη ηηο 

εληππψζεηο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηέο. Μεηαμχ απηψλ αλαγλσξίδνπκε ηελ 
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Αιεμάλδξα Γξφζνπ-Παπαξήγα, κεηέπεηηα Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ ΚΚΔ
170

. Αληίζεηα, 

νη δεμηέο εθεκεξίδεο Καζεκεξηλή θαη Βξαδπλή, ζηα πιαίζηα ηνπ αληηθνκκνπληζκνχ, 

απνθαινχζαλ ηε Νενιαία Λακπξάθε θνκκνπληζηηθή νξγάλσζε θαη κε άξζξα πνπ 

έθεξαλ ζηνκθψδεηο ηίηινπο πξνζπαζνχζαλ λα ηνπο δπζθεκίζνπλ θαη λα 

πξνθαιέζνπλ ην θνηλφ αίζζεκα γηα ηνλ θίλδπλν πνπ απνηεινχζαλ γηα ην θαζεζηψο
171

.  

Γηα ηηο αγξφηηζζεο επίζεο δελ έρνπκε ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά. Κάπνηεο ζθέςεηο 

κπνξνχκε λα δηαηππψζνπκε ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε. Γηα παξάδεηγκα, 

ζην Α΄ πλέδξην, είρε αλαθεξζεί φηη ην 60% πεξίπνπ ησλ νξγαλψζεσλ βάζεο 

βξίζθνληαλ ζηελ επαξρία, «ζηα ρσξηά»
172

. Αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηε ζέζε ησλ 

γπλαηθψλ, ηηο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχζαλ γηα ηε ζρέζε ησλ γπλαηθψλ κε ηελ 

πνιηηηθή θαη θαη‟ επέθηαζε ηε δηθή ηνπο ληξνπή θαη δεηιία γηα πεξαηηέξσ 

ελαζρφιεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απηαξρηθφηεηα ηνπ θαζεζηψηνο θαη ηελ 

ηξνκνθξαηία πνπ αζθνχληαλ ελαληίνλ ησλ Λακπξάθεδσλ, θαηαιήγνπκε ζε πνιχ 

κηθξφ πνζνζηφ.  ε πεξηνρέο πάλησο πνπ είραλ πιεγεί απφ ηνλ Δκθχιην ή φπνπ ε 

ΔΓΑ είρε πςειά πνζνζηά εκθαλίδνληαλ πην δπλακηθέο θαη δηεθδηθεηηθέο (ΚΓ 

Μαθεδνλία).   

πκπεξαζκαηηθά, ζχκθσλα κε ηηο πεγέο πνπ κπνξέζακε λα αμηνπνηήζνπκε, ε 

Νενιαία Λακπξάθε είρε ηα πεξηζζφηεξα θνξίηζηα ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο πνιηηηθέο 

λενιαίεο θαη σο αξηζηεξή λενιαηίζηηθε νξγάλσζε ππνζηήξηδε ηε γπλαηθεία 

ζπκκεηνρή. Έρνληαο σο πξφηππν ηελ ΔΠΟΝ επεδίσμε κεγάια πνζνζηά ζπκκεηνρήο 

ηνπο, γεγνλφο πνπ δελ επαιεζεχηεθε ζηελ πξάμε ζην βαζκφ πνπ θαίλεηαη φηη ην 

επηζπκνχζαλ. ηα αξρεηαθά θείκελα ζπλερψο ζπλαληάκε απφ ηε κηα παξαηεξήζεηο 

γηα ηα ρακειά πνζνζηά θαη ηελ θαζπζηέξεζε ζηνλ ηνκέα ησλ θνξηηζηψλ, θαη απφ ηελ 

άιιε κηα ζεηξά πξνηάζεσλ γηα αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ηνπο, αιιά ρσξίο απνηέιεζκα 

απ‟ φ,ηη θαίλεηαη κέρξη ηέινπο. Σα αίηηα ηεο παξαπάλσ θαηάζηαζεο ήηαλ νξγαλσηηθά, 

ζρεηίδνληαλ φκσο θαη κε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ λέσλ. χκθσλα κε ηηο πξνθνξηθέο καο 

καξηπξίεο θαη ηηο γξαπηέο πεγέο, θαίλεηαη φηη επζχλνληαλ αξρηθά νη νξγαλψζεηο θαη 
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 «Μαο πλίγνπλ θάζε πξσηνβνπιία», ό. π., ζ. 6. 
171

 «Δπηθηλδχλνπο δηαζηάζεηο πξνζέιαβελ ε δηείζδπζηο ηνπ θνκκνπληζκνχ εηο ηα Γπκλάζηα ηεο 

Θεο/λίθεο. “Λακπξάθεδεο”, δηαθσηηζηαί θαη θαζνδεγεηαί», Καζεκεξηλή, 12/12/1964, ζ. 8· «Ζ 

δηαβξσηηθή δξαζηεξηφηεο ησλ “Λακπξάθεδσλ” εηο ηα Γπκλάζηα», Καζεκεξηλή, 15/12/1964, ζ.8· 
«Καηφπηλ άλσζελ εληνιψλ αη αξραί δελ επεκβαίλνπλ εηο ηελ παξάλνκνλ δξάζηλ ηεο λενιαίαο 

Λακπξάθε», Βξαδπλή, 3 /2/1965, ζ.8· «Πνηληθαί επζχλαη δηα ηνλ θ. Γ. Παπαλδξένπ. Έμαιινο πνιηηηθή: 

απεηιεί ηνπο ζπκκάρνπο κε ηελ … ξψζηθε αεξνπνξία», Βξαδπλή, 1 /2/1965, ζ.1· «Πξνθεξχμεηο εηο 

Γπκλάζηνλ ησλ Αζελψλ», Βξαδπλή, 19 /2/1965, ζ.8. 
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 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Βηβιηνζήθε, θαθ.: Βηβιία, θαθ.: 1950-1967, «Σν πξψην ηδξπηηθφ ζπλέδξην ηεο 

Γεκνθξαηηθήο Νενιαίαο Λακπξάθε»/[Αξρεηαθφ Σεθκήξην], 1965, ζ. 86.  



60 

 

πεξηζζφηεξν ην Κ πνπ αδηαθφξεζαλ θαη θαηφπηλ νη θνπέιεο πνπ δελ 

θηλεηνπνηήζεθαλ γηα ηνπο δηθνχο ηνπο ιφγνπο (απνδνρή θαη εζσηεξίθεπζε 

παξαδνζηαθψλ αληηιήςεσλ θαη λννηξνπηψλ, έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο, θαζεζηψο 

ηξνκνθξαηίαο θ.ά.)
173

.  

Β) πλδεηηθφο θξίθνο φισλ ησλ θνξηηζηψλ ήηαλ ηα θνηλά ελδηαθέξνληα θαη νη 

επαηζζεζίεο πνπ ηηο ραξαθηήξηδαλ. Απηά άιισζηε ηηο έθεξαλ θαη θνληά ζηελ 

λενιαηίζηηθε πνιηηηθή νξγάλσζε. ε γεληθέο γξακκέο ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ παηδεία 

θαη ηνλ πνιηηηζκφ, ηε δεκνθξαηία, ηελ ηζφηεηα θαη ηελ εηξήλε, δειαδή γηα φζα 

αγσλίδνληαλ θαη ε Νενιαία Λακπξάθε
174

.  

Σν κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν, φζνλ αθνξά ηα ηππηθά πξνζφληα, δειαδή ηνπο 

ηίηινπο ζπνπδψλ, ήηαλ αληίζηνηρν ηεο ηαμηθήο ηνπο πξνέιεπζεο. Σφζν απφ ηηο 

πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο φζν θαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπλαληήζακε ζηα αξρεία 

θαίλεηαη λα θαηαιήγνπκε ζηελ θνηλή δηαπίζησζε φηη νη πεξηζζφηεξεο, απφθνηηεο 

γπκλαζίνπ θαη θνηηήηξηεο, πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ κηθξναζηηθά θαη ιηγφηεξν απφ ηα 

θησρά αγξνηηθά ζηξψκαηα. Αληίζεηα, φζεο ήηαλ εξγάηξηεο ή αζρνινχληαλ ζηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα ήηαλ ρακειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επίπεδνπ, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε 

απφθνηηεο ηνπ δεκνηηθνχ
175

. Οη βαζηθφηεξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δηέθνπηαλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο ηα θνξίηζηα ησλ θησρψλ νηθνγελεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ καξηπξία ηεο 

ιγαο Σζνιαθίδνπ, ήηαλ ε νηθνλνκηθή αλέρεηα θαη ε θνηλσληθή αληίιεςε πνπ ήζειε 

ηηο θνπέιεο δεχηεξν θχιν, κε κνλαδηθή θαξηέξα ην γάκν θαη κνλαδηθφ ρψξν δξάζεο 

ην ζπίηη/λνηθνθπξηφ. «Έρσ βγάιεη κφλν ην δεκνηηθφ. Απηφ έγηλε γηαηί ε νηθνγέλεηά 

καο ήηαλ πνιχ θησρή. Έπξεπε λα βγνχκε θαηεπζείαλ ζηελ παξαγσγή. Καηάγνκαη 

απφ εξγαηηθή νηθνγέλεηα, πνιπκειή. Οη γνλείο κνπ ήηαλ πξφζθπγεο θαη ζην ζπίηη 

ήκαζηαλ 6 παηδηά. Ο παηέξαο κνπ ήηαλ εξγάηεο. Έηζη ινηπφλ, εγψ ζην λνπ κνπ είρα 

πσο κφιηο ηειεηψζσ ζα δνπιέςσ κε ηελ αδειθή κνπ ζην εξγνζηάζην „Κεξάλεο‟. 

Ήκνπλ φκσο ιηγάθη αδχλαηε θαη είπαλ πσο δελ ήκνπλ γη‟ απηή ηε δνπιεηά. Έκαζα 
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 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 09: Αξρεία Νενιαίαο, θαθ. 02: Γεκνθξαηηθή Νενιαία 

Λακπξάθε, θαθ.: 280.00028, «ρέδην απφθαζεο Α΄ πλεδξίνπ ηεο ΓΝΛ γηα ηελ θνξηηζίζηηθε 

δνπιεηά»/[ρέδην απφθαζεο], 31/3/1965. 
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 ΦΑ-ΑΚΗ, Βηβιηνζήθε, θαθ.: Βηβιία, θαθ.: 1950-1967, θαθ.: Ζ ειιεληθή λενιαία θαη ην Α΄ 

πλέδξην ηεο Γεκνθξαηηθήο Νενιαίαο Λακπξάθε, «Ζ ειιεληθή λενιαία θαη ην Α΄ πλέδξην ηεο 

Γεκνθξαηηθήο Νενιαίαο Λακπξάθε»/[Αξρεηαθφ Σεθκήξην], 1/1965, ζ. 1-3, 37-38, 50-56· Απφ ην 

εκεξνιφγην, πνπ απνδίδεηαη ζε αλψλπκε δεθανρηάρξνλε Λακπξάθηζζα θαη ην νπνίν βξήθακε ζηε 

ζπιινγή ηεο Καίηεο Σζαξνπρά ζηα αξρεία ΔΜΗΑΝ, ελδεηθηηθά παξαζέηνπκε θάπνηα απφ ηα ηδαληθά 

πνπ θαηαγξάθνληαη: «Εήησ ε αγάπε, ε νκφλνηα, ε εηξήλε. Εήησ ε πίζηηο, ε αθνζίσζηο, ε ιαηξεία. 

Εήησ ε εξγαζία, ε ραξά, ε επηπρία. Εήησ ε ηζνλνκία, ηζνηηκία θαη άιια πνιιά πνπ είλαη 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ» Βι. ΔΜΗΑΝ, πιινγή Καίηεο Σζαξνπρά-Κνκςνπνχινπ, θαθ. 2, ππνθ. 2, «Σν 

εκεξνιφγην ηνπ αγψλα γηα ηελ εηξήλε θαη ηελ δεκνθξαηία», ρ.ρ. 
175

 πλέληεπμε κε ηε Ρφε Νηάθνπξε, 2013. 
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θνκκσηηθή θη απφ ηφηε δνπιεχσ. Γελ είλαη πσο δελ „έπαηξλα ηα γξάκκαηα‟, αιιά ηφηε 

ηη θίλεηξν ππήξρε; Σφηε ππήξρε ε λννηξνπία φηη νη θνπέιεο ζα παληξεπηνχλε, ζα 

κείλνπλ ζην ζπίηη. Έπξεπε λα θνηηάμσ ηα παηδηά, ηα αγφξηα δειαδή, λα έρνπλ 

πεξηζζφηεξα εθφδηα γηα ηε δσή»
176

.  

Σν επίπεδν ηεο πνιηηηθνπνίεζεο ηνπο ήηαλ αλάινγν ηεο κφξθσζεο, ηνπ 

θνηλσληθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπο. πσο έρνπκε δεη παξαπάλσ, 

νη πεξηζζφηεξεο πξνέξρνληαλ απφ αξηζηεξέο νηθνγέλεηεο θαη νη ππφινηπεο απφ ηνλ 

επξχηεξν πξννδεπηηθφ-δεκνθξαηηθφ ρψξν. ηελ πιεηνςεθία ηνπο φκσο δελ θαίλεηαη 

λα αζρνινχληαη ηφζν κε πνιηηηθέο ζεσξίεο, φπσο ηελ καξμηζηηθή. Αθφκα θαη νη 

θνηηήηξηεο, πνπ ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά αθηέξσλαλ ρξφλν ζε πεξαηηέξσ κειέηε θαη 

ζπδεηήζεηο θαη εμέθξαδαλ πξνβιεκαηηζκνχο γηα ζχγρξνλά ηνπο ζέκαηα, ζηελ αξρή 

ελδηαθέξνληαλ θαη αγσλίδνληαλ πεξηζζφηεξν γηα ζέκαηα παλεπηζηεκηαθά, φπσο 

άιισζηε ζπλέβεθε θαη κε ην θνηηεηηθφ θίλεκα ηεο επνρήο, θαη κεηά ηα Ηνπιηαλά 

αζρνιήζεθαλ πεξηζζφηεξν κε ηελ πνιηηηθή. Ζ ιγα Γθξάηδηνπ, θνηηήηξηα ηφηε ζηε 

Φηινζνθηθή ρνιή Αζελψλ, ζπκάηαη ηηο αγσληζηηθέο ηνπο θηλεηνπνηήζεηο ππέξ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο, ηεο επηθξάηεζεο ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο θαη ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ ησλ ζπνπδψλ θαη φηη νη Λακπξάθηζζεο, αθφκε θαη νη πην 

ζηξαηεπκέλεο, ελδηαθέξνληαλ πεξηζζφηεξν γηα ινγνηερληθά θαη θαιιηηερληθά ζέκαηα, 

ιφγσ ηεο ζρνιήο
177

. Ζ απνπζία ζπδεηήζεσλ γηα ζεσξεηηθά θαη ηδενινγηθά δεηήκαηα 

ππήξμε έλα απφ ηα θελά ηεο νξγάλσζεο. Παξαηεξήζεθε κάιηζηα θαη ζην Α΄ Ηδξπηηθφ 

πλέδξην ηεο ΓΝΛ, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε έθπιεμε ζηνλ εθπξφζσπν ηεο ηηαιηθήο 

θνκκνπληζηηθήο λενιαίαο
178

. Δθηφο απφ ηελ απηαξρηθφηεηα ηνπ θαζεζηψηνο, απηφ 

ίζσο λα ζπλδέεηαη κε έλα επξχηεξν ζέκα ηεο Αξηζηεξάο εθείλε ηελ επνρή. Απφ ην 

1956 σο ην 1968, εμ εμαηηίαο ησλ απνθαιχςεσλ γηα ην ζηαιηληθφ θαζεζηψο θαη ησλ 

γεγνλφησλ ηνπ 1956, νη θνκκνπληζηέο επηδείθλπαλ κάιινλ κηθξφ ελδηαθέξνλ γηα ην 

καξμηζκφ. Οη πην ξηδνζπαζηηθνί, κάιηζηα, λένη θαη λέεο είραλ ηελ ηάζε λα ηαπηίδνπλ 

ηε καξμηζηηθή ζεσξία κε επαλαζηαηηθέο πξαθηηθέο ζε ρψξεο καθξηλέο (Κίλα, Κνχβα, 

απνηθίεο), νη νπνίεο θηλνχληαλ καθξηά απφ ηα θαζηεξσκέλα
179

.  

Πην πνιηηηθνπνηεκέλεο ήηαλ νη θνπέιεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηε Ν. ΔΓΑ. 

Πνιιέο απφ απηέο, θπξίσο θνηηήηξηεο, αλέιαβαλ θαη πην απαηηεηηθνχο ξφινπο, 
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 πλέληεπμε κε ηελ ιγα Σζνιαθίδνπ, 2013. 
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 πλέληεπμε κε ηελ ιγα Γθξάηδηνπ, 2012. 
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 Σάζνο Σξίθθαο, ό. π., ζ. 1153.  
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 Tony Judt, Ζ Δπξώπε κεηά ηνλ Πόιεκν, κεηάθξ. Νηθεθφξνο ηακαηάθεο, η. 2, Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 

2012, ζ. 249, 255. 
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δειαδή έγηλαλ ππεχζπλεο ζπλνηθψλ ή αζρνιήζεθαλ κε ηελ θαζνδήγεζε, ηε 

δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ, ηηο νκηιίεο ζε δηάθνξεο εθδειψζεηο θ.ά. Αλάκεζά ηνπο θαη 

νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο Λακπξάθηζζεο πνπ καο έδσζαλ ζπλέληεπμε. Κάπνηεο απφ 

καζήηξηεο, φπσο ε Μαξία Καιιέξγε, άιιεο σο θνηηήηξηεο, άιιεο σο εξγαδφκελεο. 

Δμαίξεζε απνηεινχλ ε ιγα Γθξάηδηνπ θαη ε Κπξηαθή Φαθάξνπ, νη νπνίεο είραλ 

ζρέζε κφλν κε ηε Νενιαία Λακπξάθε.  

Δζηηάδνληαο ζηηο Λακπξάθηζζεο πνπ καο έδσζαλ ζπλέληεπμε, παξαηεξνχκε φηη 

φζεο ήηαλ κέιε ηεο Ν. ΔΓΑ είραλ δξαζηεξηνπνηεζεί ζε δηάθνξνπο ηνκείο, εκπεηξία 

ηελ νπνία κεηέθεξαλ θαη ζηε ΓΝΛ. πγθεθξηκέλα, ε Λακπξηλή Παπαγησξγάθε-

Καξάκπεια είρε δξαζηεξηνπνηεζεί ζην ζπλδηθάην ινγηζηψλ, φπνπ θαη παξέκεηλε 

κέρξη ηέινπο, ελψ ε Ρφε Νηάθνπξε αλήθε ζηνλ «χιινγν Δξγαδνκέλσλ Φνηηεηψλ-

πνπδαζηψλ» (ΔΦ)
180

. Ζ Αξγπξψ Εαλλή-Ρεθιείηε, ηα πξψηα ρξφληα πνπ 

νξγαλψζεθε ζηελ Ν.ΔΓΑ, αζρνινχληαλ κε ηελ παξάλνκε νξγάλσζε ησλ ζρνιείσλ, 

πξψηα ζηα εκεξήζηα θαη θαηφπηλ ζηα λπθηεξηλά γπκλάζηα. Καζνδεγνχζε, «θξάηαγε» 

φπσο ζπλήζηδαλ λα ιέλε, καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ είραλ εληαρζεί ζηε Ν.ΔΓΑ, ν 

αξηζκφο ησλ νπνίσλ είρε απμεζεί πνιχ απφ ην 1961 θαη κεηά
181

. 

 Ζ Μαξία Καιιέξγε δηαθηλνχζε ςεθνδέιηηα ηεο ΔΓΑ απφ κηθξή ειηθία 

(καζήηξηα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ), φηαλ δελ κπνξνχζαλ νη κεγάινη. ην Γπκλάζην 

εληάρζεθε ζηελ Διιεληθή Δπηηξνπή δηά ηελ Γηεζλή Όθεζηλ θαη ηελ Δηξήλελ 

(ΔΔΓΤΔ)
182

. Δθεί είρε γλσξίζεη ηνλ Γξ. Λακπξάθε, ηνλ νπνίν ραξαθηήξηζε σο «θαιφ 

ζχκβνπιφ ηνπο». Δπίζεο, καδί κε ηελ Αιέθα Γξφζνπ-Παπαξήγα σο καζήηξηεο είραλ 

πξνζειπηίζεη πνιινχο/έο ζπκκαζεηέο/ηξηέο ηνπο ζηνλ αγψλα γηα ηελ παηδεία: 

«Ήκαζηαλ ζην 2
ν
 Γπκλάζην πνπ ήηαλ ε αξηζηνθξαηία ηνπ Κνισλαθίνπ, παηδηά (γηνη) 

ζηξαηεγψλ θαη ινηπά θαη ήηαλ ην πξψην πνπ ζπκκεηείρε ζηελ απεξγία ζρεδφλ 100%. 

Παίξλαλε φινη νη ζηξαηεγνί ηνλ δηεπζπληή θαη ιέγαλε „ηη γίλνληαη ηα παηδηά καο;‟»
183

. 
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 χιινγνο Δξγαδνκέλσλ Φνηηεηψλ-πνπδαζηψλ» (ΔΦ): Ηδξχζεθε ην 1956 κε πξψην πξφεδξν ηνλ 

Απφζηνιν Καθιακάλε. Απνηέιεζε ηνλ πξψην λενιαηίζηηθν ζχιινγν πνπ απνθηά επίζεκε θαηαζηαηηθή 

ππφζηαζε κεηά ηνλ Δκθχιην θαη έθεξε ζην πξνζθήλην ηα δεηήκαηα ησλ εξγαδφκελσλ, ζε κεγάιν 

πνζνζηφ εθείλε ηελ επνρή, θνηηεηψλ. Καηεχζπλε θαη νξγάλσζε ηηο εηδηθέο δηεθδηθήζεηο ηεο 

ζπνπδάδνπζαο λενιαίαο θαη ππήξμε πξνπνκπφο φισλ ησλ επηηξνπψλ ηεο εξγαδφκελεο λενιαίαο αιιά 
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 πλέληεπμε κε ηελ Αξγπξψ Εαλλή-Ρεθιείηε, 2013· Γήκεηξα Λακπξνπνχινπ, «Νένη, καζεηέο θαη 
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 Ζ Μαξία Μαξνπιάθνπ μεθίλεζε ηελ ελαζρφιεζή ηεο κε ηα θνηλά επίζεο ζε 

κηθξή ειηθία. Έθθξαζε θαιιηηερληθψλ θαη πλεπκαηηθψλ αλαδεηήζεσλ, παξέεο κε 

πνιηηηθνπνηεκέλνπο λένπο, ζπκκεηνρή ζηηο θνηηεηηθέο θηλεηνπνηήζεηο, εθινγηθφο 

αληηπξφζσπνο ηεο ΔΓΑ ήηαλ νη ζπνπδαηφηεξεο απφ ηηο δξάζεηο ηεο. «Γξάθακε 

δηεγεκαηάθηα, γξάθακε ςεπδψλπκα θαη ζπλαληηφκαζηαλ ζηα γξαθεία ηεο Γηάπιαζεο 

[Παίδσλ]. Δθεί ήξζακε ζε επαθή κε ην θνηηεηηθφ θίλεκα. Σφηε ήηαλ ην θνηηεηηθφ 

εηζηηήξην. πκκεηείρακε ζηηο εθδειψζεηο, δηαδειψζεηο θαη φια απηά. Ήηαλ κηα 

νκάδα θνξηηζηψλ απφ ην Αξζάθεην πνπ εξρφληνπζαλ ζηε Γηάπιαζε, εκείο απφ ην 

Γπκλάζην Καιιηζέαο θαη απφ ηε ζρνιή Υαηδεδάθε ν καθαξίηεο ν Σάθεο Παπάο θαη 

άιια παηδηά. Ήκαζηαλ κηα πνιχ σξαία παξέα. Πάληα ππήξραλ ζπδεηήζεηο, 

εξσηήκαηα γχξσ απφ θηινζνθηθά ζέκαηα. Σφηε, λα θαηαιάβεηο, αληηγξάθακε βηβιία 

πνπ ήηαλ απαγνξεπκέλα, γηα παξάδεηγκα Μέιπσ Αμηψηε, θαη ηα δηαδίδακε. Ήκαζηαλ 

θαη εθινγηθνί αληηπξφζσπνη ηεο ΔΓΑ ζην πξαμηθφπεκα ηνπ „61, κε ηελ Ξαλζίππε 

[Μίρα] θαη ηνλ Μηράιε Παπαγηαλλάθε, 19 ρξνλψλ παηδηά»
184

.   

Ζ Ρεληψ Παπαηζαξνχρα-Μίζζηνπ, πάιη, ζπκάηαη: «Ήκνπλ ε κφλε θνπέια πνπ 

έβαιε ππνςεθηφηεηα γηα ην Γ ηεο ΔΑΠ. ην Παλεπηζηήκην ζηε Θεζζαινλίθε 

ήκνπλα ζηνλ ζχιινγν Φνηηεηηθφο κηινο πδεηήζεσλ (ΦΟ) κέρξη ην 1962. Ήηαλ 

έλαο ζχιινγνο κε νξγαλσκέλσλ αξηζηεξψλ, πνπ νξγάλσλε κηθξέο εθδειψζεηο θαη 

ζπδεηήζεηο γηα ζέκαηα ηεο επνρήο, θπξίσο θαιιηηερληθά θαη πλεπκαηηθά. Χο κέινο 

ηεο ΔΓΑ ήκνπλ ππεχζπλε ζην Παλεπηζηήκην, αιιά κε λνκίδεηο, φηαλ αλεβαίλακε ζηα 

γξαθεία ηεο ΔΓΑ ήκαζηαλ 7 άλζξσπνη απφ φιν ην Παλεπηζηήκην»
185

.  

Ζ Κξήηε κπψθνπ μεθίλεζε ηε δξάζε ηεο σο καζήηξηα απφ ηηο ρξηζηηαληθέο 

καζεηηθέο νκάδεο, γηαηί ζαλ παηδί είρε ηελ αλάγθε λα πηζηεχεη θάπνπ, φπσο καο είπε. 

ηαλ αληηιήθζεθε ηνλ αληηθνκκνπληζκφ πνπ ηηο ραξαθηήξηδε απνκαθξχλζεθε θαη σο 

θνηηήηξηα εληάρζεθε ζηε Ν.ΔΓΑ. Τπήξμε ππεχζπλε ηεο Ν.ΔΓΑ γηα ην έηνο ηεο ζηελ 

Ννκηθή ρνιή Αζελψλ θαη απφ ην 1961 έσο θαη ην 1965 εθιεγφηαλ -ε κφλε 

θνηηήηξηα- ζην Γ ηεο «Παγθξεηίνπ Δλψζεσο», ζχιινγν κε κεγάιε 

δξαζηεξηφηεηα
186

. Σέινο, ε ιγα Γθξάηδηνπ ζπκήζεθε: «Χο καζήηξηεο είρακε γξάςεη 

έλα γξάκκα ζηνλ Μίθε Θενδσξάθε, ζην νπνίν εθθξάδακε ηνλ ζαπκαζκφ καο θαη ζην 

νπνίν καο απάληεζε θαη δήηεζε ζπλάληεζε καδί καο. Πήγακε. Μαο είπε πσο ήζειε λα 
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θάλεη θάηη κε ηνπο λένπο θαη καο ράξηζε έλα βηβιίν ηνπ γηα ηε κνπζηθή. Ο Μίθεο, ην 

άθνπζκά ηνπ θαη ε ζπλάληεζή καδί ηνπ ήηαλ πνιηηηθή πξάμε»
187

.  

Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο φκσο, πνπ δελ ήηαλ ζηειέρε ή θνηηήηξηεο, ε ζπκκεηνρή 

ζηελ λενιαηίζηηθε νξγάλσζε θαη ζηηο δξάζεηο ησλ Λεζρψλ ζεκαηνδφηεζε ηελ 

πεξαηηέξσ κφξθσζε θαη πνιηηηθνπνίεζε ηνπο. Με φρεκα ηνλ πνιηηηζκφ νδεγνχληαλ 

ζηελ πνιηηηθή. Ζ ζπκκεηνρή -ελεξγφο ή κε- ζε δξάζεηο θαη εθδειψζεηο (θνηλσθειείο, 

πνιηηηζηηθέο, πνιηηηθέο), ζε πνιηηηθέο δηαδειψζεηο, ζηηο Μαξαζψληεο Πνξείεο 

Δηξήλεο, νη ζπλαλαζηξνθέο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί πνπ πξνέθππηαλ κέζα απφ απηέο, 

ηα αλαγλψζκαηα ζηηο βηβιηνζήθεο, ηα κνπζηθά αθνχζκαηα θαη νη ζπδεηήζεηο πνπ 

δηνξγαλψλνληαλ απφ ηα θαζνδεγεηηθά φξγαλα (ηα πεξηζζφηεξα κέιε ηεο ΔΓΑ) ήηαλ 

νη ζπλεζέζηεξνη ηξφπνη πξνζέγγηζεο ηεο πνιηηηθήο. «Πνιηηηθέο ήηαλ νη ζπδεηήζεηο 

πνπ έθαλε ε ΔΓΑ, ηηο νπνίεο πεγαίλακε θαη παξαθνινπζνχζακε ή θάπνηεο 

εθδειψζεηο κε ηνλ Μ. Θενδσξάθε ζε πνίεζε ηνπ Γ. Ρίηζνπ, πνπ δελ είρακε δηαβάζεη. 

Κη έηζη κέζα ζ‟ απηφ ην ηζνχξκν κεγαιψζακε»
188

.  

Ζ ζπζηεκαηηθφηεξε θαη ζεκαληηθφηεξε πξνζπάζεηα ηδενινγηθήο δνπιεηάο έγηλε 

κε ην Διεχζεξν Παλεπηζηήκην, πνπ ιεηηνχξγεζε ζηε Θεζζαινλίθε απφ ηηο 23 

Φεβξνπαξίνπ 1964 θαη γηα έλα ρξφλν. Οξγάλσλε δεθαπελζήκεξα καζήκαηα θαη ην 

40-50% ηνπ αθξναηεξίνπ ην απνηεινχζαλ γπλαίθεο
189

. Μηα πξψηε επαθή, πάιη, κε 

ηελ καξμηζηηθή ζθέςε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηηο Δβδνκάδεο Μαξμηζηηθήο θέςεο 

πνπ νξγάλσζε ην Κέληξν Μαξμηζηηθψλ Μειεηψλ θαη Δξεπλψλ ηα δχν ηειεπηαία 

ρξφληα πξηλ ηε Γηθηαηνξία (12-20 Μάε 1965 θαη 4-15 Μάε 1966) ζην νπνίν 

ζπκκεηείρε θαη ν  Νίθνο Πνπιαληδάο
190

. 

Έρνληαο, ινηπφλ, γλψζε ησλ αδπλακηψλ ηνπο, πνιιέο πξνζπαζνχζαλ θαη κφλεο 

ηνπο κέζσ ηεο απηνκφξθσζεο λα θαιχςνπλ ηα θελά. ζεο δνχζαλ ζε αζηηθά θέληξα 

ή θνληά ζε απηά είραλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαβάδνπλ ηαθηηθά ηα έληππα ηεο Νενιαίαο 

Λακπξάθε, φπσο Ξαζηεξηά, Γξόκνη ηεο εηξήλεο, Ζ Γεληά καο, θαη θπξίσο ηελ 

εθεκεξίδα Ζ Απγή. Γηα ηα θνξίηζηα ησλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ δελ ππήξραλ 

εχθνια άιινη δηέμνδνη εθηφο απφ ηηο Λέζρεο ηεο ΓΝΛ. Κάπνηεο ήηαλ ζπλδξνκήηξηεο 

ζηελ Δπηζεώξεζε Σέρλεο, ηελ Παλζπνπδαζηηθή θαη ζε άιια πεξηνδηθά ή βνεζνχζαλ 

ζηελ θπθινθνξία ηνπο. Λίγεο ήηαλ απηέο πνπ έδηλαλ ξεπνξηάδ, φπσο ε Μαξία 
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Καιιέξγε, ή  αξζξνγξαθνχζαλ ζε απηά, φπσο ε Ρεληψ Παπαηζαξνχρα-Μίζζηνπ, θαη 

κφλν ε Μαξία Μαξνπιάθνπ είρε ππάξμεη θαη εθδφηξηα, ηεο Παλζπνπδαζηηθήο.    

Ζ βειηίσζε ηνπ ηδενινγηθνχ-πνιηηηθνχ επηπέδνπ ησλ κειψλ θαη ησλ ζηειερψλ 

ηεο ΓΝΛ, γεληθφηεξα θαη φρη κφλν ησλ γπλαηθψλ ηεο, ήηαλ έλα απφ ηα πξνβιήκαηα 

ηεο νξγάλσζεο. Έρεη  επηθξηζεί γηα αλεπάξθεηα, αθφκε θαη γηα αλππαξμία, θαη έρεη 

θαηεγνξεζεί φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν άθεζε ηε λενιαία άνπιε κπξνζηά ζηε 

Γηθηαηνξία. Τπήξραλ βέβαηα θαη αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο πνπ δπζρέξαηλαλ ηε 

ηδενινγηθή/πνιηηηθή επηκφξθσζε ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε, φπσο ε έιιεηςε 

καξμηζηηθψλ βηβιίσλ. 

 Έηζη, ν ηνκέαο δηαθψηηζεο/θαζνδήγεζεο, επηδηψθνληαο ηελ εθιαΐθεπζε ησλ 

ζέζεσλ ηεο ΓΝΛ, πξφηεηλε θαη πξνψζεζε δηάθνξεο κνξθέο πξνβνιήο ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπγθηλήζνπλ θαη λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο λένπο θαη ηηο λέεο, ρσξίο λα 

ηνπο/ηηο ηξνκάμνπλ. Απηνί νη ηξφπνη πξνβνιήο δελ ήηαλ άιινη απφ απηνχο πνπ 

αλαθέξακε παξαπάλσ, δειαδή ε έθδνζε θαη θπθινθνξία εληχπσλ, νη δηαιέμεηο-

νκηιίεο, ε ειεχζεξε ζπδήηεζε, ηα ζεκηλάξηα, ηα ζπλέδξηα, νη θηλεκαηνγξαθηθέο 

πξνβνιέο, νη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, νη εθζέζεηο, νη ενξηαζκνί θαη αλάινγεο 

εθδειψζεηο. Παξάιιεια, εηζεγνχληαλ θαη πξνσζνχζε ηε ζπλεξγαζία κε ινγνηέρλεο, 

θαιιηηέρλεο, δσγξάθνπο, γιχπηεο, ραξάθηεο, δηαθνζκεηέο, αξρηηέθηνλεο θαη 

επηζηήκνλεο πξνθεηκέλνπ λα εκπλεχζνπλ θαη λα θαζνδεγήζνπλ ηνπο λένπο. ηελ 

πξάμε φκσο πεξηνξίζηεθε ζηελ έθδνζε θαη δηάδνζε πεξηνδηθψλ, θπιιαδίσλ θαη 

«Δζσηεξηθψλ Γειηίσλ», ελψ νη ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο παξέκεηλαλ πεξηνξηζκέλεο 

θαη απνζπαζκαηηθέο
191

. 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη ζην πιαίζην ηεο καδηθήο θαη αλνηρηήο 

νξγάλσζεο εληάζζεηαη θαη ε ζειίδα κε ηίηιν: «Με ηηο θνπέιεο ηεο γεληάο καο», πνπ 

αθηέξσλε ζηηο γπλαίθεο -ζηα πξψηα θχιια θπθινθνξίαο ηεο- Ζ Γεληά καο, 

δεθαπελζήκεξε εθεκεξίδα ηεο ΓΝΛ
192

. Μέζσ απηήο, εθηφο απφ ηελ έκκεζε 

επηκφξθσζε- πνιηηηθνπνίεζε ησλ θνξηηζηψλ, επεδίσθαλ θαη λα ζπλνκηινχλ καδί ηνπο 

ζρεηηθά κε ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηά ηνπο (νηθνλνκηθά, κφξθσζε, θνηλσληθή ζέζε, 
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 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 09: Αξρείν Νενιαίαο, θαθ. 02: Γεκνθξαηηθή Νενιαία 
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πξνίθα, ηζνηηκία
193

) λα πξνηείλνληαη ιχζεηο, λα πξνβάιινληαη δξάζεηο ηνπο, αθφκε 

θαη λα επηθνηλσλνχλ νη αλαγλψζηξηεο κεηαμχ ηνπο. Ζ Ρεληψ Παπαηζαξνχρα-Μίζζηνπ 

εμεγεί ηελ χπαξμε ηεο ζειίδαο σο αλάγθε έθθξαζεο ησλ ζχγρξνλσλ γπλαηθψλ κε 

άπνςε, γηα ζέκαηα κφδαο, νκνξθηάο θαη λνηθνθπξηνχ. «Τπήξρε κία ηάζε φηη νη 

γπλαίθεο ήηαλ ηδηαίηεξεο. Δίλαη άλζξσπνη κελ αιιά έρνπλ άιιεο αλάγθεο, πξννπηηθέο 

θιπ. Καη γηα λα κελ είκαζηε πίζσ -ζέιακε λα είκαζηε κέζα θαη ζηε κφδα- 

παξαθνινπζνχζακε ην ηηαιηθφ πεξηνδηθφ γηα γπλαίθεο, Noi Donne. Καη είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ. Οη καχξεο θάιηζεο, γηα παξάδεηγκα, ήηαλ κφδα. Μπνξεί νη άιιεο 

θνπέιεο λα ήηαλ ζπληεξεηηθέο, νη Λακπξάθηζζεο φκσο ηηο θνξέζαλε λσξίο. πσο 

λνκίδσ φηη θνξέζαλε λσξίο ηα κίλη θαη ηα παληειφληα
194

. Γελ ην θάλαλε επεηδή ήηαλ 

Λακπξάθηζζεο, αιιά ήηαλ Λακπξάθηζζεο επεηδή ήηαλ δηαηεζεηκέλεο λα 

αθνινπζήζνπλ ηα θαηλνχξγηα πξάγκαηα πνπ νξηνζεηνχζαλ ηε λέα γπλαίθα, ηε 

λενιαία πνπ ζέιεη λα έρεη θσλή θαη λα αθνχγεηαη, λα έρεη δηθαηψκαηα»
195

. Ζ ζειίδα, 

ινηπφλ, θηινμελνχζε πξψηα απ‟ φια έμππλεο, πξαθηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπκβνπιέο 

νκνξθηάο θαη κφδαο. Ζ ζειπθφηεηα θαη θνκςφηεηα δελ απνξξίπηνληαλ, αληηζέησο 

ζπκβάδηδαλ κε ην πξφηππν ηεο ζχγρξνλεο, δπλακηθήο θαη πνιηηηθνπνηεκέλεο 

γπλαίθαο, φπσο καο δηαβεβαηψλεη θαη ε Ρφε Νηάθνπξε: «Οη παιηέο θνκκνπλίζηξηεο 

ιέγαλε πσο ήηαλ ζα λα έβιεπεο άλδξεο. Γελ ήηαλ φκσο έηζη. Τπήξραλ θαη θαιινλέο 

κέζα ζηελ Αληίζηαζε. Αιιά ζηελ επνρή κνπ ήηαλ θάηη ραξηησκέλα θνξίηζηα! Καη 

ζειπθά ήηαλε θαη ρνξεπηαξνχδεο ήηαλε θαη ραξνχκελα πιάζκαηα ήηαλε κε 

άπνςε»
196

. Σα ίδηα «γπλαηθεία» ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδνληαλ απφ ηελ επνρή 

δεκηνπξγίαο ηεο ΓΚΝΓΛ. «Ζ δξνζηά, ε ράξε θαη ε ζεκλφηεηα ηνπ αθξναηεξίνπ 

ηζνθάξηδαλ ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ», έγξαθε ε Απγή ζε άξζξν ηεο γηα ηελ πξψηε 

ζπγθέληξσζε γηα λέεο θνπέιεο πνπ δηνξγάλσζε ε ΓΚΝΓΛ ζηελ Αζήλα, ζην ζέαηξν 

«Πνξεία» ζηηο 23 επηεκβξίνπ 1963
197

. πλνδεπφηαλ κάιηζηα θαη απφ κηα 

θσηνγξαθία ρακνγειαζηψλ λεαξψλ θνξηηζηψλ κε πεξηζηέξηα ζηα ρέξηα ηνπο κε 

ππφηηηιν: «Ζ θνπέια θαη ην πεξηζηέξη. χκβνια θαη ηα δχν ηεο ραξάο, ηεο εηξήλεο 

θαη ηεο αγλφηεηαο». Οη θνπέιεο θαη ε εηξήλε, ην θχιν θαη ε πνιηηηθή, ζπλαληψληαη, 

                                                           
193

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 09: Αξρείν Νενιαίαο, θαθ.: 02 Γεκνθξαηηθή Νενιαία 

Λακπξάθε, θαθ.: 280.00028, «ρέδην απφθαζεο ηνπ Α΄ πλεδξίνπ ηεο ΓΝΛ γηα ηελ θνξηηζίζηηθε 

δνπιεηά»/[ρέδην απφθαζεο], 31/3/1965. 
194

 Γηα ηηο Λακπξάθηζζεο κε ηηο καχξεο θάιηζεο, ελδεηθηηθέο είλαη ε ηξίηε θαη ε ηέηαξηε θσηνγξαθία 

ζην Παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο, ζ. 167. Με παληειφληα δηαθξίλνληαη ζηελ έλαηε θσηνγξαθία, ζ. 170. 
195

 πλέληεπμε κε ηε Ρεληψ Παπαηζαξνχρα-Μίζζηνπ, 2013. 
196

 πλέληεπμε κε ηε Ρφε Νηάθνπξε, 2013. 
197

 «πγθέληξσζηο γηα λέεο θνπέιεο», Ζ Απγή,  25/9/1963, ζ. 5.  



67 

 

αθνινπζψληαο ηα ίρλε ησλ έκθπισλ ζηεξεφηππσλ θαη ζπκθσλψληαο κε ηελ πνιηηηθή 

θαηεχζπλζε ηεο ΔΓΑ. Οη θνπέιεο αλαβαζκίδνληαη θνηλσληθά σο κέιινπζεο κεηέξεο, 

πνπ ζα θέξνπλ ηε δσή θαη ηε ραξά θαη σο αγσλίζηξηεο ηεο εηξήλεο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηχρνπλ ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο
198

. 

ηελ ίδηα ζειίδα, δεκνζηεχνληαλ επίζεο ζπκβνπιέο γηα ηηο δνπιεηέο θαη ηνλ 

θαιισπηζκφ ηνπ ζπηηηνχ, ζε πξνζηηέο ηηκέο κε θηελά ή επαλαρξεζηκνπνηεκέλα πιηθά. 

Σέινο, ζηε ζηήιε «Δπαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο λέαο θνπέιαο», 

αθνινπζψληαο πάιη ηα γπλαίθεηα ζηεξεφηππα, φπσο δειψλεη θαη ν ηίηινο, 

πξνηείλνληαλ ζρνιέο γξακκαηέσλ, ζηελνγξαθίαο, δηαθνζκεηηθψλ ηερλψλ θ.ά. Ζ 

δηαθνξά εληνπηδφηαλ ζην φηη πξφηεηλαλ ζρνιέο αλαγλσξηζκέλεο απφ ην θξάηνο 

πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ηα θνξίηζηα λα επηιέμνπλ κηα αμηφπηζηε ζρνιή, ζχκθσλε 

κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη ηε δήηεζε ηεο επνρήο, θαη λα ηα πξνζηαηεχζνπλ απφ ηνλ 

θίλδπλν παξαπιάλεζεο απφ δηάθνξεο θεξδνζθνπηθέο ή χπνπηεο ζρνιέο/επηρεηξήζεηο. 

Υσξίο λα απνκαθξχλνληαη απφ ηα πιαίζηα ησλ «γπλαηθείσλ ελδηαθεξφλησλ» 

πξνζπαζνχζαλ λα πξνβάιινπλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ επνρή. Γηα 

παξάδεηγκα, φηαλ έθαλαλ αθηέξσκα ζηνλ γάκν (ην φλεηξν ησλ πεξηζζνηέξσλ 

γπλαηθψλ) πξφβαιαλ θαη ηνλ πνιηηηθφ γάκν πνπ ίζρπε ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. 

Γηα ηα θνξίηζηα ηνπ ρσξηνχ, πάιη, πξφηεηλαλ δξάζεηο κε ηηο νπνίεο πξνζπαζνχζαλ λα 

δψζνπλ άιιε νπηηθή ζηηο γπλαηθείεο αζρνιίεο κε ηηο νπνίεο θαηαηξίβνληαλ νιεκεξίο. 

Γηα παξάδεηγκα ηηο παξφηξπλαλ ηα ρεηκσληάηηθα βξάδηα, φηαλ δελ ζα ππήξρε πνιιή 

δνπιεηά, λα ζπλαληψληαη ζε θάπνην ζπίηη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θεληήκαηνο, κία 

θνπέια -δηαθνξεηηθή θάζε θνξά- λα δηαβάδεη ζηηο άιιεο έλα θαιφ βηβιίν ή 

εθεκεξίδα. Έηζη, κέζσ ησλ ηαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ, ζα ηνπο δηλφηαλ ε επθαηξία ηεο 

εμφδνπ, ζα αλαπηχζζνληαλ θηιίεο, ζα θαιιηεξγνχληαλ ην αίζζεκα ηεο αιιειεγγχεο 

θαη ηεο ζπληξνθηθφηεηαο κεηαμχ ηνπο, ελψ παξάιιεια ζα πνιηηηθνπνηνχληαλ κέζα 

απφ ηα αλαγλψζκαηα θαη ηηο ζπδεηήζεηο πνπ ζα αθνινπζνχζαλ
199

.  

Οη παξαδνζηαθέο γπλαηθείεο αμίεο (κεηξφηεηα, λνηθνθπξνζχλε, αγλφηεηα, 

ράξε) δελ ακθηζβεηνχληαλ. Υαξαθηήξηδαλ θαη έπξεπε λα ραξαθηεξίδνπλ ηηο 

Λακπξάθηζζεο. Ζ Νενιαία Λακπξάθε, ε ΔΓΑ, αιιά θαη νη ίδηεο δελ ακθηζβήηεζαλ 

ηα παξαπάλσ ζηεξεφηππα, ηνπιάρηζηνλ δεκνζίσο. Ζ δπζθήκηζε θαη ε απαμίσζε πνπ 

                                                           
198

 Αξρεία ΑΚΗ, Αξρείν ΔΓΑ, θ. 316, «Βνεζεηηθφ  ζεκείσκα γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ γηα 

ηελ Πνξεία Δηξήλεο», ζ. 3. 
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 Βι. ηα άξζξα ζηε ζηήιε/ζειίδα κε ηίηιν: «Με ηηο θνπέιεο ηεο Γεληάο καο» ζην ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, 

Βηβιηνζήθε, θαθ.: Δθεκεξίδεο, θαθ.: 1950-1967, θαθ.: Γεληά καο (Ζ), θαθ.: «Ζ γεληά καο»/[Αξρεηαθφ 

Σεθκήξην], 23/10-4/12/1965. 
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είραλ ππνζηεί νη γπλαίθεο ηεο Αξηζηεξάο ηνπ ΔΑΜ θαη θπξίσο ηνπ ΔΛΑ
200

, αιιά 

θαη ε ζπλερηδφκελε αληηθνκκνπληζηηθή πξνπαγάλδα αθφκα θαη απφ επίζεκνπο θνξείο 

ηνπ θξάηνπο πνπ αζρνινχληαλ κε ηελ θαηήρεζε θαη δηαπαηδαγψγεζε ησλ λέσλ, φπσο 

ε Δθθιεζία, ηηο αθνινπζνχζαλ σο δακφθιεηνο ζπάζε. Δλδεηθηηθή είλαη ε καξηπξία 

ηεο Κξήηεο κπψθνπ: «Μηα κέξα ν ηεξέαο, ζην θαηερεηηθφ πνπ πήγαηλα, άξρηζε λα 

καο ιέεη γηα ηνπο θνκκνπληζηέο φηη δελ είραλ εζηθή, φηη νη γπλαίθεο θξαηνχζαλ ηηο 

θηιφηεο ηνπο … εμσθξεληθά πξάγκαηα. Δγψ απηνκάησο άθνπγα απηά θαη έθαλα 

ζχγθξηζε κε ηελ νηθνγέλεηά κνπ, πνπ ήμεξα πφζν απζηεξή ήηαλ, πψο είρα αλαηξαθεί 

εγψ, πνπ δελ δερφκνπλα λα ραηξεηήζσ λεαξφ ζην δξφκν, θη άξρηζε κηα πάιε κέζα 

κνπ. εθψζεθα θαη έθπγα ηφζν αγαλαθηηζκέλε!»
201

. Ζ επηζπκία πάιη ηεο ΔΓΑ λα 

θηλείηαη εληφο ηεο λνκηκφηεηαο, ιφγσ ηεο κεηεκθπιηαθήο εηηνπάζεηαο θαη ηνπ 

αθξνδεμηνχ θαζεζηψηνο πνπ επηθξαηνχζε ζηε ρψξα, θαη λα δηεθδηθεί ηζρπξή πνιηηηθή 

παξνπζία θαη εθινγηθά νθέιε, κέζα ζην ηζρχνλ πνιηηηθφ θαη εθινγηθφ ζχζηεκα 

κεηέζεηαλ θάζε αιιαγή ζηα γπλαηθεία ζέκαηα ζε κηα κειινληηθή ζνζηαιηζηηθή 

θνηλσλία. Ζ έληαμή ηνπο ζηελ πνιηηηθή ήηαλ επηζπκεηή, αιιά ππφ φξνπο, φπσο ην 

δεκνθξαηηθφ θαζεζηψο ηεο ρψξαο πνπ βξηζθφηαλ ππφ αζηπλφκεπζε. Δπεηδή ε 

πνιηηηθή δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο απαηηνχζε ζπρλέο εμφδνπο απφ ην ζπίηη θαη 

ζπλεξγαζία κε ηνπο άληξεο, ζε κηα επνρή πνπ νη θνηλσληθέο πξνθαηαιήςεηο γηα ηηο 

ζρέζεηο ησλ δχν θχισλ ήηαλ αθφκε ηζρπξέο, ε Αξηζηεξά πξνζπάζεζε λα θξαηήζεη ην 

εζηθφ έξεηζκα πάζε ζπζία. Καιιηεξγήζεθε ινηπφλ ζηελ ΔΓΑ έλαο λέν-

ζπληεξεηηζκφο, πνπ ζε φ,ηη αθνξνχζε ηα θνξίηζηα ζπκθσλνχζε κε ηνλ αζηηθφ 

ζπληεξεηηζκφ θαη ν νπνίνο θιεξνδνηήζεθε ζηε Νενιαία Λακπξάθε. Έηζη ζηε ΓΝΛ 

θαη απνδέρνληαλ ηελ ζεκλφηεηα, θαη πξνζπαζνχζαλ λα πνιεκήζνπλ ηε ληξνπή ηεο 

ελαζρφιεζεο κε ηελ πνιηηηθή, πνπ είρε εκπνηηζζεί ζηελ παηδεία θαη ηελ λννηξνπία 

ησλ πνιιψλ θνξηηζηψλ, εκπνδίδνληαο ηελ έληαμή ηνπο ζηε λενιαηίζηηθε νξγάλσζε
202

. 

Ζ ιγα Σζνιαθίδνπ, πνπ αλήθε ζηελ εξγαηηθή ηάμε, καο είπε γηα ηε λννηξνπία ηεο 

επνρήο φζνλ αθνξά ηα θνξίηζηα θαη ηελ πνιηηηθή: «Οη γπλαίθεο εθείλε ηελ επνρή δελ 

πεγαίλαλε ζε ηαβεξλάθηα θαη δαραξνπιαζηεία, κφλν απηνί πνπ ήηαλ 

πνιηηηθνπνηεκέλνη πεγαίλαλε. Οη άιιεο θνπέιεο ή ζα έςαρλαλ λα βξνχλε θακηά 

δνπιίηζα ή ζα έθηηαρλαλ ηε δσή ηνπο. ηαλ έβιεπεο δειαδή έλα θνξίηζη κε έλα αγφξη 
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 Γεψξγηνο Μαξγαξίηεο, ό. π., ζ. 255. 
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 πλέληεπμε κε ηελ Κξήηε κπψθνπ, 2013. 
202

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν Παιενχ Σάθε, θαθ.: ΓΚΝΓΛ/ΓΝΛ Λακίαο, θαθ.: 1051.01.00024 

«Δθινγηθή Μάρε»/[Οκηιία], 2/1964.  
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έιεγεο φηη ήηαλ δεπγάξη. Γελ κπνξνχζε λα ζθεθηεί φ άιινο φηη ήηαλ ζπλαγσληζηέο, 

φηη έρνπλ ηα ίδηα ηδαληθά θαη παιεχνπλ γηα θάπνηα πξάγκαηα»
203

.  

ζνλ αθνξά ηελ εζηθή, ινηπφλ, νη Λακπξάθηζζεο ήηαλ ηδηαίηεξα πξνζεθηηθέο. 

Έηζη, ε έμνδνο απφ ην ζπίηη ζπλδεφηαλ κε δνπιεηά ζηε Λέζρε ή ηελ νξγάλσζε θαη 

φρη κε άζθνπεο βφιηεο, ςψληα ή θιεξη. «Δίρακε ηελ ηάζε λα κελ πξνθαινχκε. 

Ήκαζηαλ άλζξσπνη κε αλεζπρίεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο θαη απφ ηηο νηθνγέλεηεο. Γελ 

κπνξνχζεο λα πεγαίλεηο ζηε Λέζρε λα παξαθνινπζείο ηη ζπκβαίλεη θαη λα θάλεηο 

άιια. Γεληθά νη γπλαίθεο εθείλε ηελ επνρή ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ 

ζπγθξαηεκέλεο»
204

. Ζ θηιία κεηαμχ ησλ δχν θχισλ είρε αλαρζεί ζε ππέξηαηε αμία 

κέζα ζηελ νξγάλσζε θαη ηηο Λέζρεο. Θεσξνχληαλ απαξαίηεην ζπζηαηηθφ γηα ηελ 

θαιή ζπλεξγαζία, ζηελ θνηλή δνπιεηά θαη ε ζεκαζία ηεο ηνληδφηαλ θαη 

δηεπθξηληδφηαλ ζπρλά θαη απφ ηα θαζνδεγεηηθά ζηειέρε ηεο νξγάλσζεο. ε κηα 

πξνζπάζεηα λα ειέγμνπλ θαη λα θαζνδεγήζνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαλ 

κεηαμχ ησλ λέσλ, απνδέρνληαλ θαη ελέθξηλαλ ηελ χπαξμε εξσηηθψλ ζρέζεσλ, αξθεί 

απηέο λα θηλνχληαλ ζηα πιαίζηα ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο ηηκηφηεηαο, δειαδή ηεο 

επηζεκνπνίεζεο, ηεο λνκηκφηεηαο θαη λα κελ επεξέαδαλ αξλεηηθά ηελ νξγάλσζε. 

Αθνινπζήζεθε δειαδή ε εζηθή ηεο ΔΠΟΝ. «Σν αγφξη κε ην θνξίηζη είλαη θίινη, γηαηί 

δνπιεχνπλ καδί, ζπνπδάδνπλ καδί, είλαη καδί ζηηο πεξηζζφηεξεο εθδειψζεηο. Αλ 

κεηαηξαπνχλ ζε αγάπε, ηφηε είλαη απαξαίηεην λα κελ πξνζβάιιεηαη ε αμηνπξέπεηα, 

λα είκαζηε ηίκηνη, εηιηθξηλείο … θαη θίινη, γηαηί ε πξαγκαηηθή αγάπε βαζίδεηαη ζηελ 

πξαγκαηηθή θηιία», έιεγε ε Βαζηιηθή Βπζφθαιε ζε νκηιία ηεο ζηηο έξξεο
205

. 

Κηλήζεηο πνπ κπνξνχζαλ λα εθζέζνπλ ηελ νξγάλσζε, ζε κηα επνρή κάιηζηα πνπ 

δέρνληαλ ηα ππξά ηεο πνιεκηθήο θαη ηεο ζπθνθαληίαο απφ ηε δεμηά παξάηαμε, δελ 

πεξλνχζαλ απαξαηήξεηεο ή ρσξίο επηπηψζεηο: «Γηαγξάθακε ηφηε γηα ην ήζνο. Ξέξσ 

ηξεηο πεξηπηψζεηο θνξηηζηψλ πνπ δηαγξάςακε», καο είπε ν Μηράιεο Φαξζάξεο
206

.  

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηέθξηλε ηηο Λακπξάθηζζεο, φπσο άιισζηε θαη 

φιε ηελ Αξηζηεξά, ήηαλ ε αγάπε θαη ε πξνβνιή ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ σο 

αληίβαξν  ζηελ ακεξηθαληθή θνπιηνχξα πνπ είρε αξρίζεη λα πξνβάιιεηαη θαη λα 

εηζβάιιεη δπλακηθά ζην ρψξν ηεο λενιαίαο. Έηζη απφ ηελ επνρή ηεο ΓΚΝΓΛ, ζηα 

Σεηξάδηα ηεο Γεκνθξαηίαο (Γεθέκβξηνο 1963) ζπλαληάκε άξζξν πνπ αλαθέξεηαη ζηε 
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 πλέληεπμε κε ηελ ιγα Σζνιαθίδνπ, 2013. 
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 πλέληεπμε κε ηελ Κπξηαθή Φαθάξνπ, 2013. 
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 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 06: Κνκκαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο ΔΓΑ, θαθ. 03: Κνκκαηηθέο 

νξγαλψζεηο δηαθφξσλ πεξηνρψλ, θαθ.: Κεληξηθή θαη Γπηηθή Μαθεδνλία, θαθ.: 636.00016, «Ζζηθή 

δηαπαηδαγψγεζε ησλ Λακπξάθεδσλ»/[Οκηιία], 4/1965.  
206

 πλέληεπμε κε ηνλ Μηράιε Φαξζάξε, 2013. 
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θηινμελία θαη ηηο γελλαηφδσξεο πξνζθνξέο -αξρέγνλα ζηνηρεία ηνπ ειιεληθνχ 

πνιηηηζκνχ- ησλ θνξηηζηψλ ηεο Αγηάζνπ πξνο ηελ αληηπξνζσπεία ησλ Λακπξάθεδσλ 

Μπηηιήλεο. Δηδηθά ζηελ επαξρία, πξνσζνχληαλ θαη πξνβάιινληαλ νη πξσηνβνπιίεο 

ησλ θνξηηζηψλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε δεκηνπξγίεο εκπλεπζκέλεο απφ ηελ ειιεληθή 

παξάδνζε, φπσο θεληήκαηα, εξγφρεηξα ή άιια ρεηξνηερλήκαηα
207

, ζε κηα παξάιιειε 

πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηφζν ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ θνξηηζηψλ φζν θαη ησλ 

παξαδνζηαθψλ δεκηνπξγηψλ ηνπο, πνπ πξνβάιινληαλ σο αλάρσκα απέλαληη ζηα 

εηζαγφκελα, παλάθξηβα, ηππνπνηεκέλα θαη βηνκεραλνπνηεκέλα, θπξίσο ακεξηθαληθήο 

αηζζεηηθήο, πξντφληα. 

Οη ψξεο ςπραγσγίαο ή δηαζθέδαζεο ζπλδένληαλ κε κνπζηθά αθνχζκαηα, 

θπξίσο ηνπ Μίθε Θενδσξάθε, ηνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη, θαη άιισλ ζχγρξνλψλ ηνπο 

ειιήλσλ ζπλζεηψλ, φπσο ηνπ Μάλνπ Λνΐδνπ, ηνπ Υξ. Λενληή, ηνπ Γ. αββφπνπινπ 

θ.ά. Πξνηηκνχζαλ δειαδή ηελ έληερλε κνπζηθή, κε κεινπνηήζεηο ειιήλσλ πνηεηψλ, 

φπσο ηνπ Γ. Ρίηζνπ, ηνπ Γ. εθέξε, ηνπ Οδ. Διχηε, ηνπ Ν. Γθάηζνπ θαη άιισλ. 

Φπραγσγνχληαλ ηφζν κε ηελ κεισδία, πνπ ήηαλ βαζηζκέλε ζηελ ειιεληθή 

παξαδνζηαθή κνπζηθή, φζν θαη κε ην πεξηερφκελν θαη ηα κελχκαηα πνπ εμέπεκπαλ ηα 

ηξαγνχδηα, ηα νπνία κηινχζαλ γηα ηελ αγάπε θαη ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ αλζξψπσλ 

θαη ιαψλ, ηελ ειεπζεξία, ηε δεκνθξαηία, ηελ αληίζηαζε, ηελ ηζφηεηα θαη εμπκλνχζαλ 

ηελ εηξήλε, ηελ ειιεληθή θχζε, ηνλ έξσηα. Οη λέεο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα είραλ 

ηελ επθαηξία λα αθνχλε ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο θαιιηηέρλεο δσληαλά ζε ζπλαπιίεο, 

ελψ νη θνπέιεο ηεο επαξρίαο ηνπο άθνπγαλ θπξίσο απφ ηνπο δίζθνπο πνπ ππήξραλ 

ζηηο Λέζρεο. Σν  ίλδαικά ηνπο ήηαλ θπξίσο ν Μίθεο Θενδσξάθεο
208

.  

Γελ απέξξηπηαλ ζπιιήβδελ ηηο ζχγρξνλέο ηνπο μέλεο δεκηνπξγίεο. Απνδέρνληαλ 

εθείλεο πνπ αληαπνθξίλνληαλ ζηα ηδαληθά ηνπο, φπσο ηηο κνπζηθέο ζπλζέζεηο ηεο 

Σδνάλ Μπαέδ, ηελ νπνία είραλ πξνζθαιέζεη ζηελ ηειεπηαία Μαξαζψληα Πνξεία 

Δηξήλεο. ηηο δηαζθεδάζεηο ηνπο, εθηφο απφ ειιεληθά παξαδνζηαθά ή ιατθά  

ηξαγνχδηα, άθνπγαλ θαη ρφξεπαλ ξπζκνχο ειιεληθψλ ή μέλσλ πνπ/ξνθ 

ζπγθξνηεκάησλ, φπσο ησλ Οιχκπηαλο ή ηνπ Έιβηο Πξίζιευ
209

. Ζ ιγα Σζνιαθίδνπ 

ζπκάηαη: «ηα πάξηη καο αθνχγακε ρνξεπηηθά θνκκάηηα, ηα ζπγθξνηήκαηα πνπ είραλ 
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 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 06: Κνκκαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο ΔΓΑ, θαθ. 03: Κνκκαηηθέο 

νξγαλψζεηο δηαθφξσλ πεξηνρψλ, θαθ.: Γπηηθή Πεινπφλλεζνο-Γπηηθή ηεξεά Διιάδα, θαθ.: 604.1. 

00001, «Έθζεζε ηνπ Γηάλλε Πεηξφπνπινπ»/[Έθζεζε], 1965-1967. 
208

 πλέληεπμε κε ηελ ιγα Γθξάηδηνπ, 2012. 
209

 Μαλψιεο Νηαινχθαο, Διιεληθό ξνθ. Ηζηνξία ηεο λεαληθήο θνπιηνύξαο από ηε γεληά ηνπ Χάνπο κέρξη 
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βγεη ηφηε, γηα παξάδεηγκα ηνλ Πξίζιευ, ηνλ Παζράιε θαη ιατθά»
210

. ηελ επαξρία 

φκσο πνπ ε θνηλσλία ήηαλ πην θιεηζηή αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο. Έηζη «ην 1966 ν 

θεληξηθφο ρνξφο ηεο ΓΝΛ ζηα Σξίθαια θηλδχλεςε λα ηηλαρζεί ζηνλ αέξα φηαλ ε 

ηνπηθή εγεζία ηεο ΔΓΑ απερψξεζε επηδεηθηηθά γηαηί νη λένη ρφξεπαλ „κπφζα-

λφβα‟»
211

. 

  

3.δ. Οη  δξάζεηο  ηνπο 

Οη Λακπξάθηζζεο, αλ θαη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ «ιεζκνλεκέλσλ» ηεο 

ΓΝΛ, δξαζηεξηνπνηήζεθαλ απφ ηελ αξρή ζε φινπο ηνπο ηνκείο, ζην κέηξν ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο. Πην δξαζηήξηεο ππήξμαλ νη θνπέιεο ησλ πφιεσλ. Αληίζεηα ζηελ 

επαξρία «ε δξάζε ησλ θνξηηζηψλ ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλε»
 212

. ε γεληθέο γξακκέο, 

ηηο ζπλαληάκε ζηα  ηδξπηηθά θαη δξαζηήξηα κέιε ησλ θαηά ηφπνπο γξαθείσλ ή 

Λεζρψλ, θαζψο επίζεο θαη ζε φιεο ηηο δξάζεηο ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε, 

πνιηηηζηηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηθέο. Δπεηδή νη δξάζεηο ήηαλ κεηθηέο, ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα δηαθξίλνπκε θαη λα εζηηάζνπκε ζην δηθφ ηνπο ξφιν θαη ζηε δηθή 

ηνπο, θάζε θνξά, πξνζθνξά. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηηο πξνθνξηθέο καξηπξίεο θαη φζν κπνξνχκε λα θξίλνπκε 

θαη απφ ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ, νη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ απηέο πνπ ηνπο 

άξεζαλ πην πνιχ, ζηηο νπνίεο παξνπζίαδαλ ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή θαη απηέο πνπ 

νπζηαζηηθά ιεηηνχξγεζαλ σο φρεκα γηα ηελ εκπινθή ησλ θνξηηζηψλ ζηελ πνιηηηθή
213

.  

Απφ ηηο πξψηεο δξάζεηο ηνπο ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ «εμφξκεζε γηα ην 

βηβιίν». Ζ ΓΚΝΓΛ, απφ ηελ αξρή, είρε εληάμεη ζηηο εθπνιηηηζηηθέο δξάζεηο ηεο ηε 

δηάδνζε ηνπ θαινχ βηβιίνπ, κε ηε δεκηνπξγία βηβιηνζεθψλ ζηηο Λέζρεο (κε έξγα 

θπξίσο ηεο αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο ινγνηερλίαο, επηινγέο απφ ηελ παγθφζκηα 

ινγνηερλία, θηινζνθηθνχ-πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ θ.ά.) θαη ηε δηνξγάλσζε εθζέζεσλ 
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 Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, ό. π., ζ. 476. 
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 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Βηβιηνζήθε, θαθ.: Βηβιία, θαθ.: 1950-1967, θαθ.: Σν πξψην ηδξπηηθφ 
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213
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Λακπξάθε»/[Καηαζηαηηθφ], [1965]. 
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βηβιίνπ
214

. ε απηέο ηηο εθδειψζεηο νη θνπέιεο απνηεινχζαλ ηελ πιεηνςεθία, θαη 

θεληξηθέο νκηιήηξηεο ήηαλ θπξίσο θνηηήηξηεο, φπσο ε Κιαίξε Γακβίζθνπ ζηελ 

Αζήλα
215

. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1965, ζην «Μήλα ηνπ Βηβιίνπ» πνπ δηνξγάλσζε ε 

ΓΝΛ, ζπλέβαιαλ ζηε ζπγθέληξσζε βηβιίσλ θαη ζπκκεηείραλ ζηηο εμνξκήζεηο ζηηο 

επαξρηαθέο ή ζπλνηθηαθέο Λέζρεο, φπνπ έζηελαλ ηηο βηβιηνζήθεο, ψζηε ν θάζε λένο 

θαη λέα αθφκε θαη ζην πην κηθξφ θαη απνκαθξπζκέλν ρσξηφ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

έλα θαιφ βηβιίν
216

. «Μαδεχακε βηβιία θαη ζηελ Αζήλα θαη ζην Ζξάθιεην γηα ηα 

Αλψγεηα»,  ζπκάηαη ε Κξήηε κπψθνπ
217

.  

Σν κεγάιν ηνπο ελδηαθέξνλ γηα πεξαηηέξσ κφξθσζε θαη θαιιηέξγεηα θάλεθε 

θαη απφ ην γεγνλφο φηη απνηέιεζαλ ην 40-50% ηνπ αθξναηεξίνπ ηνπ Διεχζεξνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, πνπ ιεηηνχξγεζε ζηε Θεζζαινλίθε γηα έλα ρξφλν (1964-1965). ε 

απηφ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ, αλά δεθαπελζήκεξν, 

καζήκαηα/δηαιέμεηο πνηθίιεο χιεο (θηινζνθηθά, πνιηηηθά, ηζηνξηθά θαη ηδενινγηθά) 

θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ αθνινπζνχζαλ
218

.   

Ηδηαίηεξα πξνζθηιείο ζηηο Λακπξάθηζζεο ήηαλ επίζεο νη ινγνηερληθέο θαη 

πνηεηηθέο βξαδηέο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ είηε σο αλαγλψζηξηεο είηε σο αθξνάηξηεο 

επηιεγκέλσλ θείκελσλ (Μαηράνπδελ ηνπ Η. Κακπαλέιε ή Δπηηάθηνο ηνπ Γ. Ρίηζνπ)
219

. 

Ενχζαλ ζε κηα επνρή φπνπ νη ηέρλε δελ ήηαλ πξνζηηή. Ζ πνίεζε ήηαλ κφλν γηα ιίγνπο 

κπεκέλνπο, ελψ απφ ην κπζηζηφξεκα πξνβάιινληαλ κφλν ηα θηελά ξνκάληδα πνπ 

θπθινθνξνχζαλ ζε ζπλέρεηεο ζηα εβδνκαδηαία γπλαηθεία πεξηνδηθά ηεο επνρήο, 

«ιατθά» αλαγλψζκαηα, φπσο ην Ρνκάληδν ή ην Νηνκηλό. Φξφληηδαλ, επίζεο, γηα ηελ 

νξγάλσζε αθηεξσκάησλ ζηε γπλαηθεία πνίεζε, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ 

                                                           
214

 Πξνθεηκέλνπ λα αλέβεη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο λενιαίαο, λα επηηεπρζεί ε απηνκφξθσζε, λα 
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βηβιίνπ»/[Αξρεηαθφ Σεθκήξην], [1965-1966]. 
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 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν Κνπζίδνπ Νηνχληαο-ηαπξφπνπινπ ηαχξνπ (λέν), θαθ. 01: 
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[Πξφζθιεζε], 1/1964· «Έθζεζε βηβιίνπ εγθαηληάζηεθε ρζεο ζηα γξαθεία ηεο Γ.Κ. “Γξ. Λαπκξάθεο”», 

Ζ Απγή, 4/1/1964, ζ. 2. 
216

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 06: Κνκκαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο ΔΓΑ, θαθ.03: Κνκκαηηθέο 

νξγαλψζεηο δηαθφξσλ πεξηνρψλ, θαθ.: Γπηηθή Πεινπφλλεζνο-Γπηηθή ηεξεά, θαθ.: 609.00020, 

«Υσξίο ηίηιν»/[Δγθχθιηνο], [1/1965].  
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 πλέληεπμε κε ηελ Κξήηε κπψθνπ, 2013. 
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 Καηεξίλα αηλ-Μαξηέλ, ό. π., ζ. 213-214. 
219

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 06: Κνκκαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο ΔΓΑ, θαθ. 03: Κνκκαηηθέο 

νξγαλψζεηο δηαθφξσλ πεξηνρψλ, θαθ.: Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, θαθ.: 642.00001, «Νέα 
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γπλαίθεο απάγγειλαλ πνηήκαηα ειιελίδσλ πνηεηξηψλ, φπσο ηεο Ρίηα Μπνχκε-Παπά ή 

ηεο Βηθηψξηαο Θενδψξνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμνπλ ην γπλαηθείν δπλακηθφ πνπ δελ 

πξνβάιινληαλ θαη έκελε άγλσζην θαη ζην ρψξν ηεο πνίεζεο, αιιά θαη ην ζπλερέο 

αγσληζηηθφ παξφλ ησλ γπλαηθψλ γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηελ εηξήλε
220

. ηηο 

εθδειψζεηο πνπ ήηαλ αθηεξσκέλεο ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηα 

απειεπζεξσηηθά/αληηαπνηθηαθά θηλήκαηα πνπ βξίζθνληαλ ζε έμαξζε ζηηο ρψξεο ηνπ 

Σξίηνπ Κφζκνπ, ηελ ππεξάζπηζεο ηεο εηξήλεο θαη ηελ αλάδεημε ηεο αιιειεγγχεο 

κεηαμχ ησλ ιαψλ, ζπλεζίδνληαλ νη θνπέιεο λα απαγγέινπλ πνηήκαηα απφ ηε 

βηεηλακέδηθε ή αθξηθαληθή πνίεζε, κε ζπρλφηεξν εθείλν πνπ αλαθεξφηαλ ζηνλ 

αδηθνρακέλν αγσληζηή ηνπ Κνγθφ, Παηξίο Λνπκνχκπα
221

.  

Οη κνπζηθέο βξαδηέο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ, ζρεηίδνληαλ κε ην πνηνηηθφ 

ειιεληθφ ηξαγνχδη θαη ηε κνπζηθή πνπ ζηεξνχληαλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ιατθφ 

ηξαγνχδη (αγσληζηηθφ, πνιηηηθφ θαη ξεκπέηηθν). Γηα ηε Νενιαία Λακπξάθε ην 

ηξαγνχδη ήηαλ ζχκβνιν, γηαηί κε απηφ έζπαδαλ ηε ζησπή, εηζρσξνχζαλ παληνχ θαη 

άγγηδαλ ην ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ησλ λέσλ. Άθνπγαλ ηξαγνχδηα πνπ θνπβαινχζαλ 

κηα ηζηνξία, έλα κήλπκα, κηα ζπγθεθξηκέλε ηδενινγία. Έηζη επέιεγαλ έξγα  ησλ Μ. 

Θενδσξάθε, Μ. Υαηδηδάθη, Μ. Λνΐδνπ, Υξ. Λενληή, Γ. αββφπνπινπ. Δπέιεγαλ 

λένπο/λέεο Έιιελεο/ίδεο κνπζηθνχο πνπ ην φλνκά ηνπο είρε ζπλδεζεί κε ηνλ 

πνιηηηθφ/απαγνξεπκέλν ζηίρν ή ην «λέν θχκα». Μέζα απφ απηέο ηηο επηινγέο, 

αλαγλσξίδνληαλ κεηαμχ ηνπο θαη ελψλνληαλ, αλαθάιππηαλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηελ πξφζθαηε ηζηνξία ηνπο θαη ηηο δηθέο ηνπο επαηζζεζίεο
222

. «Μηα απφ ηηο 

φκνξθεο δνπιεηέο πνπ έθαλα θαη κνπ άξεζε ήηαλ νη ζπλαπιίεο, φπσο εθείλε ζηελ 

νπνία ν Γηνλχζεο αββφπνπινο παξνπζίαζε ην Φνξηεγό θαη ν Μάλνο Λνΐδνο Σα 

Νέγξηθα ηνπ Γηάλλε Νεγξεπφληε. Θπκάκαη ηελ είρα νξγαλψζεη εγψ κε θάπνηα παηδηά, 

ζαλ θνξέαο φκσο εκθαληδφηαλ ε ΔΦΔΔ. Γχν κέξεο πξηλ ηε Γηθηαηνξία είρακε 

πνπιήζεη εηζηηήξηα, είρακε θαηαζέζεη ρξήκαηα θαη γηα κηα  άιιε ζπλαπιία -πνπ δελ 

έγηλε πνηέ ιφγσ Γηθηαηνξίαο- κε λένπο θαιιηηέρλεο. Ήηαλ ν Καξαθαηζάλεο, ν 
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Παλαγησηφπνπινο (ζρεδηαζκφο-δηεχζπλζε έθδνζεο), Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ 1770-2000, η. 9, 

Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2003, ζ. 
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Λνΐδνο, ν Εσγξάθνο, ε Φαξαληνχξε θ.ά.», καο είπε ε Αξγπξψ Εαλλή-Ρεθιείηε
 223

. 

Πνιιέο θνξέο, είηε γηα ιφγνπο πξνβνιήο ηεο λενιαηίζηηθεο νξγάλσζεο είηε 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο (απαγνξεχζεηο, κεγάιεο 

απνζηάζεηο θ.ά.)
224

, ηα ηξαγνχδηα απνδίδνληαλ απφ κνπζηθά ζρήκαηα ηεο ΓΝΛ, φπσο 

ρνξσδίεο ζηηο νπνίεο πξσηνζηαηνχζαλ νη θνπέιεο ή απφ ηαιαληνχρνπο λένπο θαη 

λέεο
225

.  

εκαληηθή ππήξμε ε ζπκκεηνρή θαη ε νξγαλσηηθή δξάζε ησλ Λακπξαθηζζψλ 

ζηηο ρνξσδίεο, ηηο ρνξεπηηθέο (κπαιέηα) θαη ηηο ζεαηξηθέο νκάδεο ηεο λενιαηίζηηθεο 

νξγάλσζεο
226

. Δπξφθεηην γηα κία αθφκε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο, πνπ απέβιεπαλ ζηελ 

πνιηηηζηηθή δηαπαηδαγψγεζε θαη ςπραγσγία ησλ κειψλ θαη ηνπ θνηλνχ -εηδηθά νη 

ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο κε ηηο νπνίεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα έξρνληαη ζε επαθή κε 

ηνπο αγξνηηθνχο πιεζπζκνχο, αθνχ ζπρλά ηηο αλέβαδαλ ζηηο πιαηείεο θαη ζε άιινπο 

δεκφζηνπο ρψξνπο. Αλέδεημαλ, επίζεο, ηελ αμία ηεο νκαδηθφηεηαο θαη πνιιά ηαιέληα. 

Οη ρνξσδίεο, φπσο πξνείπακε, επέιεγαλ έληερλα ιατθά ηξαγνχδηα, πνπ δελ 

αθνχγνληαλ απφ ην ξαδηφθσλν ηεο επνρήο, κε πην ζπρλά εθείλα ηνπ Μ. Θενδσξάθε, 

ελψ νη ρνξεπηηθέο νκάδεο αζρνινχληαλ κε ηνπο ειιεληθνχο παξαδνζηαθνχο ρνξνχο. 

Απηά ηα ζρήκαηα πιαηζίσλαλ ηηο εθδειψζεηο ηεο ΓΝΛ. Γηα παξάδεηγκα, ε ρνξσδία 

θαη ην κπαιέην ησλ Λακπξάθεδσλ ηνπ Πεηξαηά πιαηζίσζαλ ηελ πξσηνκαγηάηηθε 

ζπγθέληξσζε ησλ γπλαηθψλ Πεηξαηά. ην Αγξίλην, ε ρνξσδία ηεο Κίλεζεο κε 

επηθεθαιήο ηε «δεζπνηλίδα» Γεσξγία Πεηξίδε, δηπισκαηνχρν ηνπ Δζληθνχ Χδείνπ, 

θηινδνμνχζε λα θάλεη ζπγθξφηεκα θαη λα πεξηνδεχζεη ζε πφιεηο ηνπ λνκνχ. Γηα ηηο 

ζεαηξηθέο ηνπο παξαζηάζεηο επέιεγαλ, ζπλήζσο, έξγα ειιήλσλ ζπγγξαθέσλ, κε 

πεξηερφκελν  πνιηηηθφ, φπσο ηνλ «Φνλ Γεκεηξάθε» ηνπ Γ. Φαζά, πνπ είραλ αλεβάζεη 

νη γπλαίθεο ηεο Νέαο Εσήο (Θεζζαινλίθεο)
227

.  

Παξαθνινπζνχζαλ, επίζεο, ζρεδφλ φια ηα είδε θαιιηηερληθψλ εθζέζεσλ πνπ 

πξνσζνχληαλ απφ ηε Νενιαία Λακπξάθε. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ έθζεζε ηεο 
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  πλέληεπμε κε ηελ Αξγπξψ Εαλλή-Ρεθιείηε, 2013. 
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Εηδήο Μαθξή
228

, ελψ κεγάιε ήηαλ ε ζπκκεηνρή θαη ε ζπλδξνκή ηνπο ζηηο εθζέζεηο  

θσηνγξαθίαο γηα ην Βηεηλάκ πνπ γίλνληαλ ζπρλά ζε δηάθνξεο Λέζρεο. Πξφζθεξαλ ηε 

βνήζεηα ηνπο ή θαη δηθέο ηνπο ζπλζέζεηο, φηαλ απηά δεηνχληαλ. ηηο δξάζεηο γηα ην Β΄ 

Φεζηηβάι Κνξηηζηψλ Μαθεδνλίαο, πνπ πξνγξακκαηίδνληαλ λα δηαξθέζεη απφ ηηο 22 

έσο ηηο 25 Απξηιίνπ 1967 θαη δελ έγηλε πνηέ ιφγσ ηεο Γηθηαηνξίαο, 

ζπκπεξηιακβαλφηαλ θαη κηα έθζεζε δσγξαθηθήο κε έξγα ησλ θνξηηζηψλ εκπλεπζκέλα 

απφ ηελ ειιεληθή αγξνηηθή δσή, δειαδή απφ ηε δσή ηνπο
229

.  

ηελ επαξρία, θαη θπξίσο ζηα ρσξηά, πνπ νη δηέμνδνη θαη ηα ελδηαθέξνληα ήηαλ 

πεξηνξηζκέλα, νη Λακπξάθηζζεο αζρνιήζεθαλ κε ηελ πξνβνιή ησλ «γπλαηθείσλ 

έξγσλ», δειαδή νξγάλσλαλ εθζέζεηο εξγφρεηξσλ, κε θεληήκαηα, ελδχκαηα, πθαληά, 

γιπθίζκαηα θαη δηάθνξα άιια ρεηξνηερλήκαηα
230

. Δπξφθεηην γηα έξγα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο ηνπο δηαπαηδαγψγεζεο, ηα νπνία έθηηαρλαλ θαηά 

ηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν θαη κε ηα νπνία ζπλήζσο δηαθνζκνχζαλ ηηο Λέζρεο ηνπο, ηα 

ιάβαξα γηα ηηο Μαξαζψληεο Πνξείεο Δηξήλεο θ.ά.. Ηδηαίηεξε θηλεηνπνίεζε ζε απηφλ 

ηνλ ηνκέα παξαηεξήζεθε ζηε Μαθεδνλία, πηζαλφλ εμαηηίαο θαη ησλ απαγνξεχζεσλ 

θαη ηεο λννηξνπίαο, εηδηθά ζε πεξηνρέο ηεο επηηεξνχκελεο δψλεο. Κχξηνο ζηφρνο ησλ 

εθζέζεσλ ήηαλ κέζα απφ ηελ αλάδεημε ηεο γπλαηθείαο δεκηνπξγίαο λα πξνζεγγίζνπλ 

ηηο γπλαίθεο θαη λα ηηο θέξνπλ ζε επαθή κε ηηο ζέζεηο ηεο ΓΝΛ
231

. Γη‟ απηφ θαη 

ζπλδπάδνληαλ κε ζηνρεπκέλεο νκηιίεο. Έηζη, ζηηο έξξεο, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

ηέηνηαο έθζεζεο, ε γξακκαηέαο ηεο ΓΝΛ, Βάζσ Βπζφθαιε, εθθψλεζε νκηιία κε 

ζέκα: «Ζζηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ λέσλ», ελψ ζηηο εθζέζεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 20ήκεξνπ «Φεζηηβάι θνξηηζηψλ» ζηε Μαθεδνλία (1966), έγηλαλ νκηιίεο 

γηα ηελ ηζηνξία ηνπ γπλαηθείνπ θηλήκαηνο. Βνεζνχζαλ φκσο θαη ζηελ πξνβνιή ηεο 
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ειιεληθήο ιατθήο ηέρλεο
232

. Έηζη νη Λακπξάθηζζεο εκθαλίδνληαλ σο ζεκαηνθχιαθεο 

ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο πνπ ραλφηαλ. Οη θαηά ηφπνπο νξγαλψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ θνξηηζηψλ ζε παξφκνηεο δξάζεηο, πξνθαινχζαλ 

αθφκα θαη ηελ επγεληθή άκηιια κεηαμχ ηνπο, κε δηαγσληζκνχο θαη βξαβεχζεηο 

(Λακπξάθηζζαο ή Λέζρεο) γηα ην θαιχηεξν εξγφρεηξν θ.ά.
233

. πνπ, πάιη, ππήξρε ε 

δπλαηφηεηα, φπσο ζηε Νέα Αξηάθε, επηδίσμαλ ηελ ίδξπζε γπλαηθείσλ 

ζπλεηαηξηζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δηάζηαζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπο, θαη πην νξγαλσκέλα ζηε ζπλέρεηα, κέζσ ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ, λα 

πξνσζήζνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηα αηηήκαηά ηνπο
234

.  

Οη Λακπξάθηζζεο δξαζηεξηνπνηήζεθαλ θαη ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο πνπ ήηαλ 

ζρεηηθέο κε δηαζθέδαζε/ςπραγσγία. Δπξφθεηην γηα έλα απφ ηα κεγάια πξνβιήκαηα 

ησλ λέσλ, αθνχ γη‟ απηφ ην ζθνπφ ππήξραλ κφλν ην θαθελείν, ν θηελφο 

θηλεκαηνγξάθνο θαη ε ηαβέξλα, ζηα νπνία δελ είραλ πξφζβαζε νη θνπέιεο. Δηδηθά γηα 

ηα θνξίηζηα ζηελ επαξρία ηα πξάγκαηα ήηαλ πνιχ δχζθνια. Οη κφλεο δηέμνδνη πνπ 

είραλ -εθηφο απφ ην θέληεκα, ην πιέμηκν, ηελ αλάγλσζε ησλ θηελψλ γπλαηθείσλ 

εβδνκαδηαίσλ πεξηνδηθψλ, ηε κφδα ή ην θνπηζνκπνιηφ- ήηαλ ν εθθιεζηαζκφο, θάπνηα 

ηειεηή γάκνπ ή αξξαβψλα, θάπνηα ηνπηθή γηνξηή ή παλεγχξη θαη ε βφιηα ζηνλ 

θεληξηθφ δξφκν ηνπ ρσξηνχ ηελ Κπξηαθή. Ο θαιφο θηλεκαηνγξάθνο ή ην ζέαηξν, νη 

ρνξνεζπεξίδεο, νη εθδξνκέο, νη θαηαζθελψζεηο θαη εηδηθά ν αζιεηηζκφο ήηαλ 

αλχπαξθηα. Γηα ηηο εξγαδφκελεο ππήξρε ε δπλαηφηεηα ησλ εηζηηεξίσλ ηεο Δξγαηηθήο 

Δζηίαο, αιιά θαη «απηά ηα δηέζεηαλ νη πξντζηάκελνη ζε φπνηεο ήζειαλ», εμαηηίαο 

δηάθνξσλ δηαθξίζεσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηα θνηλσληθά ηνπο θξνλήκαηα
235

.  

Έηζη, ζπκκεηείραλ θαη βνεζνχζαλ ζηηο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο, ηνπο ρνξνχο 

θαη ηηο εθδξνκέο πνπ νξγάλσλαλ νη Λέζρεο. Πξνζθνιιεκέλεο ζηηο «γπλαηθείεο 

αξκνδηφηεηεο» θαη ζηελ πξνζπάζεηα πξνβνιήο ηεο λεαληθήο πνιηηηθήο νξγάλσζεο, 

ζπλδχαδαλ ην Πάζρα κε ηελ Μαξαζψληα Πνξεία Δηξήλεο θαη έθηηαρλαλ ηζνπξέθηα 

ζην ζρήκα ηνπ ζπκβφινπ ηεο εηξήλεο ή ζηφιηδαλ ηα θφθθηλα απγά κε ην ζήκα ηεο 

εηξήλεο. ηηο ρνξνεζπεξίδεο αλαιάκβαλαλ πεξηζζφηεξν ξφινπο βνεζεηηθνχο, 

ζχκθσλνπο κε ηα «γπλαηθεία θαζήθνληα», φπσο ην ζηφιηζκα ηεο Λέζρεο -ηηο 
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12/2/1966 θαη 23/4/1966, θαζψο επίζεο θαη 21/5/1966. 
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πλέληεπμε κε ηνλ Θαλάζε Καιαθάηε, 2012. 
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πεξηζζφηεξεο θνξέο κε εξγφρεηξά ηνπο-, ηελ παξαζθεπή γιπθηζκάησλ ή θαγεηψλ, ηελ 

θαζαξηφηεηα, θαη κφλν ζηηο κεγάιεο ρνξνεζπεξίδεο νξίδνληαλ σο ππεχζπλεο θνπέιεο 

απφ ηα θαηά ηφπνπο ζπκβνχιηα 
236

. 

Οη Λακπξάθηζζεο ζπκκεηείραλ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο εθδξνκέο πνπ νξγάλσλαλ 

νη  Λέζρεο, ζην πιαίζην εθπνιηηηζηηθψλ ή πνιηηηθψλ εθδειψζεσλ (γηα θνπή 

πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο, παξαθνινχζεζε ζεαηξηθήο παξάζηαζεο, απφηηζε θφξνπ 

ηηκήο ζε αγσληζηέο ηεο ειεπζεξίαο θ.ά.), φπσο ηνπιάρηζηνλ απνηππψλεηαη ζην 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ ησλ αξρείσλ ΑΚΗ
237

 θαη ζηηο πξνθνξηθέο καο καξηπξίεο
238

. 

Φαίλεηαη πσο απνηεινχζαλ κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδν δηείζδπζεο ηεο ΓΝΛ ζε 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, αιιά θαη αληηκεηψπηζεο ηεο αζηπλνκηθήο 

απηαξρηθφηεηαο, αθνχ ζχκθσλα κε ηε καξηπξία ηνπ Κ. Σζηκπίδε «πάληα καο 

αθνινπζνχζε ε Αζθάιεηα κε πνιηηηθά»
239

. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο (φπσο θαη ησλ 

αγνξηψλ) θαη ζηηο εθδξνκέο ήηαλ απφ κφλε ηεο κηα πνιηηηθή πξάμε, ελψ ην γεγνλφο 

φηη ε παξνπζία ηνπο γηλφηαλ γλσζηή ζηελ αζηπλνκία θαη θαηαγξάθνληαλ δείρλεη φηη 

ήηαλ απνθαζηζκέλεο λα αγσληζηνχλ. Οξγάλσζαλ φκσο θαη νη ίδηεο εθδξνκέο. 

πγθεθξηκέλα, ζηε Μαθεδνλία, ζην πιαίζην ηνπ «Φεζηηβάι Κνξηηζηνχ» (1966-1967), 

νη θνπέιεο ηεο ΓΝΛ επέιεμαλ λα εθδξάκνπλ ζηα γεηηνληθά ηνπο ρσξηά ή ζηα ρσξηά 

ηεο επαξρίαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηηο εθεί θνπέιεο γηα θνηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηε ΓΝΛ
240

. 

Με ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο παξαπάλσ δξάζεηο νη Λακπξάθηζζεο είραλ ηελ 

επθαηξία λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κεηαμχ ηνπο, κε ηνπο λένπο ηεο 

νξγάλσζεο, θαζψο επίζεο θαη κε άιιεο λέεο θαη λένπο ηεο ειηθίαο ηνπο. Αλέδεημαλ 

ηθαλφηεηεο θαη πξνζφληα (νξγαλσηηθά, θαιιηηερληθά), πξφζθεξαλ ηελ επθαηξία ηεο 
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 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 06: Κνκκαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο ΔΓΑ, θαθ. 03: Κνκκαηηθέο 

νξγαλψζεηο δηαθφξσλ πεξηνρψλ, θαθ.: Γπηηθή Πεινπφλλεζνο-Γπηηθή ηεξεά Διιάδα, θαθ.: 
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Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 06: Κνκκαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο ΔΓΑ, θαθ.03: Κνκκαηηθέο νξγαλψζεηο 

δηαθφξσλ πεξηνρψλ, θαθ.: Κεληξηθή θαη Γπηηθή Μαθεδνλία, θαθ.: 636.00013, 

«εκείσκα»/[εκείσκα], [1965-1966]· ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 09: Αξρεία Νενιαίαο, 

θαθ. 02: Γεκνθξαηηθή Νενιαία Λακπξάθε, θαθ.: 276.00038, «εκείσκα ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ Κ ηεο 

ΓΝΛ»/[εκείσκα], [12/1965]. 
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 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Φεθηαθέο θσηνγξαθηθέο ζπιινγέο θαη αξρεία, θαθ.: Πξνζσπηθά αξρεία, θαθ.: 

Φσηνγξαθηθφ Αξρείν Παιενχ Σάθε: 1) «Δθδξνκή ΓΝΛ Πεηξνππφιεσο»/[Αξρεηαθφ Σεθκήξην], 

[1965-1966]· ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, ό. π., θαθ.: Φσηνγξαθηθφ Αξρείν Κνπζίδνπ Νηνχληαο-

ηαπξφπνπινπ ηαχξνπ, θαθ.: Γ.Κ.Ν.Γ.Λ., «Δμφξκεζε ζηε Υαιθηδηθή»/ [Αξρεηαθφ Σεθκήξην], 

20/10/1963. 
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 πλέληεπμε κε ηελ ιγα Σζνιαθίδνπ θαη ηελ Κξήηε κπψθνπ, 2013· ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν 

ΔΓΑ, θαθ. 06: Κνκκαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο ΔΓΑ, θαθ. 03: Κνκκαηηθέο νξγαλψζεηο δηαθφξσλ 

πεξηνρψλ, θαθ.: Κξήηε, θαθ.: 659.00003, «Ζ εθδξνκή ηεο ΓΝΛ Υαλίσλ»/[εκείσκα], [1965-1966]. 
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 πλέληεπμε κε ηνλ Κψζηα Σζηκπίδε, 2011. 
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 ΔΜΗΑΝ, ό. π., θαθ. 1, ππνθ. 2, Ξαζηεξηά, 1967. 
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κφξθσζεο/απηνκφξθσζεο ζηνλ λεαληθφ πιεζπζκφ πνπ δελ είρε ηε δπλαηφηεηα 

πεξαηηέξσ θαιιηέξγεηαο, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο πνηνηηθήο δηαζθέδαζεο θαη 

ςπραγσγίαο ζε φζεο θαη φζνπο έλησζαλ ηελ αλάγθε θαη είραλ ηελ ηφικε λα 

αθνινπζήζνπλ.  

Οη θνηλσληθέο/θνηλσθειείο δξάζεηο, ηηο νπνίεο δηνξγάλσλαλ ή ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηείραλ νη θνπέιεο ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε, ζρεηίδνληαλ κε δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ απνζθνπνχζαλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο θαη ζηελ αλάδεημε ηεο 

Αξηζηεξάο. Ξεπεδνχζαλ απφ ηελ επίζεκε ζέζε ηεο ΓΝΛ φηη, σο πξννδεπηηθή 

πνιηηηθή νξγάλσζε, δελ αξθνχζε κφλν λα ελαληηψλνληαη ζε θάηη, αιιά θαη λα 

δεκηνπξγνχλ, λα δίλνπλ ρεηξνπηαζηά δείγκαηα ελαζρφιεζεο κε ηε δσή θαη ηα 

θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα φισλ ησλ αλζξψπσλ. Δπξφθεηην επίζεο γηα δξάζεηο πνπ 

πξνζηδίαδαλ ζε αληίζηνηρεο ηεο ΔΠΟΝ
241

, απ‟ φπνπ θαη ε πνιηηηθή πξνέιεπζε 

πνιιψλ εθ ησλ ηδξπηψλ ησλ θαηά ηφπνπο νξγαλψζεσλ ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε
242

. 

Πξνζπάζεζαλ, ινηπφλ, λα βνεζήζνπλ θνηλσληθέο νκάδεο πνπ είραλ αλάγθε 

(θησρά παηδηά, γέξνληεο θαη γεξφληηζζεο θ.ά.) ή αζρνιήζεθαλ κε ηνκείο γηα ηνπο 

νπνίνπο δελ ππήξρε πνιηηηθή πξφβιεςε. Οξγαλσηηθά νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο 

δξάζεηο βξίζθνληαλ ππφ ηελ αηγίδα ησλ Κνξηηζίζηηθσλ Σκεκάησλ ηεο ΓΝΛ. Σν 

αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ζπκθσλνχζε κε ηελ επηθξαηνχζα λννηξνπία γηα ηνλ 

θνηλσληθφ ξφιν ησλ γπλαηθψλ, σο βνεζψλ ησλ αλήκπνξσλ νηθνγελεηαθψλ κειψλ ή 

ππεχζπλσλ γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, θαη εμαζθάιηδε ηελ απνδνρή. ίγνπξα 

απνζθνπνχζαλ θαη ζηε δεκηνπξγία ηεο εηθφλαο ησλ θαιψλ θνκκνπληζηψλ/ηξηψλ, ζην 

«άλνηγκα» πξνο ηηο επξχηεξεο κάδεο, θαζψο θαη ζηελ αλάδεημε ζπγθεθξηκέλσλ 

ιεζκνλεκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. πσο απνδείρζεθε 

εθ ηνπ απνηειέζκαηνο, ράξε ζε απηέο ηηο δξάζεηο (π.ρ. εμφξκεζε γηα ην «Γψξν ηνπ 

Παηδηνχ», εμσξατζκνί δεκνηηθψλ ρψξσλ) ζε θάπνηα ρσξηά μεθίλεζαλ πνιηηηθέο 

δπκψζεηο θαη κε αλζξψπνπο ηνπ αληίζεηνπ πνιηηηθνχ ζηξαηνπέδνπ πάλσ ζε ζέκαηα 

άκεζα ή έκκεζα πνιηηηθά, καθξηά απφ ηηο αλακλήζεηο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ
243

.  

Έηζη, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ενξηψλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο Πξσηνρξνληάο, 

κέιε απφ ηα Σκήκαηα  Κνξηηζηψλ ηεο ΓΝΛ επηζθέπηνληαλ θαη κνίξαδαλ ηα δψξα πνπ 

είραλ ζπγθεληξψζεη ζε αζζελείο θαη άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο, φπσο έγηλε ζην 

αλαηφξην Αζβεζηνρσξίνπ ή ζην Γεξνθνκείν ζηα Μεγάια Υσξάθηα Σξηθάισλ. 
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 Καηεξίλα αηλ-Μαξηέλ, ό. π., ζ. 110-112. 
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 πλέληεπμε κε ηνλ Μηράιε Φαξζάξε, 2013. 
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 Καηεξίλα αηλ-Μαξηέλ, ό. π., ζ. 115. 
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Ήηαλ κηα πξάμε αιιειεγγχεο ζε αλζξψπνπο θνηλσληθά απνκνλσκέλνπο θαη 

μεραζκέλνπο
244

.  

Μία απφ ηηο πην πξνβεβιεκέλεο δξάζεηο ππήξμε ε εμφξκεζε γηα ην «Γψξν ηνπ 

Παηδηνχ», πνπ πινπνηνχληαλ ζην δηάζηεκα ησλ ενξηψλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ηεο 

Πξσηνρξνληάο θαη ηνπ Πάζρα, απφ ην 1965 θαη κεηά. Αθνξνχζε θησρά παηδηά, 

θπξίσο σο 12 εηψλ, αλεμαξηήησο πνιηηηθήο ηνπνζέηεζεο, αλ θαη ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο επξφθεηην γηα παηδηά αξηζηεξψλ νηθνγελεηψλ. «Σα παηδάθηα ηεο ιατθήο γεηηνληάο 

θαη ηνπ ρσξηνχ έβιεπαλ ηα παηρλίδηα κφλν ζηηο βηηξίλεο θαη ζηνλ χπλν ηνπο», εμαηηίαο 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκνδφηαλ κεηεκθπιηαθά, 

δηαβάδνπκε ζε άξζξν ηεο Απγήο. Ζ ΓΝΛ αλέζεηε ηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηεο 

εμφξκεζεο ζηα Σκήκαηα Κνξηηζηψλ, αιιά δελ έπαπε λα είλαη κία επίζεο κεηθηή 

δξάζε, αθνχ θαηά ηε δηαλνκή ησλ δψξσλ ζηα παηδηά ζπκκεηείραλ λέεο θαη λένη, φπσο 

ηνπιάρηζηνλ θαίλεηαη απφ ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ ζψδεηαη
245

. Ζ γπλαηθεία 

πξνβνιή ζην πιαίζην ηεο δξάζεο, πξνπαγάλδηδε θαη ηηο ζέζεηο ηεο ΓΝΛ γηα ην 

γπλαηθείν θίλεκα (ε κεηξφηεηα θαη ε ζρέζε κε ην παηδί σο γπλαηθείεο 

πξνηεξαηφηεηεο) ζε κηα εθ λένπ πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο θνξηηζηψλ, ηα νπνία 

εμαηηίαο ησλ δπζκελψλ πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ κεηά ηα Ηνπιηαλά (αζηπλνκνθξαηία, 

ηξνκνθξαηία, ζπθνθαληία) θαίλεηαη φηη είραλ επηζηξέςεη ζηνλ νηθηαθφ ηνπο ρψξν. Ζ 

εμφξκεζε έδηλε επίζεο ηε δπλαηφηεηα ζηα Σκήκαηα Κνξηηζηψλ λα δεζνχλ κε ηα 

παηδηά θαη ηνπο γνλείο ηνπο γηα πεξαηηέξσ πξσηνβνπιίεο γχξσ απφ ην ζέκα ηνπ 

παηδηνχ (παηδηθνί ζηαζκνί, παηδηθέο ραξέο θ.ά.), γηα ηηο νπνίεο δήισλαλ εθ πξννηκίνπ 

πξφζπκεο
246

. Ζ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αξγηψλ εμππεξεηνχζε, γηαηί ε 

ζπγθεθξηκέλε εμφξκεζε ζπλδπαδφηαλ κε δηάθνξεο άιιεο κνξθέο δηαζθέδαζεο, φπσο 

εθδξνκέο ζε επαξρηαθέο Λέζρεο ή νξγαλψζεηο φπνπ ππήξρε αλάγθε βνήζεηαο, 

ζηνιηζκφ θαη γηνξηή ζηηο Λέζρεο, θαζψο θαη ρνξνεζπεξίδεο ζηα κεγάια αζηηθά 

θέληξα κε απνινγηζηηθφ ραξαθηήξα. Δπξφθεηην γηα κία δξάζε κε ηελ νπνία 

πξνζπάζεζαλ λα αλαδείμνπλ ην κέγεζνο ηνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

απνθιεηζκνχ θαη καξαζκνχ πνπ βίσλαλ πνιιέο νηθνγέλεηεο θαη παηδηά ζηηο εξγαηηθέο 

                                                           
244

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Βηβιηνζήθε, θαθ.: Δθεκεξίδεο, ό. π., «Ζ γεληά καο»/[Αξρεηαθφ Σεθκήξην], 
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ζπλνηθίεο ησλ πφιεσλ θαη ζηελ επαξρία, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο αιιά θαη 

ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ ηνπ επίζεκνπ θξάηνπο
247

.  

Σελ πξσηνζπλαληήζακε σο πξνηεηλφκελε δξάζε γηα ηελ θνξηηζίζηηθε 

νξγάλσζε ζηε ΓΝΛ Αηησιναθαξλαλίαο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1964
248

. Σελ επφκελε 

ρξνληά πήξε ηε κνξθή κηαο παλειιαδηθά νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηαο κε επηηπρή 

απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα, ηα Σκήκαηα Κνξηηζηψλ ηεο Αζήλαο, ηνπ Πεηξαηά θαη 

άιισλ επαξρηαθψλ πφιεσλ (Θεζζαινλίθε, Υαληά, Λάξηζα, έξξεο θ.ά.), αξρηθά πξηλ 

ηηο γηνξηέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο Πξσηνρξνληάο, θαηφπηλ θαη ηνπ Πάζρα, 

αζρνινχληαλ κε ηε ζπγθέληξσζε δψξσλ θαη ρξεκάησλ ζηα γξαθεία θαη ηηο Λέζρεο 

ηεο ΓΝΛ. Απηά πξνέξρνληαλ απφ πξνζθνξέο θαηαζηεκάησλ, βηνπαιαηζηψλ, 

πσιεηψλ -κειψλ ηεο νξγάλσζεο- ή απφ εξάλνπο κεηαμχ ησλ κειψλ θαη θίισλ ηεο 

ΓΝΛ. Ήηαλ, δειαδή, απνηέιεζκα επξχηεξεο θηλεηνπνίεζεο. «Μαδεχακε ρξήκαηα γηα 

νηθνγέλεηεο πνπ δελ είραλ θαζφινπ έζνδα, δνχζαλ ζε παξάγθεο θαη ππνβαζκηζκέλεο 

πεξηνρέο»
249

. Σα δψξα ήηαλ πεξηζζφηεξν παηρλίδηα, είδνο πνιπηειείαο γηα ηα παηδηά 

γηα ηα νπνία πξννξίδνληαλ, αιιά θαη είδε ξνπρηζκνχ θαη φ,ηη άιιν θαηαρσξνχληαλ 

σο αλάγθε. Σα δηέλεηκαλ ζηα παηδηά ζηηο θαηά ηφπνπο Λέζρεο παξνπζία ησλ 

εθπξνζψπσλ ηεο ηνπηθήο ΓΝΛ, αθνχ πξνεγνπκέλσο είραλ έξζεη ζε ζπλελλφεζε  

άιινηε κε ηηο θαηά ηφπνπο νξγαλψζεηο θαη άιινηε κε  ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο Γήκνπο, 

Κνηλφηεηεο θαη Ηδξχκαηα. Μέιε ησλ νξγαλψζεσλ (θπξίσο ησλ κεγάισλ αζηηθψλ 

θέληξσλ) πνπ είραλ ζπγθεληξψζεη ηα δψξα επηζθέπηνληαλ ηηο ζπλνηθηαθέο ή 

επαξρηαθέο Λέζρεο (π.ρ. ζηνπο Γφλνπο θαη ζηε Ραςάλε Θεζζαιίαο), απφ ηε κηα 

πιεπξά γηα λα γλσξίζνπλ απηνχο πνπ βνεζνχζαλ θαη απφ ηελ άιιε γηα λα ζπάζνπλ 

ηελ ηξνκνθξαηία πνπ επηθξαηνχζε. Ζ δηαλνκή ησλ δψξσλ ήηαλ κηα γηνξηή, αθνχ 

ζηνιίδνληαλ νη Λέζρεο, δεκνζηνπνηνχληαλ ζε θνξείο θαη ηνλ ηνπηθφ ηχπν, 

νξγαλψλνληαλ εθδειψζεηο γηα ηα παηδηά (θαξαγθηφδεο, απαγγειίεο ή ηξαγνχδηα απφ 

ηα παηδηά θ.ά.)
250

, ή ενξηαζηηθέο ρνξνεζπεξίδεο γηα κηθξνχο θαη κεγάινπο κε ζηφρν 

                                                           
247

 «30.000 παηδηά πεξίκελαλ ζηηο γηνξηέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ έλα δψξν, έλα δεζηφ ξνχρν, έλα θηιηθφ 

ρακφγειν, έλα ράδη… Δθηφο απφ απηά, ππάξρνπλ θαη άιια πνιιά ηα νπνία δνπλ ρσξίο νπζηαζηηθή 
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75% θαη ινηπά». Βι. Μίθεο Θενδσξάθεο, ό. π., ζ. 51 θαη 91-93. 
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ηελ πξνζθνξά ςπραγσγίαο θαη δηαζθέδαζεο, ηνπιάρηζηνλ ηηο ενξηαζηηθέο πεξηφδνπο, 

ζε πεξηνρέο θαη αλζξψπνπο πνπ ηα παξαπάλσ θάληαδαλ πνιπηέιεηα. Σα θηιηθά 

δηαθείκελα έληππα ζηε ΓΝΛ (Ζ Απγή, Ζ Γεληά καο) αθηέξσζαλ πνιιέο θαηαρσξίζεηο 

ζηελ πξνεηνηκαζία, ηηο εθδειψζεηο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Τπήξμε κηα 

πξσηνβνπιία επηηπρεκέλε, ηφζν φζνλ αθνξά ηελ απνδνρή ηεο απφ ηνλ θφζκν ηεο 

Αξηζηεξάο φζν θαη επηθνηλσληαθά. Κξίζεθε ινηπφλ απαξαίηεηε ε ζπλέρεηά ηεο θαη ην 

1966 θαηαγξάθεηαη φηη είραλ ζηαιεί δψξα γηα ην εγθαηαιειεηκκέλν παηδί ζε 

πεξηζζφηεξα απφ 50 ρσξηά
251

. 

ηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, ηνλ Απξίιην ηνπ 1965 

θηλεηνπνηήζεθαλ γηα ηνπο ζεηζκφπιεθηνπο ζηελ Πεινπφλλεζν, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

ΠΔΓ. Ζ ρσξνθπιαθή φκσο απαγφξεπζε λα δηαλεκεζεί ε πιηθή βνήζεηα πνπ είραλ 

ζπγθεληξψζεη (ξνχρα, ηξφθηκα) θαη παξέκεηλε κπινθαξηζκέλε ζηελ Σξίπνιε, 

εμαηηίαο ηνπ αληηθνκνπληζηηθνχ κέλνπο
252

.  

ηελ θνηλσληθή ηνπο πξνζθνξά εληάζζνληαη θαη νη αληδηνηειείο αηνκηθέο 

πξνζθνξέο, φπσο εθείλε ηεο θαζεγήηξηαο Μ. Γηαλλνπνχινπ απφ ην Αγξίλην πνπ 

ιεηηνπξγνχζε θξνληηζηήξην αγγιηθήο  γιψζζαο δσξεάλ γηα ηνπο Λακπξάθεδεο, δίπια 

ζηε βηβιηνζήθε ηεο ΓΝΛ. Σέινο, εδψ κπνξνχκε λα εληάμνπκε θαη ηηο δσξεέο ησλ 

Λακπξαθηζζψλ, φπσο ησλ θνηηεηξηψλ ηεο Λεηςίαο, νη νπνίεο κε ηα ρξήκαηα απφ ηε 

δνπιεηά ηνπο ζα θξφληηδαλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ Λεζρψλ ζηελ Διιάδα πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο εθπνιηηηζηηθέο ηνπο δξάζεηο
253

.  

Σέινο, ζηηο θνηλσληθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο αλήθνπλ θαη εθείλεο πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ην εμσξατζκφ ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν δνχζαλ θαη εξγάδνληαλ. Απηέο 

μεθηλνχζαλ απφ ηε Λέζρε ηνπο θαη επεθηείλνληαλ ζηε δεκνηηθή ή θνηλνηηθή ηνπο 
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πεξηθέξεηα. ε θάπνηεο απνηχπσλαλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη ηε θαληαζία ηνπο, 

φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ αθήγεζε ηεο ιγαο Σζνιαθίδνπ: «Εσγξαθίδακε ηα 

γξαθεία καο, ζε ραξηί βέβαηα γηα λα κε ιεξψλνπκε ηνπο ηνίρνπο. Ήηαλ πνιχ φκνξθα. 

Δίρακε δσγξαθίζεη ζηνλ έλαλ ηνίρν πεξηζηέξηα. ηνλ άιιν είρακε θάλεη κία ειηά. 

χκβνια ηεο εηξήλεο. Ήηαλ κηα φκνξθε γσληά πνπ ζπγθέληξσλε πνιχ θφζκν»
254

.  

Ο θσηνγξαθηθφο θαθφο ηηο έρεη απαζαλαηίζεη, επίζεο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

κεηθηέο νκάδεο θαη λα βνεζνχλ ζηε δηακφξθσζε πιαηεηψλ, γεπέδσλ ή παηδηθψλ 

ραξψλ, ζηηο δελδξνθπηεχζεηο, ζηελ θαζαξηφηεηα θαη ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ πνπ ζα 

ζπλέβαιαλ ζηελ εμαζθάιηζε πγηεηλψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, ζα δηεπθφιπλαλ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα θαη ζα εμππεξεηνχζαλ θνηλσληθέο αλάγθεο
255

. Σέηνηνπ είδνπο  

δξάζεηο πινπνηνχληαλ θπξίσο ζε πεξηνρέο φπνπ ππήξρε θάπνηα δπλαηφηεηα 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, εηδηθά φηαλ επξφθεηην γηα δελδξνθχηεπζε 

πξνθεηκέλνπ λα πξνκεζεπηνχλ ην πιηθφ. Οη πξννδεπηηθνί δήκνη ζπλεξγάδνληαλ καδί 

ηνπο θαη πξφζθεξαλ φ,ηη ρξεηάδνληαλ.  

ε θσηνγξαθία απφ ην αξρείνπ ηνπ Παιενχ Σάθε, θνξίηζηα, αγφξηα θαη κηθξά 

παηδηά ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπ δεκνηηθνχ πάξθνπ πθεψλ 

Θεζζαινλίθεο
256

. ζν καο επηηξέπεη ε θσηνγξαθία (παιηά, αζπξφκαπξε θαη 

καθξηλή), νη θνπέιεο κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία ζηα ρέξηα (ηζνπγθξάλεο, αμίλεο, 

θηπάξηα) θαζαξίδνπλ ην πάξθν απφ ηα αγξηφρνξηα. Γελ επξφθεηην γηα βαξηά δνπιεηά, 

αληίζεηα κάιηζηα ηαίξηαδε κε εξγαζίεο πνπ κπνξεί λα έθαλαλ ζηνλ θήπν ηνπο.   

Γείρλνπλ πεξηπνηεκέλεο, φπσο θαη νη άληξεο, θάηη πνπ ζπκβαίλεη ζε πνιιέο 

θσηνγξαθίεο πνπ έρνπλ σο πεξηερφκελν ηνλ εμσξατζκφ, γεγνλφο πνπ παξαπέκπεη ζε 

πξνπαγαλδηζηηθφ πιηθφ. Γελ ζεκαίλεη φκσο φηη δελ ζπκκεηείραλ, φπσο θαίλεηαη θαη 

απφ ηηο καξηπξίεο θαη απφ ηε βηβιηνγξαθία.   

Γεληθφηεξα, νη εμσξατζηηθέο δξάζεηο ήηαλ απηέο πνπ ακθηζβεηήζεθαλ 

πεξηζζφηεξν, θπξίσο απφ ηε θνηηεηηθή λενιαία, ε νπνία θαηεγνξνχζε ηε ΓΝΛ φηη 

«θαζαξίδεη ηα δέληξα απφ ηηο θάκπηεο»
257

. Κάπνηνη ηηο ζπζρέηηζαλ πεξηζζφηεξν κε 

ηνλ πξνζθνπηζκφ θαη ηελ πεηζαξρία, εηδηθά φηαλ αξγφηεξα, ζηελ επνρή ηεο 

Γηθηαηνξίαο, νη Άιθηκνη ήηαλ απηνί πνπ θχηεπαλ δέληξα αθνινπζψληαο ηελ 
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πξνζηαγή ηεο ρνχληαο: «Φχηεςε θαη εζχ έλα δέληξν», θαη ηηο  θαηέηαμαλ ζηηο πξάμεηο 

πνπ έγηλαλ γηα λα απνδνζεί ε εηθφλα ησλ θαιψλ θνκνπληζηψλ θαη λα δηαθεκηζηεί εμ 

αληαλαθιάζεσο ε ΔΓΑ
258

. ήκεξα νη πεξηζζφηεξνη θαη νη πεξηζζφηεξεο, κε 

ζχγρξνλνπο φξνπο, ηηο ζεσξνχλ πξάμεηο πνπ δειψλνπλ φρη κφλν «πξψηκε νηθνινγηθή 

ζπλείδεζε», αιιά θπξίσο «νηθνινγηθή πξαθηηθή», κε ηελ έλλνηα φηη ζηε ΓΝΛ δελ 

θηινζνθνχζαλ αιιά δξνχζαλ ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο, ήηαλ ελεξγνί πνιίηεο
259

. 

Ζ Μαξία Καιιέξγε πνπ ζπκκεηείρε, ελζπκνχκελε κε πηθξία ηηο επηθξίζεηο πνπ 

δέρνληαλ αξγφηεξα απφ ηελ ΚΝΔ γηα ηηο δελδξνθπηεχζεηο, καο εμήγεζε ηε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνχζαλ θαη ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ηηο απνδέρνληαλ: «ηηο 

δξάζεηο καο επίζεο ήηαλ θαη ην λα θπηεχνπκε δεληξάθηα, καδηθά ζε θάζε γεηηνληά. 

Ήηαλ νηθνινγηθφ ρσξίο λα ην γλσξίδνπκε. Δηζεγεζήθακε ζην Γήκν Τκεηηνχ πνπ 

αλήθα λα δεληξνθπηέςνπκε ην ιφθν απέλαληη πνπ ήηαλ βξάρηα θαη ρψκα. Ο Γήκνο 

έθαλε δεθηφ ην αίηεκα θαη κάδεςε πξνζθφπνπο, ζρνιεία. Βέβαηα, νη Λακπξάθεδεο 

θάλακε φιε ηε δηαδηθαζία, ηηο πξνζθιήζεηο, ηα πάληα. Ο ιφθνο, φπσο ηνλ μέξνπκε, 

απφ ηνπο Λακπξάθεδεο έρεη θπηεπηεί. Απφ ηε κηα κπνξεί λα θχηεπεο δεληξάθηα θαη 

απφ ηελ άιιε ην βξάδπ λα παίδεηο “θιέθηεο θαη αζηπλφκνη” ζηελ Αζήλα»
260

. 

Θεσξνχζε φηη επξφθεηην γηα δεκηνπξγηθέο θνηλσληθέο δξάζεηο νη νπνίεο ήηαλ 

απαξαίηεηεο ζε κηα λεαληθή αξηζηεξή νξγάλσζε φζν θαη νη αγσληζηηθέο/ 

αληηζηαζηαθέο δξάζεηο
261

. 

ηηο πνιηηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο εληάζζνληαη αξρηθά απηέο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ίδξπζε, ηελ εμάπισζε θαη ελδπλάκσζε ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε, ηφζν ηεο 

ΓΚΝΓΛ φζν θαη αξγφηεξα ηεο ΓΝΛ. Αλεπίζεκα, είραλ θηλεηνπνηεζεί απφ ην βξάδπ 

ηεο δνινθνληθήο επίζεζεο θαηά ηνπ Γξ. Λακπξάθε. Γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά ε Καίηε 

Σζαξνπρά-Κνκςνπνχινπ: «Έμσ απφ ην λνζνθνκείν μελπρηνχλ αγφξηα θαη θνξίηζηα 

(κεξηθέο θνξέο καδί θαη κεηέξεο, παιηέο αγσλίζηξηεο) … . Γηαλπθηέξεπζε έμσ απφ ην 

ζπίηη κε άγλσζηα πνιιέο θνξέο αγφξηα θαη θνξίηζηα είλαη θάηη πξσηφγλσξν θαη 

ζπγθινληζηηθφ γηα απηά. Ζ αξρή έγηλε θαη ηίπνηε πηα δελ ζα είλαη φπσο πξηλ»
262

. Ζ 

επίζεκε δξάζε ηνπο μεθίλεζε κε ηελ ίδξπζε ηεο ΓΚΝΓΛ, αθνχ ηηο ζπλαληάκε ζε 
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ηδξπηηθέο επηηξνπέο ηεο Κίλεζεο. Ο αξηζκφο ηνπο ήηαλ κηθξφο. Σν ίδην ζπλέβε 

άιισζηε θαη κε ηνπο επψλπκνπο πνπ ππέγξαςαλ ηελ Ηδξπηηθή Γηαθήξπμε ηεο 

«Γεκνθξαηηθήο Κίλεζεο Νέσλ Γξεγφξεο Λακπξάθεο», κεηαμχ ησλ νπνίσλ κφλν δχν 

ήηαλ γπλαίθεο, ε εζνπνηφο Γ. θνχξα θαη ε δσγξάθνο Βάζσ Καηξάθε
263

. 

ηε ζπλέρεηα, ζπκκεηείραλ καρεηηθά ζε κηα ζεηξά απφ δξάζεηο γηα ηηο νπνίεο ε 

αζηπλνκία ζπρλά ηηο ζπιιάκβαλε, θξίλνληάο ηεο σο αληηθαζεζησηηθέο θαη 

αληηζπληαγκαηηθέο. Σέηνηεο ήηαλ ε δηαλνκή πξνζθιήζεσλ (γηα ηα εγθαίληα γξαθείσλ 

ή Λεζρψλ), ζπλδηθαιηζηηθνχ πιηθνχ (ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο) θαη εληχπσλ ηεο 

Νενιαίαο Λακπξάθε, νη αθηζνθνιιήζεηο, νη έξαλνη (γηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε), ε 

ζπκκεηνρή ζηηο πεξηνδείεο πνιηηηθψλ θαη εηδηθά ηνπ Μίθε Θενδσξάθε, νη ραηξεηηζκνί 

ζε ζπγθεληξψζεηο ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε, φπσο εθείλεο ζηελ Κνθθηληά θαη ην 

Κεξαηζίλη ή ε αλαγξαθή ζε δεκφζηνπο ρψξνπο ηνπ γξάκκαηνο «Ε» (Εεη), εκβιήκαηνο 

ηεο Κίλεζεο
264

. 

 Κάπνηεο, νη θνηηήηξηεο πεξηζζφηεξν, εξγάζηεθαλ θαη σο αξζξνγξάθνη ή σο 

ππεχζπλεο ζηελ δηεχζπλζε δηαθφξσλ εληχπσλ ηεο ΓΝΛ. Ζ Ρεληψ Παπαηζαξνχρα-

Μίζζηνπ, ππεχζπλε ζηελ δεθαπελζήκεξε εθεκεξίδα Ζ Γεληά καο, κάο είπε: «Δξρφηαλ 

κηα είδεζε γηα θάπνηεο εθδειψζεηο, έγξαθα θάηη, αιιά δελ έβαδα ην φλνκά κνπ, γηαηί 

δελ ην ζεσξνχζα απαξαίηεην, δελ ήηαλ δηθή κνπ έκπλεπζε. Δγψ θαηέγξαθα θάπνηα 

πξάγκαηα πνπ κνπ έξρνληαλ ζαλ πξσηνγελέο πιηθφ θη έπξεπε λα ηα δηακνξθψζσ θαη 

λα ηα βάισ ζηελ εθεκεξίδα»
265

. Ζ Μαξία Μαξνπιάθνπ, θνηηήηξηα αθφκε ηεο 

Ννκηθήο, ππήξμε εθδφηξηα ηνπ πεξηνδηθνχ Παλζπνπδαζηηθή, αιιά φπσο καο εμήγεζε: 

«ην φλνκά κνπ κπήθε ιφγσ ησλ ελδηαθεξφλησλ κνπ (θηλεκαηνγξάθνο, ζέαηξν), ηνπ 

θχθινπ κνπ (θαιιηηέρλεο) θαη γηα ιφγνπο θαζαξά ζπκπησκαηηθνχο· γηαηί ν 

πξνεγνχκελνο εθδφηεο είρε παληξεπηεί, είρε παηδί θαη θνβφηαλ φηη κπνξεί λα βξεζεί 

κπιεγκέλνο. Δίρα ρξήκαηα γηα λα πάσ ζην θεζηηβάι ηεο Μφζραο θαη έηζη θάλακε ηελ 
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αγνξαπσιεζία. Χο εθδφηεο πήγαηλα θαη έθαλα θακηά θνξά δηνξζψζεηο. Σν είρακε 

ζηέθη θαη ζπδεηνχζακε»
266

. Ζ Μαξία Καιιέξγε έδηλε ξεπνξηάδ, αιιά δελ 

αξζξνγξαθνχζε
267

, ελψ ε ιγα Σζνιαθίδνπ ζπκκεηείρε ζηε δεκηνπξγία κηαο άιιεο 

εθεκεξίδαο ζηε Λέζρε ηεο: «Δίρακε εθεκεξίδα ηνίρνπ. Κφβακε ηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ ηε Νενιαία θαη ηα θνιινχζακε»
268

. 

Κάπνηεο, επίζεο θνηηήηξηεο απ‟ φ,ηη θαίλεηαη, ζπκκεηείραλ ζηηο αληηπξνζσπείεο 

ζπλεξγαζίαο ηεο ΓΝΛ κε ηνπηθνχο θνξείο (δεκάξρνπο) γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

θνηλσθειψλ ηνπο δξάζεσλ, θαζψο θαη ζηε δηαθνκκαηηθή επηηξνπή γηα ζπλεξγαζία κε 

ηα άιια θφκκαηα. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη πεξηπηψζεηο ησλ θνηηεηξηψλ, Διέλεο 

Παπαδνπνχινπ ζηνλ Πεηξαηά θαη Μαξίαο Καιιέξγε ζηελ Αζήλα, ζρεηηθά κε ην έξγν 

ησλ δελδξνθπηεχζεσλ ζηηο πεξηνρέο ηνπο
269

 θαη ηεο Ρεληψο Παπαηζαξνχρα –Μίζζηνπ 

ζηε δηαθνκκαηηθή
270

.  

Απφ ηελ αξρή ζπκκεηείραλ επίζεο ζηηο εθδειψζεηο πνπ ήηαλ αθηεξσκέλεο ζηηο 

γπλαίθεο ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο (Ζιέθηξα Απνζηφινπ, Παλαγηψηα ηαζνπνχινπ, 

Ληιή, Γηακάλησ Κνπκπάθε, Γέζπσ ετξιή, Διέλε Παπιίδνπ, Μαξία Ρέπα)
271

, ζην 

πέξαο ησλ νπνίσλ ζπλήζσο αηηνχληαλ κε ςήθηζκα ηελ απφιπζε φζσλ ήηαλ αθφκε 

πνιηηηθνί θξαηνχκελνη
272

, θαζψο θαη ησλ γπλαηθψλ ζηηο θπιαθέο Αβέξσθ ή ζε άιιεο 

θπιαθέο αλά ηελ Διιάδα. ην πιαίζην ηεο παξαπάλσ δξάζεο, ην Σκήκα Κνξηηζηψλ 

Ζιηνχπνιεο ηελ Πξσηνρξνληά ηνπ 1965 θαη νη θνπέιεο ηεο ΓΝΛ Παγθξαηίνπ ηελ 

επφκελε ρξνληά, κε ηελ επθαηξία ησλ ενξηψλ, ηηο επηζθέθηεθαλ θαη ηνπο ράξηζαλ 

δψξα
273

. Οη εθδειψζεηο γηα ηνλ ξφιν ησλ γπλαηθψλ ζηνπο εζληθνχο θαη θνηλσληθνχο 

αγψλεο ζπλερίζηεθαλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο -γηα παξάδεηγκα, ζηε Μαθεδνλία ζην 

πιαίζην ηνπ Φεζηηβάι Κνξηηζηνχ ηεο ΓΝΛ- κέρξη θαη ηελ άλνημε ηνπ 1967, φπνπ νη 

θνπέιεο ζπκκεηείραλ απφ δηαθνξεηηθφ πφζην θάζε θνξά (κε νκηιίεο, απαγγειίεο, 
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ζηφιηζκα αηζνπζψλ θ.ά.)
274

. Γελ επξφθεηην κφλν γηα πξάμεηο θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο, αιιά θαη πνιηηηθήο δηακαξηπξίαο κε ζηφρν λα ζπάζνπλ ηελ 

ηξνκνθξαηία, λα θαηαθέξνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα αηηήκαηα ηεο γεληθήο ακλεζηίαο, 

ηεο λνκηκνπνίεζεο ηνπ ΚΚΔ θαη ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηνπ κεηεκθπιηαθνχ 

αληηθνκκνπληζκνχ πνπ επηθξαηνχζε ζηε ρψξα. Ζ Δπηηξνπή Κνξηηζηψλ ηεο ΚΓ 

Μαθεδνλίαο απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1964 είρε πξνηείλεη έλα νινθιεξσκέλν 

πξφγξακκα γηα εθδειψζεηο αθηεξσκέλεο ζηηο «Γπλαηθείεο κνξθέο ηεο Δζληθήο καο 

Αληίζηαζεο», ζε κηα πξνζπάζεηα ζεκειίσζεο ησλ θνξηηζίζηηθσλ επηηξνπψλ ζε πφιεηο 

θαη ρσξηά θαη επηθνηλσλίαο κε ην θιηκάθην θνξηηζηψλ ηεο ΚΓ Μαθεδνλίαο 
275

. 

Με ην ίδην ζθεπηηθφ, δειαδή ηελ αλαγλψξηζε ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο θαη ησλ 

αγψλσλ ηνπ ιανχ, ζπκκεηείραλ καδί κε ηα αγφξηα θαη ζηνπο εζληθνχο ενξηαζκνχο κε 

δηάθνξεο δξάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ εζληθή επέηεην ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ 1964 νη 

Λακπξάθεδεο θαη νη Λακπξάθηζζεο ηεο ΓΚΝΓΛ Τκεηηνχ ζπκκεηείραλ ζηνλ 

εθθιεζηαζκφ κε ηε ζεκαία θαη ηα ζήκαηα ηεο νξγάλσζεο, ελψ ζηελ παξέιαζε, 

θαηέζεζαλ ζηεθάλη θαη εθθψλεζαλ νκηιία γηα ηνπο Έιιελεο θαη ηηο Διιελίδεο πνπ 

ζπζηάζηεθαλ γηα ηα ίδηα ηδαληθά κε εθείλα ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε θαη ππέξ ηνπ 

θππξηαθνχ αγψλα γηα απηνδηάζεζε
276

. Αιινχ νξγάλσζαλ δηθέο ηνπο μερσξηζηέο 

εθδειψζεηο κε νκηιήηξηεο Λακπξάθηζζεο ή ζπλέβαιιαλ ζηελ πξνζπάζεηα 

θαζηέξσζεο θαη άιισλ εζληθψλ ενξηαζκψλ, ζε κηα πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο ηεο 

Δζληθήο Αληίζηαζεο. Κάηη ηέηνην έγηλε ην 1964 ζηηο έξξεο, νπφηε ε ηνπηθή ΓΚΝΓΛ 

απνθάζηζε λα θαζηεξψζεη ηελ 14
ε
 επηεκβξίνπ σο εκέξα απειεπζέξσζεο απφ ηνπο 

Βνχιγαξνπο, πνπ δελ ενξηαδφηαλ δηφηη επξφθεηην γηα επηηπρία ηνπ ΔΛΑ
277

.  

Ζ πην δπλακηθή παξνπζία φκσο ησλ γπλαηθψλ ήηαλ ζηηο εθδειψζεηο γηα ηελ 

παγθφζκηα εηξήλε θαη ηελ εζληθή αλεμαξηεζία. Ζ ζπκκεηνρή θαη ε δεκηνπξγηθφηεηά 

ηνπο ζηηο Μαξαζψληεο Πνξείεο Δηξήλεο ήηαλ κεγάιε
278

. Δπξφθεηην γηα πνξείεο πνπ 
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δηνξγάλσλε ν χλδεζκνο «Bertrand Russell», αιιά ζηήξηδε καδηθά ε Νενιαία 

Λακπξάθε. ηηο ηνπηθέο εθδειψζεηο γηα ηελ εηξήλε (φπσο ζην δξφκν Θεζζαινλίθεο-

Καβάιαο κεηαμχ Ρεληίλαο θαη ηαπξνχ
279

) ηε δηνξγάλσζε αλαιάκβαλε ε Νενιαία 

Λακπξάθε. ιεο νη Λακπξάθηζζεο πνπ καο παξαρψξεζαλ ζπλέληεπμε ζπκκεηείραλ 

ζε απηέο, άιινηε σο ππεχζπλεο θη άιινηε σο απινί ζπλνδνηπφξνη. χκθσλεο κε ηα 

ηδαληθά ηεο εηξήλεο θαη ηνπ αθνπιηζκνχ, δηαδήισλαλ θαηά ησλ ππξεληθψλ θαη 

ππξαπιηθψλ βάζεσλ, πνπ πιήζαηλαλ θαη ζην ρψξν ησλ Βαιθαλίσλ, θαηά ησλ 

ηκπεξηαιηζηηθψλ πνιέκσλ θαη ππέξ ηεο απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ, φπσο ηεο Κχπξνπ 

θ.ά.
280

. Ζ κεγάιε ηνπο ζπκκεηνρή κπνξεί λα βξίζθεη ηελ εμήγεζή ηεο, φπσο είπακε 

θαη παξαπάλσ, θαη ζην γεγνλφο φηη ζην θίλεκα εηξήλεο πιεηνςεθνχζαλ νη γπλαίθεο. 

Σν θίλεκα ηεο εηξήλεο είρε ζπλδεζεί κε ηε ζπλέρηζε ηεο δσήο, ηε κεηξφηεηα, ηα 

παηδηά πνπ απνηεινχλ ην κέιινλ, θαη γη‟ απηφ δελ ακθηζβεηνχληαλ θαη δελ 

εκπνδίδνληαλ ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηφ, δηεζλψο. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα άιιε κία 

δξάζε πνπ θαλεξψλεη φηη ε ΓΝΛ απνδέρνληαλ φηη ε ζρέζε ησλ γπλαηθψλ κε ηελ 

πνιηηηθή  ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε ηελ κεηξφηεηα.   

Οη θνπέιεο ηεο επαξρίαο θαηξφ πξηλ θεληνχζαλ ηα ιάβαξα ή ηα καληειάθηα ηεο 

αληηπξνζσπείαο ηνπο
281

. ηα κεγάια αζηηθά θέληξα αζρνινχληαλ κε άιια: «Δπεηδή 

δνχιεπα ζε απηέο (Μαξαζψληεο Πνξείεο Δηξήλεο), απηφ πνπ θάλακε ήηαλ παλφ γηα 

ηελ εηξήλε θαη λα ζπγθεληξψλνπκε φζν πην πνιχ θφζκν λα έξζεη ζηελ εθδήισζε»
282

. 

Σν θσηνγξαθηθφ πιηθφ έρεη απαζαλαηίζεη ηε κεγάιε ζπκκεηνρή ησλ θνξηηζηψλ. 

Νεαξέο θνπέιεο, κε πξνζεγκέλν ληχζηκν (απφ ηαγέξ κέρξη παληειφλη), πεξπαηνχλ 

ρακνγειαζηέο, παξέεο-παξέεο ή αλά νκίινπο. Άιιεο θξαηνχλ πιαθάη ή παλφ κε 

θηιεηξεληθφ πεξηερφκελν, άιιεο ζπλνδεχνπλ ην άξκα ηνπο θαη άιιεο έρνπλ ξάςεη ή 

θεληήζεη ηα ζπλζήκαηα πάλσ ζηα ξνχρα ηνπο
283

. Ζ πην εκβιεκαηηθή θαη καδηθή ήηαλ 

ε Β‟ Μαξαζψληα Πνξεία Δηξήλεο ζηηο 17 Μαΐνπ 1964, έλαλ ρξφλν κεηά ην ζάλαην 

ηνπ Γξ. Λακπξάθε, ππφ ην θαζεζηψο ηεο λενεθιεγείζαο θπβέξλεζεο ηεο ΔΚ. Ζ 
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23/5/1965. 
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θπβεξλεηηθή αιιαγή έδηλε ηελ αίζζεζε κηαο θαηεθηεκέλεο ειεπζεξίαο, αθνχ γηα ηελ 

εθινγηθή λίθε ηεο ΔΚ είραλ βνεζήζεη κε ηελ ςήθν ηνπο θαη νη Λακπξάθεδεο, φπσο 

θαη ε ΔΓΑ κε ηνλ «εθινγηθφ ειηγκφ» πνπ είρε εθαξκφζεη ζε θάπνηεο κνλνεδξηθέο 

εθινγηθέο πεξηθέξεηεο. Σε δηνξγάλσζε ηεο πνξείαο είρε αλαιάβεη ε Πεηξατθή 

Δπηηξνπή Πνξείαο θαη νη Λακπξάθηζζεο ησλ ηνπηθψλ Λεζρψλ ζπκκεηείραλ ζηε 

ρνξσδία πνπ ζα ηξαγνπδνχζε Μ. Θενδσξάθε, ζηελ νκάδα ηνπ κπαιέηνπ πνπ ζα 

ρφξεπε ζνχζηα θαη ζηελ θαηαζθεπή αξκάησλ κε ζέκα ηελ εηξήλε
284

. «ιν ην ρξφλν 

εηνηκαδφκαζηαλ γηα ηε Μαξαζψληα Πνξεία», καο είπε κε θακάξη ε ιγα 

Σζνιαθίδνπ
285

. 

Οη Λακπξάθηζζεο ζπκκεηείραλ επίζεο θαη ζε φιεο ηηο άιιεο θηλεηνπνηήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ εζληθή αλεμαξηεζία, είραλ πεξηερφκελν αληηπνιεκηθφ θαη 

αληηαπνηθηαθφ θαη ζπλδένληαλ κε ηνπο  εζληθναπειεπζεξσηηθνχο αγψλεο ησλ ιαψλ. 

Κνξπθαίεο ήηαλ εθείλεο πνπ νξγαλψλνληαλ ππέξ ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο 

απηνδηάζεζεο ηεο Κχπξνπ
286

 θαη ππέξ ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ 6
νπ

 Ακεξηθάληθνπ 

ηφινπ απφ ην Φάιεξν, πνπ ην ζεσξνχζαλ απφδεημε ηεο μέλεο εμάξηεζεο. Ήηαλ 

θηλεηνπνηήζεηο κε ζπλέρεηα θαη ηζρπξή παξνπζία ησλ γπλαηθψλ. ην πιαίζην απηψλ 

ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ηνλ Μάξηην ηνπ 1967 (επνρή αλαγέλλεζεο ηεο ΓΝΛ, 

ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηνλ θνηηεηηθφ ρψξν), ε Μαξία Καιιέξγε, θνηηήηξηα ηεο 

Μαζεκαηηθήο ρνιήο θαη ζηέιερνο ηεο ΓΝΛ, εθθψλεζε δχν νκηιίεο. Σε κία ζηελ 

Ακθηζέα κε ζέκα ηελ «Δζληθή αλεμαξηεζία, ηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη ην ΝΑΣΟ» θαη 

ηελ άιιε ζηε ρνιή Μσξαΐηε κε ζέκα: «Οη Ακεξηθαλνί ζηελ Διιάδα»
287

.     

Παξάιιεια ε Νενιαία Λακπξάθε ππνζηήξηδε ελεξγά ζηελ Διιάδα ηνλ αγψλα 

ηνπ βηεηλακέδηθνπ ιανχ, ζπληνλίδνληαο ηηο ελέξγεηέο ηεο κε ηηο θηλήζεηο ηεο 

επξσπατθήο θαη ακεξηθαληθήο λενιαίαο. Ζ πξψηε δηαδήισζε ελάληηα ζηνλ πφιεκν 

ηνπ Βηεηλάκ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 2 Απξηιίνπ 1965 θαη θαηφπηλ 

αθνινχζεζαλ κηα ζεηξά δηαδειψζεσλ ζε δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο, ελψ ζε πνιιέο 

Λέζρεο, θαζψο θαη ζε παλεπηζηεκηαθνχο ρψξνπο δηνξγαλψζεθαλ πιεζψξα 
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εθδειψζεσλ, φπσο εθζέζεηο θσηνγξαθίαο. Καη ζε απηέο ηηο θηλεηνπνηήζεηο νη 

Λακπξάθηζζεο ήηαλ παξνχζεο, γηαηί φπσο έγξαθε ε Καίηε Σζαξνπρά ζε νκηιία ηεο: 

«Οη γπλαίθεο-Διιελίδεο μέξνπλ φηη καδί κε ηηο αλππεξάζπηζηεο γπλαίθεο ζην Βηεηλάκ 

θαη ηα ρισκά ζρνιηαξφπαηδα, ηνπθεθίδεηαη θαη ε δηθή ηνπο θαξδηά. Σν μέξνπλ νη λέεο 

θνπέιεο ηεο Διιάδαο, γηαηί έδεζαλ ηε θξίθε ησλ βνκβψλ Ναπάικ θαη ηηο ηνπξθηθέο 

βφκβεο ζηελ Κχπξν. Γηαηί δνπλ θαζεκεξηλά πψο ζέινπλ λα ραληαθψζνπλ ηελ 

θππξηαθή ππφζεζε»
288

. Δπηθαιείηαη ηνλ θνηλφ αληηηκπεξηαιηζηηθφ αγψλα κέζα απφ ην 

παξάδεηγκα ηνπ ζχγρξνλνχ ηνπο θππξηαθνχ αγψλα γηα απηνδηάζεζε θαη ειεπζεξία. 

πκκεηείραλ επίζεο ζε φζεο αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο κπνξνχζαλ, θπξίσο ζε δηαδειψζεηο θαη ζπγθεληξψζεηο δηακαξηπξίαο. 

«Δθείλε ηελ επνρή (1963-1967), πνπ ήκνπλ θνηηήηξηα, ηε ζπκάκαη σο κηα επνρή 

ζπλερψλ δηαδειψζεσλ. Ήκαζηαλ ζπλερψο ζηνλ δξφκν»
289

. «ρεδφλ ζε θαζεκεξηλή 

βάζε ε νξγάλσζή καο ήηαλ ζηνπο δξφκνπο γηα ηα δεηήκαηα ηεο παηδείαο ή ην 1-1-4. 

Γηα απηά ηα δεηήκαηα, καδηθά, θάλακε εθδειψζεηο»
290

.  

 Κνξπθαία ησλ θηλεηνπνηήζεψλ ηνπο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο Λακπξάθηζζεο πνπ 

καο έδσζαλ ζπλέληεπμε, ππήξμε ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα Ηνπιηαλά. «Σα Ηνπιηαλά ήηαλ 

κηα επαλαζηαηηθή πεξίνδνο. Ήηαλ ηφηε πνπ κχξηδε ε αηκφζθαηξα δηθηαηνξία θαη 

θσλάδακε ζπλζήκαηα, φπσο „Γελ είλαη εδψ Μαδξίηε‟
291

. Δίλαη κέζα κνπ θάηη ζπάλην 

θαη δχζθνια ζα κπνξνχζε λα ην δήζεη θάπνηνο θάζε κέξα. Απφ ην πξσί σο ην βξάδπ 

ήκαζηαλ θάησ θαη δηαδειψλακε, 70 εκέξεο»
292

. Αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο ηελ ίδηα 

επνρή κε θαηαγεγξακκέλε ηε ζπκκεηνρή ησλ θνξηηζηψλ ζεκεηψζεθαλ θαη ζε άιιεο 

πεξηνρέο
293

. πγθεθξηκέλα, ζηελ χπαηζξν ηεο Θεζζαινλίθεο, απφ ηηο 15 Ηνπιίνπ θαη 
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σο ηελ 12 Απγνχζηνπ 1965 θαηαγξάθηεθαλ 29 ζπγθεληξψζεηο -άιιεο μερσξηζηέο ησλ 

λενιαηψλ (ΓΝΛ θαη ΔΓΖΝ), άιιεο ζπλεξγαηηθέο θαη άιιεο παλδεκνθξαηηθέο, ζηηο 

νπνίεο, ζχκθσλα κε έγγξαθν ηεο ΓΝΛ «πήξαλ κέξνο γχξσ ζηηο 10.000. Πνζνζηφ  

λενιαίαο 60%, 45% αγφξηα, 15% θνξίηζηα»
294

. 

Μεηά ηα Ηνπιηαλά, νπζηαζηηθά απφ ην 1966 θαη κεηά, νη Λακπξάθηζζεο 

ζπκκεηείραλ ζηηο θηλεηνπνηήζεηο ελάληηα ζηηο απεηιέο δηάιπζεο ηεο ΓΝΛ θαη ζην 

λνκνζρέδην πνπ εηνηκαδφηαλ
295

. ηηο 15 Ηνπιίνπ 1966 ηδξχζεθε ν Παλειιήληνο Αγψλ 

Τπέξ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ πληάγκαηνο (ΠΑΤΓΖ) θαη ζπκπαξάζηαζεο ηεο 

ΓΝΛ, απφ αληηπξνζψπνπο δηαθφξσλ ειιεληθψλ θαη μέλσλ νξγαλψζεσλ (ΓΔΠΑ, 

ΔΔΝΔ, ΔΦΔΔ, ΠΟΓΝ, δπηηθνγεξκαληθέο νξγαλψζεηο θ.α.)
296

. ε απηή ηελ επηηξνπή 

αλήθε θαη ε Αξγπξψ Εαλλή-Ρεθιείηε, ε νπνία ζπκάηαη: «Φξνληίδακε λα είλαη 

άλζξσπνη έμσ απφ ηε ΓΝΛ. Δίρακε θάλεη εθδειψζεηο δχν-ηξεηο θνξέο θαη είρακε 

κηιήζεη γη‟ απηή ηελ θαηάζηαζε»
297

. ην ίδην πιαίζην, ησλ δξάζεσλ ππνζηήξημεο θαη 

πξνβνιήο ηεο ΓΝΛ, εληάζζεηαη θαη ην Φεζηηβάι Κνξηηζηψλ Μαθεδνλίαο, πνπ 

δηνξγαλψζεθε κε επηηπρία απφ ηελ Δπηηξνπή Κνξηηζηψλ ΚΓ Μαθεδνλίαο ην 1966 θαη 

πξνγξακκαηίζηεθε αιιά δελ πινπνηήζεθε 1967, ιφγσ ηεο επηβνιήο ηεο ζηξαηησηηθήο 

δηθηαηνξίαο.    

Ζ πξνζθνξά ησλ γπλαηθψλ ππήξμε ζπνπδαία θαη ζηηο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο, 

ηφζν ζηηο δχν θνηλνβνπιεπηηθέο (3 Ννεκβξίνπ 1963 θαη 16 Φεβξνπάξηνπ 1964) φζν 

θαη ζηηο δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο (5 Ηνπιίνπ 1964), απφ ηηο νπνίεο ε ΔΓΑ βγήθε 

εληζρπκέλε. Με ηελ παξνπζία ηνπο ελίζρπζαλ φιεο ηηο εθινγηθέο εθδειψζεηο, ηηο 

ζπγθεληξψζεηο
298

, «ηα πνχικαλ ηεο λίθεο θαη ηεο δεκνθξαηίαο», ηηο νηθνλνκηθέο 

εμνξκήζεηο θαη ζπλέβαιαλ ζην ηειηθφ απνηέιεζκα ππέξ ησλ δεκνθξαηηθψλ 

δπλάκεσλ
299

. Σνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 1967, ελφςεη ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ εθινγψλ  

πνπ είραλ πξνθεξπρζεί γηα ηηο 28 Μαΐνπ 1967 αιιά δελ έγηλαλ πνηέ, ε Δπηηξνπή 
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Κνξηηζηψλ
300

, πξνγξακκάηηδε πξνεθινγηθέο δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηα γπλαηθεία 

ζέκαηα πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηήζνπλ εθ λένπ ηηο θνπέιεο. Δπαλαδηαηχπσλε 

πξνεγνχκελεο πξνηάζεηο, φπσο ζηξνθή ζηνπο καδηθνχο ρψξνπο θνξηηζηψλ (ζρνιεία, 

εξγνζηάζηα, ΥΔΝ θ.ά.) θαη καδηθέο εθδειψζεηο θνξηηζηψλ ζε ζπλεξγαζία κε 

επηιεγκέλνπο θνξείο, φπνπ ζα αλαιχνληαλ ηα θνξηηζίζηηθα πξνβιήκαηα
301

. Δηδηθά γηα 

ηηο νκάδεο θνξηηζηψλ, πξφηεηλε «ηελ επεμεξγαζία εμεηδηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

δξάζεο
302

 πνπ ζα ηηο εμφπιηδε γχξσ απφ εζηθά ζέκαηα ησλ θνξηηζηψλ θαη ζα ηηο έθαλε 

ηθαλέο λα δξάζνπλ κέζα ζην ρψξν ησλ θνξηηζηψλ κε βάζε πάληνηε ηελ γεληθή 

πνιηηηθή θαηεχζπλζε». Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία επηδησθφηαλ ε δηακφξθσζε θαη 

εηδηθψλ εθινγηθψλ ζπλζεκάησλ γηα ηηο θνπέιεο
303

. Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη  ε 

ΓΝΛ δελ απνκαθξχλζεθε πνηέ απφ ηελ θνκκαηηθή γξακκή φζνλ αθνξά γπλαηθείν 

δήηεκα, αληίζεηα ζπλέδεε ηελ εζηθή ησλ θνξηηζηψλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

πνιηηηθή.  

Γηνξγάλσζαλ επίζεο θαη ππνζηήξημαλ δξάζεηο/εθδειψζεηο γηα ηηο θνπέιεο θαη 

ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζέζεο ησλ γπλαηθψλ. Δδψ εληάζζνληαη ε «εθδήισζε γηα ηηο λέεο 

θνπέιεο» ηεο ΓΚΝΓΛ (επηέκβξηνο 1963), νη ενξηαζκνί γηα ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα 

ηεο Γπλαίθαο, ε ζπκκεηνρή ζε ζπγθεληξψζεηο ησλ εξγαδφκελσλ γπλαηθψλ, ην 

Πξνζπλεδξηαθφ εκηλάξην Κνξηηζηψλ (Μάξηηνο 1965) θαη φ,ηη ζπλδεφηαλ κε απηφ 

ζηηο πξνεγεζείζεο ηνπηθέο ζπλδηαζθέςεηο ησλ Λακπξάθεδσλ, θαζψο θαη ην 

Φεζηηβάι Κνξηηζηψλ ηεο ΓΝΛ Μαθεδνλίαο (Απξίιηνο 1966/Απξίιηνο 1967). Ζ 

Αξγπξψ Εαλλή-Ρεθιείηε καο εμήγεζε «φηη επξφθεηην γα έλα ζέκα ζην νπνίν δελ 

είραλ εζηηάζεη ηδηαίηεξα νχηε νη ίδηεο νη θνπέιεο, γηαηί ηφηε επηθξαηνχζε παληνχ ην 

πνιηηηθφ θαη ζε απηφ ηηο θαζνδεγνχζαλ»
304

. Με ηνλ φξν «πνιηηηθφ», φπσο θάλεθε θαη 

απφ αξρεηαθφ ηεθκήξην ηεο Δπηηξνπήο Κνξηηζηψλ, ζεσξνχληαλ «ε νηθνλνκηθή 
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 ηελ Αζήλα απνηεινχληαλ απφ ηηο: Έιιε (Λψια), Ρφε (Νηάθνπξε), Καίηε, Μάξζα, Σέηα, θαη ηηο 
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ηα επίζεηα. Βι. ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 09: Αξρεία Νενιαίαο, θαθ. 02: Γεκνθξαηηθή 
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 Χο ηέηνηα θαηαγξάθνληαη ηα εμήο: 1. Κνηλσληθή αληζφηεηα θαηνρπξσκέλε δηά λφκνπ, 2. Αληζφηεηα 

ζηελ εξγαζία θαη ηελ νηθνγελεηαθή δσή, ζηε κφξθσζε θαη γεληθά ζη‟ αγαζά ηνπ πνιηηηζκνχ, 3. Σν 

πξφβιεκα ηνπ γάκνπ ζπλδεδεκέλν κε ηελ πξνίθα θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δέζκεπζε ηεο 

γπλαίθαο, 4. Γπλαηφηεηα κφξθσζεο θαη επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο. Βι. ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, ό. π.. 
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 Σν πξφγξακκα πεξηειάκβαλε νκηιίεο, δηαιέμεηο θαη ζπδεηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηα γπλαηθεία 
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 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, ό. π..   
304

 πλέληεπμε κε ηελ Αξγπξψ Εαλλή-Ρεθιείηε, 2013. 
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δνπιεηά, νη ζπγθεληξψζεηο, νη ρνξνί ηεο νξγάλσζεο, ην πξφγξακκα ηεο Λέζρεο 

θ.ά.»
305

. 

Οπζηαζηηθά επξφθεηην γηα κηα ππφζεζε γπλαηθψλ, αθνχ, σο επί ην πιείζηνλ, 

κφλεο ηνπο νξγάλσλαλ θαη ζηήξηδαλ ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο. Γπλαίθεο ήηαλ νη 

νκηιήηξηεο θαζψο θαη ε πιεηνςεθία ηνπ θνηλνχ, ελψ πάληα ηηο ηηκνχζαλ κε ηελ 

παξνπζία ηνπο ή ηηο εηζεγήζεηο ηνπο -πέξαλ ησλ ζπκβνπιψλ πνπ ηνπο έδηλαλ- νη 

γπλαίθεο ηεο ΔΓΑ θαη ηεο ΠΔΓ.  Οη άληξεο ηεο νξγάλσζεο έδηλαλ ηελ έγθξηζή ηνπο, 

αιιά φιν ην βάξνο ηεο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο ην αλαιάκβαλαλ νη Δπηηξνπέο θαη ηα 

Σκήκαηα Κνξηηζηψλ. Δθείλνη ζπάληα εκθαλίδνληαλ ζηηο εθδειψζεηο, ζπρλά γηα έλαλ 

ραηξεηηζκφ, φπσο ν ηέθαλνο ηεθάλνπ ζην Φεζηηβάι Κνξηηζηψλ Μαθεδνλίαο
306

. 

ηφρνο απηψλ ησλ δξάζεσλ, φπσο θαίλεηαη απφ ηα θείκελα, ήηαλ λα απνθηήζνπλ νη 

θνπέιεο ζπλείδεζε ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αδηθίαο πνπ δέρνληαλ, θαη κε 

γλψκνλα ην πξφζθαην αγσληζηηθφ/αληηζηαζηαθφ παξειζφλ ησλ γπλαηθψλ ηεο 

Αξηζηεξάο (Δζληθή Αληίζηαζε, αγψλεο γηα ην 1-1-4 θαη ην 15% γηα ηελ παηδεία), λα 

θαηαλνήζνπλ πσο ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πνιηηηθή απνηειεί ηε βάζε γηα ηε ιχζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπο.  

Σν μεθίλεκα απηψλ ησλ δξάζεσλ έγηλε απφ ηε ΓΚΝΓΛ, κε ηελ «Δθδήισζε γηα 

ηηο λέεο θνπέιεο» ζην ζέαηξν «Πνξεία» ζηελ Αζήλα, ηνλ επηέκβξην ηνπ 1963
307

. 

Καηφπηλ, ηνλ Απξίιην ηνπ 1964, νη Λακπξάθηζζεο  ζπκκεηείραλ κε ηε ρνξσδία θαη ην 

κπαιέην ησλ Λακπξάθεδσλ Πεηξαηά ζηελ πξσηνκαγηάηηθε ζπγθέληξσζε ησλ 

εξγαδφκελσλ γπλαηθψλ Πεηξαηά ζην Κεξαηζίλη, φπνπ αλαδείρζεθαλ ηα νηθνλνκηθά 

αηηήκαηα ησλ γπλαηθψλ (ίζε ακνηβή γηα ίζε εξγαζία θιπ.)
308

. Αθνινχζεζε ην 

Πξνζπλεδξηαθφ εκηλάξην Κνξηηζηψλ ηεο ΓΝΛ ηνλ Μάξηην ηνπ 1965
309

. Καηά ηε 

δηάξθεηά ηνπ έγηλε κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο θαη αλάδεημεο ησλ θνξηηζηψλ φισλ 

ησλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ θαη πεξηνρψλ ηεο ρψξαο. Γφζεθε ην βήκα ζηηο γπλαίθεο 

ηεο βάζεο (εξγάηξηεο, θνηηήηξηεο, ππαιιήινπο, λνηθνθπξέο, αγξφηηζζεο) λα 

παξνπζηάζνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο (ζεζκηθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά: κεηαλάζηεπζε, 

εξγαζία, αλεξγία, ε ζέζε ηεο λέαο θνπέιαο, ηεο αγξφηηζζαο θ. ά.) θαη ηηο πξνηάζεηο 

ηνπο γηα ηε ιχζε ηνπο.  Κεληξηθέο νκηιήηξηεο ήηαλ θνπέιεο/ζηειέρε ηεο ΓΝΛ, φπσο ε 

Ρφε Νηάθνπξε, ε Αξγπξψ Εάλλε θαη ε Διέλε Γεξνγηάλλε, πνπ παξνπζίαζαλ 
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 πλέληεπμε Αξγπξψο Εαλλή – Ρεθιείηε, 2013. 
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 «εκηλάξην Κνξηηζηψλ», Ζ Απγή, 21/3/1965, ζ. 12.  
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αληίζηνηρα ηα ζέκαηα: «Ζ λέα θνπέια θαη ε κφξθσζε», «Ζ λέα θνπέια θαη ε 

εξγαζία» θαη «Ζ θνπέια λνηθνθπξά»
310

. Γηαθεθξηκέλεο γπλαίθεο ηεο Αξηζηεξάο κε 

παξεκβάζεηο ηνπο θαηεχζπλαλ ηηο ζπδεηήζεηο πξνο ηελ πνιηηηθή ιχζε ησλ 

πξνβιεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ε Μαξία βψινπ ζπλέδεζε ηα πξνβιήκαηα ηεο 

γπλαίθαο κε ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχζαλ ηε δεκνθξαηία θαη ηελ εηξήλε
311

. ηηο 

ελδηάκεζεο, κηθξφηεξεο θαη θαηά ηφπνπο πξνζπλεδξηαθέο εθδειψζεηο εληάζζνληαλ 

νκηιίεο γηα ηελ πξνζθνξά ησλ γπλαηθψλ ζηηο εθινγηθέο κάρεο, εθδειψζεηο γηα ηηο 

«Γπλαηθείεο κνξθέο ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο» ή γηα ζχγρξνλεο ηνπο δπλακηθέο θαη 

πξσηνπφξεο γπλαίθεο (π.ρ. ηε νβηεηηθή Βαιεληίλα Σεξέζθνβα, πξψηε γπλαίθα 

αζηξνλαχηε), θαζψο θαη ε θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο κέζα απφ ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο καξηπξίεο, φπσο ησλ κνδηζηξψλ ηεο ΓΝΛ Λακίαο, πνπ κίιεζαλ γηα 

ηε ρακειή ακνηβή ηνπο, ηελ παληειή έιιεηςε αζθάιηζεο θαη ηελ παξαβίαζε ησλ 

ζηνηρεησδψλ φξσλ εξγαζίαο
312

.  

 ζνλ αθνξά ηηο εθδειψζεηο γηα ηελ 8
ε
 Μάξηε, Παγθφζκηα Ζκέξα ηεο 

Γπλαίθαο, γλσξίδνπκε φηη ζπάληα δηνξγαλψλνληαλ απφ ηε ΓΝΛ θαη φζεο γίλνληαλ 

αθνινπζνχζαλ ην ίδην κνηίβν· δειαδή, νκηιία κε ην ηζηνξηθφ ηεο εκέξαο, ζχλδεζε κε 

ηηο γπλαίθεο ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο θαη ηελ κεηξφηεηα (αίηεκα γηα παηδηθνχο 

ζηαζκνχο) θαη ζην ηέινο γηνξηή θαη θεξάζκαηα κε γιπθά πνπ είραλ θηηάμεη ηα 

θνξίηζηα-λνηθνθπξέο ζε έλαλ ρψξν πνπ είραλ επίζεο ζηνιίζεη νη ίδηεο κε έξγα ηνπο ή 

κε ινπινχδηα, κε κεηθηφ θνηλφ
313

. Οη  πεξηζζφηεξεο δηνξγαλψλνληαλ ζπλήζσο απφ 

ηελ ΠΔΓ. Οη Λακπξάθηζζεο ζπκκεηείραλ ζε απηέο ζπρλά δη‟ αληηπξνζψπσλ, γηα 

παξάδεηγκα κε ηε Μαξία Καιιέξγε, ηε Βέηα Παπαδνπνχινπ θαη άιιεο θνπέιεο. 

πσο κάιηζηα καο εμήγεζαλ νη ζπλνκηιήηξηέο καο, ζπκκεηείραλ πεξηζζφηεξν γηαηί 

ζέβνληαλ θαη εθηηκνχζαλ ηηο επψλπκεο γπλαίθεο ηεο Αξηζηεξάο πνπ είραλ ηδξχζεη ηε 

γπλαηθεία νξγάλσζε θαη ηνπο αγψλεο πνπ έδηλαλ
314

. Μφλν φζεο εξγάδνληαλ 

ζπκνχληαη: «Δθδειψζεηο γηα ηελ Ζκέξα ηεο Γπλαίθαο θάλακε ζε δηάθνξα ζεκεία, 
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311

 «εκηλάξην Κνξηηζηψλ», Ζ Απγή, 23/3/1965, ζ. 5. 
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 ΔΜΗΑΝ, ό. π., θαθ. 1, ππνθ. 1: «Φεζηηβάι αθηεξσκέλν ζην θνξίηζη», Θεζζαινλίθε, 1966. 
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Ρεθιείηε, 2013. 
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ζηέθηα θαη ηέηνηα, ρσξίο ζηνιηζκνχο. Μηινχζαλ γηα ην ηζηνξηθφ ηεο εκέξαο γπλαίθεο 

εξγαδφκελεο, φρη απφ ην θφκκα, θαη κεηά ζπδεηνχζακε γηα ηα γπλαηθεία πξνβιήκαηα, 

φπσο ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηελ πξνίθα. Αίηεκα “πηαζκέλν” απφ ηα ζσκαηεία ήηαλ ε 

ηζφηεηα ζηελ πιεξσκή»
315

.  

πλήζσο επξφθεηην γηα κηα κέξα πνπ ιεηηνπξγνχζε σο ζηαζεξή αθνξκή γηα ηε 

δηαηχπσζε ησλ θνκκαηηθψλ ζέζεσλ γηα ηηο γπλαίθεο θαη ζηξαηνιφγεζεο λέσλ κειψλ. 

ε έλα εηθνζηηεηξάσξν ζπκπχθλσλαλ πνιηηηθέο ζέζεηο, αγσληζηηθέο εκπεηξίεο θαη 

πνιηηηζηηθέο πξνηάζεηο γηα ηηο γπλαίθεο. Σν επαλαιακβαλφκελν κνηίβν θαη ε επηβνιή 

κηαο «θαηάιιειε γηα γπλαίθεο» εθδνρή ηεο πνιηηηθήο άκεζα ζπλδεκέλεο κε ηε 

κεηξφηεηα κπνξεί θαη λα νδήγεζε πνιιέο γπλαίθεο ηεο Αξηζηεξάο ζην λα 

απνθεχγνπλ ηε ιεγφκελε «δνπιεηά ζηηο γπλαίθεο» σο δεχηεξεο θαηεγνξίαο
316

.  

Διάρηζηεο ήηαλ θαη νη θαηαγξαθέο ζηα έληππα ή ζηα αξρεηαθά ηεθκήξηα. 

πγθεθξηκέλα, ε εθεκεξίδα Ζ Απγή, ζηηο 21 Απξηιίνπ 1964, αλέθεξε σο επηηπρεκέλε 

ηελ εθδήισζε πνπ είραλ θάλεη νη Λακπξάθεδεο ηεο Κνθθηληάο ζηε Λέζρε ηνπο γηα 

ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα ηεο Γπλαίθαο
317

, ελψ ε Καίηε Σζαξνπρά ραξαθηήξηδε σο 

πξψηε νξγαλσκέλε ενξηαζηηθή εθδήισζε απηή πνπ έγηλε ζηε Μαθεδνλία ζηα 

πιαίζηα ησλ εθδειψζεσλ γηα ην «Φεζηηβάι Kνξηηζηψλ Μαθεδνλίαο»
318

.  

Ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα (γπλαηθεία ζέκαηα) απνηειεί ε 

δηνξγάλσζε ηνπ 20ήκεξνπ «Φεζηηβάι Κνξηηζηψλ Μαθεδνλίαο» (4-24 Απξηιίνπ 

1966) θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ επφκελνπ γηα ηηο 23 Απξηιίνπ 1967, πνπ ιφγσ ηεο 

ρνχληαο δελ έγηλε πνηέ. Ήηαλ κηα πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο Κνξηηζηψλ ΚΓ 

Μαθεδνλίαο, κε ππεχζπλε ηελ Καίηε Σζαξνπρά. ηφρνο ηνπ ήηαλ ε επαθή κε ηηο 

θνπέιεο ηεο ππαίζξνπ (κέζσ ησλ Δπηηξνπψλ Βνήζεηαο, πνπ θξφληηδαλ λα ζπζηήζνπλ 

ζε πνιιά ρσξηά) θαη ε γλσξηκία κε ηα πξνβιήκαηά ηνπο, ε πνιηηηθνπνίεζε θαη ε 

αλάδεημε ηνπο, ε θαιιηέξγεηα ηεο αηζηφδνμεο πξννπηηθήο ζηε δσή ηνπο, ηεο 

αηζζεηηθήο ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ηεο αληίιεςεο φηη νη αγψλεο είλαη ζπιινγηθνί θαη 

ε ΓΝΛ παξέρεη θαη ζ‟ απηέο ην ρψξν θαη ηνπο/ηηο ζπλαγσληζηέο/ζπλαγσλίζηξηεο γηα 

ηα ίδηα ηδαληθά
319

. Καηά ηελ 20ήκεξε δηάξθεηά ηνπ ηα θνξίηζηα ζε θάζε πεξηνρή ή 

ζπλνηθία αζρνιήζεθαλ κε φπνηεο απφ ηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο κπνξνχζαλ ή ηηο 
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εμέθξαδαλ πεξηζζφηεξν. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηηο νκηιίεο, ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο 

εθδειψζεηο κε θνηλσληθν-πνιηηηθφ πεξηερφκελν (δεκνθξαηία, εηξήλε, Δζληθή 

Αληίζηαζε, Κχπξνο, Βηεηλάκ, έξσηαο, γάκνο, πξνίθα …), ηηο εθζέζεηο (θσηνγξαθίαο, 

δσγξαθηθήο, θεληεκάησλ, βηβιίσλ…), ηηο γηνξηέο (Παγθφζκηα Ζκέξα ηεο Γπλαίθαο, 

γηα ην παηδί…), ηηο ινγνηερληθέο θαη κνπζηθέο βξαδηέο, ηηο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ηηο 

εμσξατζηηθέο παξεκβάζεηο θαη θπζηθά ηηο εθδξνκέο, ηνπο ρνξνχο θαη ηηο 

ζπλεζηηάζεηο
320

. Γειαδή κηα ζπκπχθλσζε ησλ δξάζεσλ ζε δηάζηεκα πεξίπνπ είθνζη 

εκεξψλ. Σν θεζηηβάι ηειείσζε κε επίζεκε απνινγηζηηθή ζπγθέληξσζε θαη 

θαιιηηερληθή εθδήισζε ζηε Θεζζαινλίθε, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ αληηπξνζσπείεο 

γπλαηθψλ απφ φιε ηε Μαθεδνλία
321

. Σν παλφ έμσ απφ ηνλ θηλεκαηνγξάθν «Ζιχζηα» 

έγξαθε: «Αγσληδφκαζηε γηα έλαλ φκνξθν θφζκν θαη ραξνχκελν», θαη ε εθδήισζε 

έιεμε κε ςεθίζκαηα γηα ηελ Κχπξν θαη ην Βηεηλάκ.  

Μέζα ζην εηθνζαήκεξν έγηλαλ κηα ζεηξά απφ δξάζεηο πνπ ζπλήζηδε λα θάλεη ε 

ΓΝΛ ή ΔΓΑ γηα ηηο γπλαίθεο, αθνινπζψληαο ζρεδφλ θαηά γξάκκα πξνηάζεηο πνπ 

θαηαγξάθνληαη ζε εηζήγεζε ηνπ 1964.  

Σα θηιηθά δηαθείκελα έληππα ηεο επνρήο εζηίαζαλ ζηε κεγάιε αληαπφθξηζε 

ηνπ θφζκνπ, ην πιήζνο θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ δξάζεσλ θαη ησλ ζπκκεηνρψλ, θαζψο 

επίζεο θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ θνξηηζηψλ. Παξνπζίαζαλ ηηο καξηπξίεο θνξηηζηψλ 

ηεο «επηηεξνχκελεο δψλεο» πνπ εξγάδνληαλ ζηα κεηαιιεία ή ζηα θαπλά, θαη 

θαηάθεξαλ λα εκθαληζηνχλ θαη λα κηιήζνπλ δεκφζηα γηα ηηο ίδηεο θαη ηα πξνβιήκαηά 

ηνπο, ηα αηηήκαηά ηνπο θαη ηα φλεηξα ηνπο, θαζψο επίζεο θαη λα παξνπζηάζνπλ ηα 

έξγα ηνπο ζε θνηλφ πνπ ηηο άθνπγε, ηηο έβιεπε θαη ζπλνκηινχζε καδί ηνπο. Έλα άξζξν 

σζηφζν ηεο Δηξήλεο  Μίζζηνπ, ζηελ εθεκεξίδα Ζ Γεληάο καο ιίγεο κέξεο κεηά, 

έξρεηαη λα απνθαηαζηήζεη ηελ αιήζεηα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απνθαζίδνληαλ 

θαη αληηκεησπίδνληαλ νη γπλαηθείεο πξσηνβνπιίεο κέζα ζηε ΓΝΛ: «Ζ ηδέα μεθίλεζε 
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630.00019, «Υσξίο ηίηιν»/[Δπηζηνιή], 4/1964 θαη θαθ.: 630.00020, «Φεζηηβάι ραξάο θαη δεκηνπξγίαο 

ζηε Μαθεδνλία απφ 4-25 Απξίιε»/[Αλαθνίλσζε], 4/1966.  
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δεηιά, ζα κηα πξννπηηθή. Σν είδαλ θαρχπνπηα –ζα ηα θαηάθεξλαλ; “Ση σξαία πνπ ζα 

ήηαλ κηα ηέηνηα εθδήισζε”. Γελ έιεηςε ε εηξσλεία απφ θίινπο θαη ερζξνχο: 

“Ξαλαδσληαλεχεη ην θεκηληζηηθφ θίλεκα;” Μεηά ην εηθνζαήκεξν θαλείο δελ 

εηξσλεχεηαη θαη ακθηβάιιεη. Σα ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηηο θνπέιεο αθαηξνχλ 

θάζε επηρείξεκα αξλεηηθήο θξηηηθήο … θαιχπηνπλ -έηζη αβνήζεηεο πνπ έκεηλαλ- 

αγγίδνπλ φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο. Θεο πνιηηηθή, ζεο ηζηνξία, ζεο ηέρλεο, 

θνπιηνχξα, δηεζλή πξνβιήκαηα, κφδα»
322

. Σν άγρνο θαη ν θφβνο κηαο απνηπρεκέλεο 

πξνζπάζεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εηξσληθά ζρφιηα θαη ηελ έιιεηςε βνήζεηαο έθαλαλ 

ηηο θνπέιεο δεηιέο. Σν επηηπρεκέλν, φπσο γξάθνπλ, απνηέιεζκα φκσο ην αγθάιηαζαλ 

θαη ην πξφβαιαλ φινη.  

Γηα ηελ ίδηα εθδήισζε δηαβάζακε ζε νκηιία ηεο Καίηεο Σζαξνπρά (2005) 

κεηαμχ άιισλ ηα εμήο: «Με θεληξηθφ ζχλζεκα “φκνξθν ρσξηφ, φκνξθν ζπίηη, 

φκνξθε γπλαίθα”
323

, ηα θνξίηζηα ηνπ Γξαθείνπ Πεξηνρήο πξνζπαζνχζαλ λα 

βνεζήζνπλ ηηο θνπέιεο λα δνπλ ηε δσή κε αηζηνδνμία θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ 

αηζζεηηθή ηνπο»
324

. Σν πλεχκα δειαδή ηνπ θεζηηβάι, φζνλ αθνξά ηα γπλαηθεία 

ζέκαηα, θηλήζεθε ζηα επηηξεπηά φξηα, πνπ ζέιεη ηηο γπλαίθεο θνκςέο, λνηθνθπξέο, 

ραξνχκελεο θαη αγσλίζηξηεο. Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο 

πξνζπαζνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πξφηππν αξηζηεξήο γπλαίθαο πνπ ζηηο 

γπλαηθείεο δξαζηεξηφηεηεο λα κελ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηα ζηεξεφηππα ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο
325

.   

ην πιαίζην ηνπ Φεζηηβάι Λακπξάθηζζαο ηεο επφκελεο ρξνληάο (1967), ε 

Δπηηξνπή Κνξηηζηψλ Μαθεδνλίαο, δηέλεηκε έλα εξσηεκαηνιφγην ζηα θνξίηζηα 

δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηεο Μαθεδνλίαο, απφ ην νπνίν ζψδνληαη -δελ γλσξίδνπκε πφζν 

ηπραία- ειάρηζηεο αλψλπκεο αιιά θνκκαηηθά αληηπξνζσπεπηηθέο απαληήζεηο. Δλ ησ 

κεηαμχ δελ είλαη ζαθήο θαη ε εκεξνκελία ζχληαμήο ηνπ. Σα ΑΚΗ αλαγξάθνπλ σο 

πηζαλή εκεξνκελία ην 1964 θαη σο απνδέθηε ηηο επαξρηαθέο νξγαλψζεηο ηεο ΓΝΛ. 

Ήηαλ αλψλπκν θαη δνκεκέλν ζε πέληε ελφηεηεο. Αξρηθά, δεηνχληαλ ηα γεληθά 

ζηνηρεία θαηνηθίαο. Ζ πξψηε ελφηεηα ζρεηηδφηαλ κε γεληθά βηνγξαθηθά ζηνηρεία 

(ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, εξγαζία, επαγγεικαηηθά φλεηξα), ε δεχηεξε κε ηελ 

θνηλσληθή-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο πνπ δηέκελαλ (θαιιηέξγεηεο, 
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πξννπηηθέο, κεηαλάζηεπζε), ε ηξίηε κε ηα πλεπκαηηθφ-πνιηηηζηηθά ελδηαθέξνληα ηεο 

θνπέιαο (βηβιία, κνπζηθή, αλαγθαηφηεηα βηβιηνζεθψλ θαη Λεζρψλ θ.ά.), ε ηέηαξηε 

κε ηε κειινληηθή έγγακε δσή ηεο σο κεηέξα (αλ ζα εξγαδφηαλ κεηά ην γάκν, πνηνο 

ζα θξφληηδε ηα παηδηά, αλ ππήξραλ παηδηθνί ζηαζκνί θ. ά.), ε πέκπηε κε ηελ πνιηηηθή 

(ζρεηηδφηαλ κε ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ πνιηηηθή, ηε ζπκκεηνρή ζε ζπγθεληξψζεηο, 

ηνλ ξφιν ησλ θνκκάησλ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θ.ά.), θαη ηέινο δεηνχζαλ 

ηελ άπνςε θαζψο θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο γηα ην εηθνζαήκεξν ηεο Λακπξάθηζζαο.  

Ήηαλ κηα πξνζπάζεηα πνπ θηινδνμνχζε κηα πξψηε θαηαγξαθή ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηδαλ φιεο νη θνπέιεο ηεο Βνξείνπ Διιάδνο. Οη 

ειάρηζηεο, ελδεηθηηθέο θαη γη‟ απηφ επηζθαιείο απαληήζεηο αλέδεημαλ σο 

ζπνπδαηφηεξα εθείλα ηνπ γάκνπ θαη ηεο πξνίθαο, ελψ ε επηινγή ηεο πξνεθινγηθήο 

πεξηφδνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο ηελ πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα, ππέξ ηεο ΔΓΑ 

θαη ηεο ΓΝΛ.  

πλδεδεκέλε κε ην ίδην θεζηηβάι θαη ηελ Δπηηξνπή Κνξηηζηψλ ΚΓ Μαθεδνλίαο 

ήηαλ θαη ε έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ Ξαζηεξηά, ην νπνίν ιφγσ ηεο επηβνιήο ηεο ρνχληαο 

πξφιαβε λα θπθινθνξήζεη έλα θαη κνλαδηθφ θχιιν
326

.   

Σέινο, Λακπξάθηζζεο-ζηειέρε ζπκκεηείραλ ζε δηεζλή ζπλέδξηα ηεο ΠΟΓΝ. Γηα 

παξάδεηγκα, ε Καίηε Σζαξνπρά ζπκκεηείρε κε νκηιία ηεο ζην δηεζλέο ζπλέδξην πνπ 

έγηλε ζηε  φθηα, φπνπ πξφβαιε ηε δξάζε ησλ θνξηηζηψλ ηεο ΓΝΛ, ηα πξνβιήκαηα 

ησλ θνξηηζηψλ ζηελ Διιάδα αιιά θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο ΓΝΛ γηα ηε ιχζε ηνπο
327

.  

ζνλ αθνξά ηελ αλεμαξηεζία πνπ ραξαθηήξηδε ηηο δξάζεηο ηνπο, νη 

Λακπξάθηζζεο πνπ καο έδσζαλ ζπλέληεπμε παξαδέρζεθαλ φηη νπζηαζηηθά 

ζπκθσλνχζαλ κε απηά πνπ πξνηείλνληαλ απφ ηα εγεηηθά ζηειέρε θαη ηα πινπνηνχζαλ 

ρσξίο ηδηαίηεξεο αληηξξήζεηο. Οη ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαλ ζηε βάζε -φζν ζπρλά 

γίλνληαλ- αθνξνχζαλ θπξίσο ζηελ επηινγή ησλ πξφζσπσλ πνπ ζα αλαιάκβαλαλ 

ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο, ζηελ ελεκέξσζε θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπγθαηάζεζεο. Ζ 

Μαξία Καιιέξγε εμήγεζε ηε ζηάζε ηνπο σο εμήο: «Ήκαζηαλ θαη πνιινί θαη δελ 

γηλφηαλ αιιηψο. Γελ είρακε αλεζπρίεο λα θάλνπκε θάηη άιιν θαη λα καο εκπνδίζεη 

θάπνηνο. Ήκαζηαλ αζψα παηδηά»
328

. Παξαδέρηεθαλ, επίζεο, φηη δελ αηζζάλνληαλ νχηε 

εηεξνθαηεπζπλφκελεο, δηφηη φπσο ην βίσλαλ φινη θαη φιεο είραλ θνηλά ηδαληθά/ 

φλεηξα θαη έδηλαλ έλαλ θνηλφ αγψλα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Αλ είραλ ηε 
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δπλαηφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα λα πινπνηήζνπλ έλα ζρέδηφ ηνπο, κηα δξάζε 

δηαθνξεηηθή, ππέξ ηεο ΓΝΛ, ηα εγεηηθά ζηειέρε δελ ηηο εκπφδηδαλ, αιιά δελ ηηο  

βνεζνχζαλ θηφιαο, φπσο είδακε ζην Φεζηηβάι Κνξηηζηψλ Μαθεδνλίαο. 

Μφλν ε Αξγπξψ Εαλλή-Ρεθιείηε καο είπε πσο θάπνηα ζηηγκή είρε ζέζεη σο 

ζέκα ην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο ήηαλ θνξησκέλεο κε πνιιή δνπιεηά θαη νη άληξεο δελ 

έπαηξλαλ θαζφινπ ππφςε ηνλ νξγαληζκφ ησλ γπλαηθψλ θαη ηνλ θίλδπλν πνπ 

αληηκεηψπηδαλ, φηαλ έπξεπε λα γπξίζνπλ ζπίηη κφλεο ζηηο 3 π.κ., πνπ ηειείσλαλ 

κεξηθέο θνξέο νη ζπλειεχζεηο
329

. Κάπνηεο, επίζεο θνηηήηξηεο θαη ζηειέρε, 

αλαθέξζεθαλ ζε πνιηηηθέο δηαθσλίεο κε ηελ εγεζία, ζηηο νπνίεο θαη νη ίδηεο δελ 

έδσζαλ έθηαζε θαη κε ηηο νπνίεο ζα αζρνιεζνχκε παξαθάησ, ζην θεθάιαην πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο ζρέζεηο ησλ Λακπξαθηζζψλ κε ηελ εγεζία.  

πκπεξαζκαηηθά, νη Λακπξάθηζζεο ζπκκεηείραλ ζε φιεο ηηο δξάζεηο ηεο 

Νενιαίαο Λακπξάθε. Αζρνιήζεθαλ πεξηζζφηεξν κε ηα πνιηηηζηηθά θαη ηα θνηλσληθά 

δεηήκαηα, αιιά θαη φ,ηη άιιν ηνπο δεηήζεθε. ηηο πεξηζζφηεξεο δξάζεηο είραλ ξφιν 

βνεζεηηθφ, ζρεηηθφ κε ηα «γπλαηθεία θαζήθνληα» ή απιψο παξεπξίζθνληαλ/ 

ζπκκεηείραλ. Πξσηνβνπιίεο θαίλεηαη φηη αλαιάκβαλαλ θπξίσο ζηηο δξάζεηο πνπ 

νξγάλσζαλ νη Δπηηξνπέο Κνξηηζηψλ, αιιά θαη απηέο ήηαλ θαζνδεγνχκελεο θαη 

ειεγρφκελεο απφ ην Κ ηεο ΓΝΛ. Οη πεξηζζφηεξεο Λακπξάθηζζεο δξνχζαλ κάιινλ 

αζφξπβα θαη νκαδηθά. Αγσλίζηεθαλ γηα ηα ηδαληθά ηεο ΓΝΛ (εηξήλε, δεκνθξαηία, 

αλεμαξηεζία θ.ά.) θαη ηελ άλνδν ηεο Αξηζηεξάο, δηφηη κέζσ ηεο θνηλσληθήο πξνφδνπ 

πνπ απηή επαγγέιινληαλ νξακαηίδνληαλ θαη ειπίδαλε ηελ θνηλσληθή αλαβάζκηζε ησλ 

γπλαηθψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο. Ζ ΓΝΛ απφ ηε κεξηά ηεο, 

αθνινπζψληαο ηα πξφηππα ηεο Αξηζηεξάο, δελ έδεημε ελδηαθέξνλ γηα ηηο θνπέιεο θαη 

ηηο δξάζεηο ηνπο, ζε ζεκείν πνπ φινη πηα ζήκεξα λα κηινχλ γηα αδηαθνξία. Σα θηιηθά 

έληππα πξφβαιιαλ πεξηζζφηεξν φ,ηη ζρεηίδνληαλ κε ηηο κεγάιεο εμνξκήζεηο ησλ 

Λακπξάθεδσλ θαη φηαλ αλαθέξνληαλ ζηηο γπλαίθεο εζηίαδαλ ζηα ζηειέρε, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ θαη λα δηακνξθψζνπλ πξφηππα κε ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζσπηθφηεηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Γεμηά θαη φζνη εθπξνζσπνχζαλ ηελ 

αληηδξαζηηθή ηδενινγία θαη λννηξνπία ηηο ζπθνθάληεζαλ πξνθεηκέλνπ λα πιήμνπλ 

ηελ ΓΝΛ θαη ηελ Αξηζηεξά.  
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3.ε. Η ζέζε ηνπο ζηελ ηεξαξρία ηεο νξγάλωζεο 

ηα εγεηηθά θιηκάθηα ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε νη γπλαίθεο ππν-

εθπξνζσπήζεθαλ. Απφ ηελ αξρή, δελ ζπκκεηείρε θακία γπλαίθα ζηελ πεληακειή 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΓΚΝΓΛ, πνπ νξίζηεθε ζηηο 11/9/1963 απφ ηελ Ηδξπηηθή 

Δπηηξνπή ηεο Κίλεζεο. Δλψ ηα εγεηηθά ζηειέρε ηεο Κίλεζεο επεδίσμαλ 

ηζνξξνπεκέλε ζχλζεζε, ψζηε λα κελ πιεηνςεθήζνπλ ηα ζηειέρε ηεο ΔΓΑ, δελ 

παξαηεξήζεθε θάηη αλάινγν γηα ηηο γπλαίθεο
330

. Διάρηζηεο θαηαγξαθέο γπλαηθψλ 

ζπλαληήζακε θαη ζηε ζηειέρσζε ησλ θαηά ηφπνπο νξγαλψζεσλ. Αλάκεζα ηνπο ε 

Γεσξγία Γθξφηζνπ, κνδίζηξα, κέινο ηεο ηδξπηηθήο επηηξνπήο ζηελ Πεηξνχπνιε
331

 

θαη ε Φνπξηψηε Βαζηιηθή, ηακίαο ηεο ΓΚΝΓΛ Καηεξίλεο
332

. 

Αξγφηεξα, ζην ζχλνιν ησλ 62 κειψλ ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΝΛ, πνπ 

πξνέθπςε κεηά ην Α΄ Ηδξπηηθφ πλέδξην ηεο Γεκνθξαηηθήο Νενιαίαο Λακπξάθε 

(Αζήλα, Μάξηηνο 1965) κφλν ηέζζεξηο ήηαλ γπλαίθεο. Απφ απηέο κφλν ε Αξγπξψ 

(Ζξψ) Εαλλή, ινγίζηξηα θαη επαγγεικαηηθφ ζηέιερνο, εθιέρηεθε ηαθηηθφ κέινο ηνπ 

Κ θαη αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ Πξνεδξείνπ. Ζ Βάζσ Βη(π)ζφθαιε, βνεζφο 

ινγηζηή, θαη ε Εαραξνχια Υνλδξνθνχθε, θνηηήηξηα, εθιέρζεθαλ αλαπιεξσκαηηθά 

κέιε ηνπ Κ, ελψ ε Δπδνμία Μνπηζίνπ, ινγίζηξηα, εθιέρηεθε κέινο ηεο ηξηκεινχο 

Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο
333

. Καη νη ηέζζεξηο είραλ παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε, ελψ νη 

ηξεηο (εθηφο απφ ηε Β. Βπζφθαιε), πξνέξρνληαλ απφ ηε Ν. ΔΓΑ. Οη ίδηεο ζεσξνχλ φηη 

πξνσζήζεθαλ ζηα εγεηηθά θιηκάθηα. πγθεθξηκέλα, ε Β. Βπζφθαιε απνδίδεη ηελ 

εθινγή ηεο ζε πξφηαζε ηνπ Μ. Θενδσξάθε, πνπ επέκελε φηη ζην Κ έπξεπε λα 

κεηέρεη κηα γπλαίθα απφ ηε Μαθεδνλία
334

. Ζ Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ γξάθεη ζηε 

ζπλέληεπμε ηεο Εαραξνχιαο Υνλδξνθνχθε: «ζεσξεί φηη εθιέρηεθε αλαπιεξσκαηηθφ 

κέινο ηνπ Κ ζε κηα ινγηθή ηεο πνζφζησζεο, πνπ απαηηνχζε ηελ εθπξνζψπεζε λέσλ 

γπλαηθψλ ζηα θεληξηθά φξγαλα ηεο ΓΝΛ»
335

. Ζ Αξγπξψ Εαλλή-Ρεθιείηε, πάιη, 

ζεσξεί φηη κπήθε ζην Κ «δηαθνζκεηηθά», γηα λα ππάξρεη θαη κηα θνπέια. Δθ ησλ 

πζηέξσλ κάιηζηα, ζεσξεί  φηη πξνσζήζεθε απφ θάπνην ζηέιερνο  πνπ ήζειε λα 

                                                           
330

 Σάζνο Σξίθθαο, ό. π., ζ. 1129. 
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θηηάμεη ηε δηθή ηνπ «θάζηα», γηαηί εθηηκά φηη ε ίδηα δελ ήηαλ θάηη ζπνπδαίν, ελψ 

ππήξραλ άιιεο πην αμηφινγεο. ε κηα ηειηθή εθηίκεζε γηα ηε ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζην 

Κ, ζεσξεί φηη ν αξηζκφο ησλ θνξηηζηψλ ήηαλ κηθξφο αλ θαη ππήξραλ πάξα πνιιά 

αμηφινγα θνξίηζηα. Γεληθφηεξα, κάιηζηα, πηζηεχεη φηη ηα θνξίηζηα δελ ηα 

πξνσζνχζαλ
336

. 

πλήζσο, νη γπλαίθεο νξίδνληαλ, ρσξίο πξφβιεκα, ππεχζπλεο ζε φ,ηη είρε λα 

θάλεη κε ηηο γπλαίθεο. Έηζη πνιιέο νξίδνληαλ ππεχζπλεο ζηνπο θαηά ηφπνπο ηνκείο 

ησλ θνξηηζηψλ, φπσο ε Διπίδα Καξέιινπ ζην Αγξίλην
337

. Γηα ην πξνζπλεδξηαθφ 

εκηλάξην Κνξηηζηψλ νξίζηεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Αζήλαο νη παξαθάησ θνπέιεο: 

Αξγπξψ Εαλλή, Ρφε Νηάθνπξε, Πφπε ηξαηή, ηέιια Μηλαδάθε, Κξίζηη 

Παξαζθεπαΐδνπ, Φσηεηλή Κξάπα, Διέλε Γεξνγηάλλε, εθ ησλ νπνίσλ πξνήιζαλ θαη νη 

βαζηθέο νκηιήηξηεο ηνπ εκηλαξίνπ
338

. Χο γξακκαηείο νξγαλψζεσλ ηεο ΓΝΛ, 

ζπλαληήζακε δχν γπλαίθεο. Αξρηθά, ηε Βάζσ Βπζφθαιε, ζηελ πφιε ησλ εξξψλ σο 

ην 1966, νπφηε παληξεχηεθε ηνλ Σάθε Γεσξγίνπ, εγθαηαζηάζεθε ζηελ Αζήλα θαη 

έπαςε λα αζρνιείηαη ελεξγά κε ηελ πνιηηηθή. ζν ήηαλ γξακκαηέαο έηξερε ζηελ 

χπαηζξν «ππνθαζηζηψληαο ηνλ γξακκαηέα ηεο Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο, Σάθε 

Κηνζζέ», παξεπξέζεθε ζε πνιιέο εθδειψζεηο εθπξνζσπψληαο ηε ΓΝΛ θαη ζε 

δεκφζηα νκηιία ηεο παξνπζίαζε ηελ «Ζζηθή δηαπαηδαγψγεζε» ησλ Λακπξάθεδσλ. 

Δπί γξακκαηείαο ηεο παξαθξαηηθνί αλαηίλαμαλ ηε Λέζρε ηεο ΓΝΛ ζην θέληξν ηεο 

πφιεο ησλ εξξψλ, ηελ νπνία νη λένη έρηηζαλ μαλά
339

. Ζ ίδηα ζήκεξα ππνζηεξίδεη φηη 

απνρψξεζε απφ ηελ ελεξγφ πνιηηηθή γηαηί απνγνεηεχζεθε απφ ηε θζνξά ηνπ 

νξάκαηφο ηεο
340

. Δπεηδή φκσο ηελ ίδηα πνξεία θαίλεηαη φηη αθνινχζεζαλ πνιιέο 

Λακπξάθηζζεο -θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ε θαζεκία-, θαίλεηαη πσο νη 

θνπέιεο δελ δηεθδηθνχζαλ κηα ζέζε ζηα πνιηηηθά αμηψκαηα, αιιά κάιινλ ππάθνπαλ 

ζε θνκκαηηθέο αλάγθεο.  

ηα Γ ηεο ΓΝΛ δηαθφξσλ ζπλνηθηψλ θαηαγξάθνληαη αξθεηέο γπλαίθεο, αιιά 

ζε γεληθέο γξακκέο επξφθεηην γηα κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο. Αλάκεζά ηνπο ήηαλ θαη 
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ε Βέηα Πνπινπνχινπ, ηεο νπνίαο ε αγσληζηηθή ηεο δξάζε (νκηιίεο, ζπιιήςεηο) ζην 

Πεξηζηέξη απφ ην 1965 έσο θαη ην 1967 πξνβιήζεθε ηδηαίηεξα απφ ηηο θηιηθά 

δηαθείκελεο εθεκεξίδεο
341

. ε θαηάινγν κε δηεπζχλζεηο θαη ηειέθσλα κειψλ ησλ 

πκβνπιίσλ Πφιεο Αζήλαο θαη Πεηξαηά, θαζψο θαη Κεληξηθψλ γξαθείσλ θαη Λεζρψλ 

ηεο Αζήλαο ζπλαληήζακε ηα νλφκαηα γπλαηθψλ πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζε πνιινχο 

ηνκείο θαη κε δηαθνξεηηθέο αξκνδηφηεηεο, φπσο νκηιήηξηεο ζε εθδειψζεηο, ππεχζπλεο 

ζπλνηθηψλ, θαζνδεγήηξηεο θ.ά. ηνλ Πεηξαηά, ινηπφλ, κεηαμχ ησλ 24 κειψλ 

ζπλαληήζακε ηα παξαθάησ εθηά (7) γπλαηθεία νλφκαηα: Διεπζεξία Γακίγνπ, Μαξία 

Μαξθνπιάθε, Αδακαληία Παπαγηαλλάθε, Βεζιεέκ Παπαδνπνχινπ, Διπίδα Ράπηε, 

ιγα Σζνιαθίδνπ θαη ηε Εαραξνχια Υνλδξνθνχθε. ηελ Αζήλα αληίζηνηρα, κεηαμχ 

ησλ 26 κειψλ ηνπ Γ ζπλαληήζακε ηηο έμη (6) παξαθάησ  γπλαίθεο: Αξγπξψ Εαλλή, 

Έιιε Λφια, Μαξία Καιιέξγε (ππεχζπλε ζηηο Ν. Αλαηνιηθέο ζπλνηθίεο), Μίλα 

Μπιαίνπ, Ρφε Νηάθνπξε (θαζνδεγήηξηα ζηηο Αλαηνιηθέο ζπλνηθίεο)
342

 θαη 

Παξαζθεπαΐδνπ Πφπε
343

. Βέβαηα, ζηα αξρεηαθά θείκελα, γηα παξάδεηγκα ζε πξαθηηθά 

ζπλειεχζεσλ, ζπλαληήζακε θαη άιια γπλαηθεία νλφκαηα, αιιά ρσξίο πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξίεο, γη‟ απηφ θαη δελ ηηο θαηαγξάθνπκε. Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, πάιη, 

πιεξνθνξεζήθακε φηη κέιε Γ ππήξμαλ θαη γπλαίθεο πνπ δελ ηηο ζπλαληήζακε ζηα 

αξρεηαθά ηεθκήξηα. Αλάκεζά ηνπο ήηαλ θαη δχν Λακπξάθηζζεο κε ηηο νπνίεο 

ζπλνκηιήζακε, ε Κπξηαθή Φαθάξνπ ε νπνία ππήξμε ζηέιερνο ζηε ΓΝΛ Νίθαηαο θαη 

ε Λακπξηλή (Λάκπξα) Παξαγησξγάθε-Καξάκπεια πνπ αλήθε ζην Κεληξηθφ Γξαθείν 

ηεο ΓΝΛ Πεηξαηά. 

Ζ ηειεπηαία, κάιηζηα, ζε εξψηεζή καο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ γπλαηθψλ ζε 

εγεηηθέο ζέζεηο καο είπε φηη ζηνλ ρψξν ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ, ππήξρε πξνψζεζε ησλ 

γπλαηθψλ αιιά ζηα πςειά θιηκάθηα έθηαλαλ ιίγεο. «Ζ πξνψζεζε ησλ γπλαηθψλ ήηαλ 

πνπ κπαίλακε ζηα ζσκαηεία θαη γηλφκαζηαλ ζχκβνπινη, ηακίεο, γξακκαηείο, θαη 

ηέηνηα. Δίρακε ζε ζσκαηεία θαη πξνέδξνπο. ε απηά ππήξμε πξνψζεζε. Γηα 

παξαπάλσ φρη»
344

.  

Ζ ίδηα πεξίπνπ θαηάζηαζε, κε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ζρνιή ζε ζρνιή, 

επηθξαηνχζε θαη ζηνλ θνηηεηηθφ ρψξν. Ζ ιγα Γθξάηδηνπ ζπκάηαη γηα ηε 
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Φηινζνθηθή ρνιή Αζελψλ: «Δλψ ήκαζηαλ θπξίσο θνπέιεο, λνκίδσ ζηα πξνεδξεία 

ήηαλ θπξίσο αγφξηα. Οη βεληέηεο ήηαλ αξζεληθέο. Αιιά ε ζειπθή παξνπζία ήηαλ 

πάξα πνιχ κεγάιε θαη ην αίηεκα, ε πεπνίζεζε ηεο γπλαηθείαο ρεηξαθέηεζεο θαη ησλ 

γπλαηθείσλ ηθαλνηήησλ ήηαλ πάξα πνιχ έληνλν. Δίραλ γίλεη γεληθψο απνδεθηά. ηελ 

πξάμε φκσο δελ έβιεπεο εγεηηθή θπζηνγλσκία γπλαίθαο θαη λνκίδσ φηη εθείλε πνπ 

μερψξηδε εγεηηθά έθηνηε ήηαλ ε Αιέθα Γξφζνπ-Παπαξήγα»
345

. Τπήξραλ θαη 

εμαηξέζεηο, φπσο ζηε Ννκηθή πνπ ζπλαληήζακε ηελ Κξήηε κπψθνπ σο ππεχζπλε 

ηεο ΓΝΛ γηα ην έηνο ηεο ή ηηο εμσ-παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο (Πάληεην, Δκπνξηθή, 

Βηνκεραληθή), φπνπ ζε ζέζεηο φπσο απηέο ησλ γξακκαηέσλ ή ησλ θαζνδεγεηψλ, ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ήηαλ θνξίηζηα
346

. 

Λίγεο γπλαίθεο ζπκκεηείραλ θαη ζηηο αληηπξνζσπείεο ηεο ΓΝΛ ζηα πλέδξηα 

ηεο ΠΟΓΝ, φπσο ε Καίηε Σζαξνπρά θαη ε Ζξψ Καλαθάθε ην 1966 ζηε φθηα
347

.  

Αμηνζεκείσην είλαη, επίζεο, φηη νη Λακπξάθηζζεο δελ αξέζθνληαλ λα είλαη 

επαγγεικαηηθά ζηειέρε. Μαο εμεγνχλ φηη ην απέθεπγαλ, γηαηί ζεσξνχζαλ φηη 

εκπεξηείρε δεζκεχζεηο θαη πεξηνξηζκνχο. Ζ Αξγπξψ Εαλλή-Ρεθιείηε, κάιηζηα, πνπ 

ππήξμε επαγγεικαηηθφ ζηέιερνο απφ νηθνλνκηθή αλάγθε, ζεσξεί φηη ν 

επαγγεικαηηζκφο ηελ «έζηπςε», ηελ πεξηφξηδε ηδενινγηθά, αιιά θαη νηθνλνκηθά, φηαλ 

πηα κπνξνχζε λα θεξδίδεη ρξήκαηα απφ ηε δνπιεηά ηεο θαη γη‟ απηφ απφ έλα ζεκείν 

θαη κεηά έςαρλε ηξφπν λα απνδεζκεπηεί. 

Απφ ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη φηη νη γπλαίθεο πνπ αλέβεθαλ ηεξαξρηθά ή ηνπο 

δφζεθαλ απμεκέλεο πνιηηηθέο αξκνδηφηεηεο, εθηφο απφ ηε δηνξγάλσζε ρνξψλ, φπσο 

γηα ην «Γψξν ηνπ Παηδηνχ», ήηαλ ειάρηζηεο. Δπξφθεηην θπξίσο γηα γπλαίθεο ζηηο 

νπνίεο ε νξγάλσζε είρε εκπηζηνζχλε, ιφγσ αγσληζηηθνχ παξειζφληνο ησλ ίδησλ ή 

ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, θαη θπξίσο πξφθεηηαη γηα πξψελ κέιε ηεο Ν.ΔΓΑ, πιελ 

κεκνλσκέλσλ εμαηξέζεσλ.   

Απφ ηηο Λακπξάθηζζεο πνπ καο έδσζαλ ζπλέληεπμε, φιεο είραλ απνθηήζεη κηα 

ζέζε ζηελ ΓΝΛ ή ηηο Λέζρεο, αθνχ γηα παξάδεηγκα αλήθαλ ζε Γηνηθεηηθά 

πκβνχιηα. Μφλν ε ιγα Γθξάηδηνπ, πνπ είρε πην ραιαξή ζρέζε κε ηελ λεαληθή 

νξγάλσζε, θαίλεηαη λα εθπξνζσπεί ην ζχλνιν ησλ θνξηηζηψλ πνπ ζπκκεηείραλ 

απζφξκεηα, ρσξίο ηαπηφηεηεο θαη φια ηα ηππηθά ησλ νξγαλσκέλσλ κειψλ.  
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 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Βηβιηνζήθε, θαθ.: Δθεκεξίδεο, ό. π.,  «Ζ γεληά καο»/[Αξρεηαθφ Σεθκήξην],  

13/7/1966.  
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Ζ ππνζηειέρσζε ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε φζνλ αθνξά ηα θνξίηζηα θαίλεηαη 

φηη απαζρνινχζε πεξηζζφηεξν ηα γπλαηθεία ζηειέρε. Έηζη ζε πξαθηηθά ηνπηθψλ 

νξγαλψζεσλ ζπλαληήζακε θπξίσο γπλαίθεο πνπ εηζεγνχληαλ ηε δηνξγάλσζε 

δηαιέμεσλ ζρεηηθά κε ηε ζέζε ησλ θνξηηζηψλ ζηελ νξγάλσζε θαη ην ξφιν ηνπο ζην 

λενιαηίζηηθν θίλεκα
348

. 

ην εξψηεκα κε πνηα θξηηήξηα γηλφηαλ ε επηινγή ηνπο ζηηο αλψηεξεο ηεξαξρηθά 

ή ππεχζπλεο ζέζεηο, ηελ απάληεζε κάο ηε δίλεη, ελ κέξεη, έλα έγγξαθν ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΓΝΛ ηνπ 1964. ε απηφ νξίδνληαλ φηη «ε παξνπζίαζε, 

ην θχξνο, ε θνηλσληθφηεηα θαη ε γλσξηκία κε θχθινπο αληηζηαζηαθψλ» ήηαλ ηα 

πξνζφληα πνπ έπξεπε λα έρεη έλα επαγγεικαηηθφ ζηέιερνο γηα λα είλαη θαηάιιειν σο 

γξακκαηέαο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο
349

. Σα θξηηήξηα, ινηπφλ, ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

πξνζσπηθφηεηα, ηε δξάζε, ηελ ππεχζπλε θαη εμσζηξεθή ζπκπεξηθνξά, ηηο 

ηθαλφηεηεο, θαζψο επίζεο θαη ηηο ζρέζεηο κε έλα αξηζηεξφ θαη αγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ, πνπ εγγπνχληαλ εκπηζηνζχλε θαη βνήζεηα, αθνχ ε ΓΝΛ ζεσξνχληαλ 

ζπλέρεηα ηεο ΔΠΟΝ θαη ηεο Ν.ΔΓΑ.  

Απφ ηηο Λακπξάθηζζεο πνπ καο έδσζαλ ζπλέληεπμε, ε Μαξία Μαξνπιάθνπ, ζε 

ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ θαη κε βάζε ηελ εκπεηξία ηεο, έρεη θαηαιήμεη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη πξνσζνχληαλ νη γπλαίθεο κε θνκκαηηθά ερέγγπα, «ν άλζξσπφο καο», 

πηζηέο ζηελ θνκκαηηθή γξακκή, αιιά ηαπηφρξνλα κε πεηζψ θαη πνηφηεηα σο άηνκα. Ζ 

Κπξηαθή Φαθάξνπ θαη ε Μαξία Καιιέξγε, πάιη, ζπκθψλεζαλ κε ηελ άπνςε φηη νη 

γπλαίθεο πξνσζνχληαλ φηαλ ήηαλ δξαζηήξηεο θαη κε ηθαλφηεηεο. Θεσξνχλ φκσο φηη 

πνιιέο δελ εμειίρζεθαλ εμαηηίαο ησλ δεζκεχζεσλ πνπ πξνέθππηαλ απφ ην θχιν ηνπο,  

δειαδή ησλ νηθνγελεηαθψλ δεζκεχζεσλ. Ζ Ρφε Νηάθνπξε, ηέινο, πξφζζεζε φηη 

έπαηδε ξφιν θαη ε θπζηνγλσκία (κε ηελ έλλνηα ηνπ ηαπεξακέληνπ) θαη ν θχθινο ζηνλ 

νπνίνλ αλήθαλ ηα θνξίηζηα, γηα λα θαηαιήμεη φηη ίζρπαλ «γεληθά απηά ηα πξάγκαηα 

πνπ πάληα ππάξρνπλ θαη δελ αιιάδνπλ». Οη ζρέζεηο ηνπο κε ηελ Αξηζηεξά ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο ήηαλ, ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνθνξηθέο καξηπξίεο, ηα ζεκαληηθφηεξα πξνζφληα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ θνξηηζηψλ 

ζε εγεηηθέο ζέζεηο
350

.  
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Οξγάλσζε Αζήλαο, θαθ.: πλνηθηαθέο Κνκκαηηθέο Οξγαλψζεηο, θαθ.: 568.00003, «Πξαθηηθά ηεο 

ΓΝΛ Αηγάιεσ»/[Πξαθηηθά], [1966]. 
349

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 09: Αξρεία Νενιαίαο, θαθ. 02: Γεκνθξαηηθή Νενιαία 

Λακπξάθε, θαθ.: 278.00022, «Έθζεζε ηεο ΟΔ ηεο ΓΝΛ»/[Έθζεζε], 16/11/1964. 
350
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Σα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ ππν-εθπξνζψπεζή ηνπο ζηα αλψηεξα θιηκάθηα 

ήηαλ πνιιά. Πξψηα απ‟ φια δελ ήηαλ επλντθέο νχηε ε πνιηηηθή ζπγθπξία νχηε ε 

θνηλσληθή λννηξνπία κέζα ζηηο νπνίεο έδξαζαλ. πσο θαίλεηαη θαη απφ ηε ζχλζεζε 

ηεο ηφηε Βνπιήο, ελψ νη γπλαίθεο απνηεινχζαλ ην κηζφ εθινγηθφ ζψκα, σζηφζν πνιχ 

ιίγεο εθιέγνληαλ. Απηφ κπνξεί απφ ηε κηα λα απνδνζεί ζην γεγνλφο φηη δελ 

πξνσζνχληαλ απφ ηα θφκκαηα, αιιά απφ ηελ άιιε θαίλεηαη φηη θαη νη ίδηεο 

ζεσξνχζαλ ηνλ πνιηηηθφ ρψξν σο ρψξν δξάζεο ησλ αλδξψλ, θαη ηνλ εαπηφ ηνπο 

αλίθαλν λα αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ.  

Ο ζχληνκνο βίνο, πάιη, ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε (πεξίπνπ 3,5 ρξφληα), δελ 

έδσζε ηελ επθαηξία ζηηο θνπέιεο λα αλαδεηρηνχλ θαη λα εμειηρζνχλ. Ζ Μαξία 

Καιιέξγε ζεσξεί φηη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο θαη δξάζεο θαζφξηδε θαη ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηα αλψηεξα θιηκάθηα, αιιά δελ ζπκκεηείραλ πνιιά θνξίηζηα
351

. Άιιεο 

ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςε φηη ηα θνξίηζηα δελ ηα αθήλαλε θαη ιφγσ λννηξνπίαο. 

«Δγψ γηα παξάδεηγκα ήκνπλ απφ ηα πην δξαζηήξηα κέιε, πνηέ φκσο δελ ήκνπλα 

κέινο ηνπ γξαθείνπ», καο είπε ε Μαξία Μαξνπιάθνπ
352

. Οη ίδηεο πάιη, ιφγσ ηεο 

επηθξαηνχζαο λννηξνπίαο κέζα ζηελ νπνία είραλ κεγαιψζεη, ηεο κηθξήο ειηθίαο, ηεο 

αγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ ηδεαιηζκνχ πνπ ηηο ραξαθηήξηδε, ηεο απεηξίαο ηνπο ζηηο 

πνιηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο επίζεο θαη ηνπ θφβνπ εμαηηίαο ηεο πνιηηηθήο 

ηξνκνθξαηίαο πνπ επηθξαηνχζε, δελ επεδίσθαλ ή δελ ηνικνχζαλ λα δηεθδηθήζνπλ 

αλψηεξεο ζέζεηο. «Σφηε δελ κε απαζρνινχζε, δελ κε ελδηέθεξε», καο είπε ε Κξήηε 

κπψθνπ
353

. «Λίγεο εκθάληδαλ εγεηηθά ή εμνπζηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ηηο 

νδεγνχζαλ ζηελ εμνπζία, φπσο ε Αιέθα Γξφζνπ-Παπαξήγα», ζχκθσλα κε ηελ ιγα 

Γθξάηδηνπ
354

. Σέινο, ε Δηξήλε Παπαηζαξνχρα-Μίζζηνπ, εθηφο ησλ άιισλ, ζεσξεί φηη 

νη γπλαίθεο δελ επεδίσμαλ εγεηηθέο ζέζεηο, γηαηί είλαη πην δεθηηθέο θαη θέξνπλ πην 

έληνλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεκνθξαηίαο. «Γέρνληαη ηνπο θξαδαζκνχο, 

πξνζπαζνχλ λα ζπλππάξρνπλ κε ηα αληίζεηα, λα ζπγθεξάζνπλ (ινγηθή θαη 

ζπλαίζζεκα) θαη πηζηεχσ πσο απηφ είλαη ε βαζηθφηεξε πξνυπφζεζε γηα κηα 

δεκνθξαηία. Πηζηεχσ φηη νη γπλαίθεο είλαη πην ψξηκεο γηα ηε δεκνθξαηία. Γη‟ απηφ, 

φηαλ ιέκε φηη νη γπλαίθεο δελ πξνσζνχληαλ ζηα αλψηαηα φξγαλα, λα έρνπκε ζην πίζσ 

κέξνο ηνπ κπαινχ καο φηη κπνξεί λα κελ ππήξραλ πνιιέο πξφζπκεο λα εληαρζνχλ ζε 
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απηή ηε κνξθή εμνπζίαο, γηαηί εμνπζία είλαη. Αθφκε θαη ηψξα δελ ζπκκεηέρνπλ. 

Παιηέο θαη λέεο ππνρξεψζεηο ηηο βαξαίλνπλ»
355

. 

πκπεξαζκαηηθά θαηαιήγνπκε φηη νη γπλαίθεο θαηαθηνχζαλ θάπνηεο ζέζεηο ζηα 

ζσκαηεία ή ζηηο νκάδεο θνξηηζηψλ, αιιά ζηηο εγεηηθέο ζέζεηο έθηαζαλ ιίγεο, 

κνξθσκέλεο, κε αγσληζηηθφ παξειζφλ, γλσξηκίεο θαη πηζηέο ζηελ θνκκαηηθή γξακκή. 

Γελ απνθιείνληαλ απφ ηελ εμνπζία αιιά δελ πξνσζνχληαλ θηφιαο. Γελ απέδηδαλ 

φκσο ην γεγνλφο ζηηο έκθπιεο δηαθξίζεηο, γηαηί δελ είραλ απνθηήζεη απηή ηελ 

εξκελεπηηθή νπηηθή. Έηζη, άιιεο απνδίδνπλ ηε κηθξή εθπξνζψπεζή ηνπο ζηα 

αλψηεξα φξγαλα ζηελ κηθξή αξηζκεηηθή ηνπο παξνπζία ζηελ νξγάλσζε. Άιιεο 

ζεσξνχλ φηη νη ίδηεο δελ ην επεδίσθαλ, γηαηί ηφηε δελ ηηο ελδηέθεξε ή δελ ηηο εμέθξαδε 

ε εμνπζία. Σέινο, αξθεηέο απνδίδνπλ ην κηθξφ πνζνζηφ θαη ζηηο πνιιέο ππνρξεψζεηο 

πνπ βάξαηλαλ ηφηε ηηο γπλαίθεο, θαζψο θαη ζηελ επηθξαηνχζα λννηξνπία.  

Οη Λακπξάθηζζεο ινηπφλ είηε απφ ηδεαιηζκφ, ραξαθηεξηζηηθφ πεξηζζφηεξν ησλ 

λέσλ, είηε ιφγσ ηνπ αλδξνθξαηνχκελνπ πνιηηηθνχ ρψξνπ έγηλαλ δέθηεο ζηελ πνιηηηθή 

ζε κηα ινγηθή ζπλέρεηαο θαη φρη ξήμεο. Απέθεπγαλ ηελ εμνπζία, λα απνθαζίδνπλ γηα 

άιινπο θαη πξνηηκνχζαλ λα είλαη δεχηεξεο, ηξίηεο ή ηέηαξηεο. Αιιά θαη νη άλδξεο ηεο 

νξγάλσζεο δελ έδηλαλ ζεκαζία ζε απηφ, γηαηί ην είραλ ζπλεζίζεη ή ηνπο 

εμππεξεηνχζε
356

. Γελ ηηο εκπφδηδαλ φηαλ αλαιάκβαλαλ πξσηνβνπιίεο ή έπαηξλαλ 

απνθάζεηο -θπξίσο γηα γπλαηθεία ζέκαηα- αιιά δελ ηηο βνεζνχζαλ θηφιαο. Έηζη 

αλαπφθεπθηα αλαπαξάγνληαλ θαη ζηε Νενιαία Λακπξάθε νη παξαδνζηαθνί ξφινη, 

φπσο πξνεγνπκέλσο ζηελ Δζληθή Αληίζηαζε, κε απνηέιεζκα νη γπλαίθεο λα 

αλαιακβάλνπλ θπξίσο δεπηεξεχνληεο ή βνεζεηηθνχο ξφινπο.  

 

3.ζη. Η ζρέζε ηνπο κε ην γπλαηθείν θίλεκα 

Ζ Νενιαία Λακπξάθε, θαη σο ΓΚΝΓΛ θαη αξγφηεξα σο ΓΝΛ, ζηα γπλαηθεία 

ζέκαηα αθνινχζεζε ηε γξακκή ηεο Αξηζηεξάο, πνπ κηινχζε γηα θνηλνχο κε ηνπο 

άληξεο αγψλεο θαη ζπλέδεε ηελ πνιηηηθή ηνπο ελαζρφιεζε κε ηε κεηξφηεηα. Πνιιέο 

απφ ηηο θνπέιεο/ζηειέρε ηεο πξνέξρνληαλ απφ ηε Ν.ΔΓΑ, θαη γπλαίθεο απφ ηελ ΔΓΑ 

ή ηελ ΠΔΓ ήηαλ απηέο πνπ βνεζνχζαλ, θαζνδεγνχζαλ θαη ζηήξηδαλ ηηο 

Λακπξάθηζζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο γπλαίθεο. 
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πγθεθξηκέλα, ε ζέζε ηεο λενιαηίζηηθεο νξγάλσζεο φζνλ αθνξά ην γπλαηθείν 

δήηεκα θαίλεηαη απφ ηα πξψηα θείκελα ηεο ΓΚΝΓΛ θαη εηδηθφηεξα απφ ηελ νκηιία 

πνπ εθθψλεζε ε Αιίθε Γεσξγνχιε (εζνπνηφο), ζηελ πξψηε «εθδήισζε γηα ηηο λέεο 

θνπέιεο» ζηελ Αζήλα, ηνλ επηέκβξην ηνπ 1963. Ζ νκηιία μεθηλνχζε κε ηελ αλαθνξά 

ζηελ αδπλακία ησλ άιισλ γπλαηθείσλ νξγαλψζεσλ ή ζσκαηείσλ ζηελ Διιάδα λα 

εθθξάζνπλ ηα νξάκαηα θαη ηε δπλακηθή ησλ λέσλ θνξηηζηψλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ 

ηνλ επξχηεξν δεκνθξαηηθφ ρψξν. Απηφ ην θελφ ππφζρνληαλ λα θαιχςεη ε ΓΚΝΓΛ, 

πνπ ππνζηήξηδε φηη είρε εθηηκήζεη ζσζηά ηε ζπκκεηνρή ησλ θνξηηζηψλ ζην λεαληθφ 

θίλεκα ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ζηελ «Παλειιήληα Δπηηξνπή Δηξήλεο», ζηελ νπνία 

πιεηνςεθνχζαλ νη γπλαίθεο. Πξνζθαινχληαλ, ινηπφλ, ηα θνξίηζηα ζε κηα απφ θνηλνχ 

ζπζηξάηεπζε κε ηε ΓΚΝΓΛ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηελ απηνζπλείδεζε πνπ 

ηνπο έιεηπε θαη λα αγσληζηνχλ καδί ηεο γηα ηα θνηλά ηνπο νξάκαηα, πνπ δελ ήηαλ 

άιια απφ ηελ εηξήλε, ηε δεκνθξαηία, ηε κφξθσζε θαη φια φζα δεηνχζαλ νη 

πξννδεπηηθνί θαη δεκνθξαηηθνί λένη θαη νη λέεο ηεο επνρήο. Απφ ην πεξηερφκελν ηεο 

νκηιίαο δηαθαίλεηαη φηη ζηφρεπαλ κέζσ ηεο θαζνδήγεζεο λα κάζνπλ ζηηο θνπέιεο ηε 

ζέζε θαη ην ξφιν ηνπο, ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο δπλάκεηο, ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζηελ 

θνηλσλία θαη λα ηηο θηλεηνπνηήζνπλ πνιηηηθά ππέξ ησλ ζέζεσλ ηεο λεαληθήο θίλεζεο. 

Καινχζαλ ηηο θνπέιεο, ζε πνιηηηθή ζπζηξάηεπζε γηα θνηλνχο αγψλεο, μερσξηζηά 

αιιά θαη καδί κε ηα αγφξηα, φπσο ζπλεξγάζηεθαλ νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο ζηνπο 

αγψλεο γηα ην 114 θαη ην 15% γηα ηελ αλαγέλλεζε ηεο παηδείαο ή γηα ηελ εηξήλε ζηελ 

Α΄ Μαξαζψληα Πνξεία Δηξήλεο. Γελ απνζθνπνχζαλ ζηε δεκηνπξγία ελφο 

μερσξηζηνχ γπλαηθείνπ/θνξηηζίζηηθνπ θηλήκαηνο
357

.  

Σν ίδην ζθεπηηθφ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ίδησλ νξακάησλ (δεκνθξαηία, εηξήλε, 

αλεμαξηεζία θ.ά.) ζπλαληήζακε θαη ζε κεηαγελέζηεξν θείκελν (1966) ηεο 

θαζνδήγεζεο ησλ θνξηηζηψλ. ε απηφ εμεγνχζαλ ηε ζρέζε ησλ ηδαληθψλ ηεο 

Νενιαίαο Λακπξάθε κε ηα γπλαηθεία ζέκαηα. Ο αγψλαο γηα δεκνθξαηία εκπεξηείρε 

θαη ηε δεκνθξαηία ζηελ νηθνγέλεηα, ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν θχισλ θαη ηελ 

απειεπζέξσζε απφ θάζε θαηαπίεζε. Ζ αλεμαξηεζία ηεο ρψξαο απφ ηα μέλα 

ζπκθέξνληα ζήκαηλε θαιή δηαθπβέξλεζε, εθβηνκεράληζε θαη γηα ηηο γπλαίθεο 

αμηνπνίεζή ηνπο ζηηο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα πξνέθππηαλ θαη θαη‟ επέθηαζε 

νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία. Ζ  εηξήλε, ν αθνπιηζκφο, νη θηιηθέο ζρέζεηο κε φια ηα 

θξάηε θαη ε πνιηηηθή πξννπηηθή φπσο ζηηο ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο απνηεινχζαλ ηηο 
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απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ηεο επεκεξίαο. Απαξαίηεηνο φκσο γηα λα επηηεπρζνχλ φια 

ηα παξαπάλσ ζεσξνχληαλ ν αγψλαο ησλ θνξηηζηψλ γηα θνηλσληθή πξφνδν (κφξθσζε, 

εξγαζία θ. ά.). Γη‟ απηφ θαινχζαλ ηηο θνπέιεο ζε ζπζηξάηεπζε
358

.  

ην πιαίζην ηεο εθζηξαηείαο γηα ηε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ 

θνξηηζηψλ, ε εθεκεξίδα Ζ Απγή, απφ ην 1963, πξνπαγάλδηδε ηε ζχλδεζε ηεο 

γπλαηθείαο ρεηξαθέηεζεο κε ηα ηδαληθά ηεο ΓΚΝΛΓ, δεκνζηεχνληαο ζπλεληεχμεηο 

θνξηηζηψλ ηεο Κίλεζεο, φπσο ηελ παξαθάησ: «Πνιιέο λνκίδνπλ φηη ηζφηεηα ζεκαίλεη 

λα θαπλίδνπλ κε ηνπο άληξεο, λα γπξίδνπλ αξγά ζην ζπίηη, λα παξηζηάλνπλ ηηο 

ρεηξαθεηεκέλεο. Πξφθεηηαη γηα παξεμήγεζε. Έηζη ππνδνπιψλνληαη ρεηξφηεξα … 

Ννκίδσ φηη φζν αλαπηχζζεηαη ην θίλεκα, εηδηθά γηα ηηο λέεο θνπέιεο, ηφζν 

πεξηζζφηεξεο ζα γνεηεχνληαη κε ηνλ „ειιεληθφ ηξφπν δσήο‟ θαη ζα παίξλνπλ κέξνο ζ‟ 

απηφλ
359

». Γελ ήζειαλ νη Λακπξάθηζζεο λα ζπζρεηίζνπλ ηε ρεηξαθέηεζε κε 

επηθαλεηαθέο ή αηνκηθέο πξάμεηο, ή κε μελφθεξηνπο ηξφπνπο δσήο, ππνλνψληαο ηνλ 

«αζηηθφ» θεκηληζκφ. Σν κνληέιν ζα ήηαλ ειιεληθφ θαη αξηζηεξφ. Ήζειαλ νη θνπέιεο 

λα θηλνχληαη ζε παξαδνζηαθά πιαίζηα (π.ρ. εζηθέο, λνηθνθπξέο θ.ά.), αιιά λα είλαη 

θαη αγσλίζηξηεο ηεο Αξηζηεξάο. Οη παιηνί/έο αξηζηεξνί/έο (πνπ βνεζνχζαλ θαη 

ζπκβνχιεπαλ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εζηθή απαμίσζε πνπ δέρζεθαλ νη γπλαίθεο ηεο 

Αξηζηεξάο απφ ηε δεμηά παξάηαμε γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Αληίζηαζε θαη ηνλ 

ΔΛΑ, θαζψο επίζεο θαη ν αξηζηεξφο πνπξηηαληζκφο πνπ ηηο αθνινπζνχζε, δελ 

άθελαλ πεξηζψξηα γηα πεξαηηέξσ ξηδνζπαζηηζκνχο
360

.  

ην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία 

εληάζζεηαη θαη ε πξνβνιή ηεο θνκςήο εκθάληζεο. Σφζν απφ ηηο πξνθνξηθέο 

καξηπξίεο φζν θαη ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ ηεο επνρήο επηζεκάλεηαη φηη θαη νη ίδηεο     

-θπξίσο ηα θνξίηζηα ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε- ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ 

αηζζεηηθή ηνπο θαιαηζζεζία θαη ππήξμαλ πξσηνπνξηαθέο θαη ηνικεξέο ζε απηφλ ηνλ 

ηνκέα (παληειφληα, καχξεο θάιηζεο). Ζ δεθαπελζήκεξε εθεκεξίδα Ζ Γεληά καο, ζηα 

πξψηα ηεο ηεχρε είρε αλάινγα αθηεξψκαηα. Δπίζεο, ζην Φεζηηβάι Κνξηηζηψλ ηεο 

Μαθεδνλίαο (ή ηεο Λακπξάθηζζαο) αλάκεζα ζηηο εηζεγήζεηο ησλ θνξηηζηψλ μερψξηζε 

γηα ηε ζεκαηηθή, ηνλ ζπιινγηζκφ θαη ηηο ελαιιαθηηθέο ηεο πξνηάζεηο ε εηζήγεζε κε 

ζέκα: «φκνξθν ρσξηφ –φκνξθν ζπίηη -φκνξθε γπλαίθα»
361

, φπνπ πξνβάιινληαλ ε 
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νκνξθηά θαη ε αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα, ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνλ άλζξσπφ ηνπ κε 

θέληξν ηε γπλαίθα. Απηφ ζην νπνίν ήζειε ε Νενιαία Λακπξάθε λα ελαληηψλνληαη σο 

αξηζηεξέο ήηαλ ε κνλνκεξήο πξνβνιή ηεο ζειπθφηεηαο πνπ ππνβάζκηδε ηηο γπλαίθεο 

ζηα φξηα ηνπ θχινπ ηνπο.  

ην πξνζπλεδξηαθφ εκηλάξην Κνξηηζηψλ, νη θνπέιεο απφ ηελ Δπηηξνπή 

Κνξηηζηψλ ζηηο νκηιίεο ηνπο γηα ηα γπλαηθεία ζέκαηα, μεθηλψληαο απφ ηα ηδηαίηεξα, 

ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα, πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ ηα θνξίηζηα -φπσο ηελ 

πξνίθα, ηελ ππνδεέζηεξε θνηλσληθή ζέζε, ηελ άληζε κεηαρείξηζε ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ηνκείο, ηε δηπιή εθκεηάιιεπζε- επέκεηλαλ πεξηζζφηεξν ζηε 

δηεθδίθεζε ησλ λνκηθά θαηνρπξσκέλσλ δηθαησκάησλ θαη ζε φζα εμαζθάιηδαλ ηελ 

αλεμαξηεζία θαη ηελ ηζφηεηα, κε έκθαζε ζηνλ νηθνλνκηθφ/επαγγεικαηηθφ ηνκέα
362

. 

ηα ίδηα ζέκαηα εζηίαδαλ αξγφηεξα θαη ηα θνξίηζηα ζην Φεζηηβάι Κνξηηζηψλ ηεο 

Μαθεδνλίαο. ηαλ κηινχζαλ γηα ηα θνηλά πξνβιήκαηα γπλαηθψλ αλαθέξνληαλ ζηελ 

πξνίθα, ηελ εθκεηάιιεπζε ζηε δνπιεηά θαη ζην ζπίηη, ηνλ απηαξρηζκφ θαη ηελ 

ηξνκνθξαηία
363

.   

Χο αηηήκαηα, ινηπφλ, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ νπνίσλ δηεθδηθνχζαλ, αλαθέξνληαλ 

ε εμάιεηςε ησλ δηαθνξψλ θαη δηαθξίζεσλ ησλ θνξηηζηψλ ζηε κφξθσζε -εηδηθά φζνλ 

αθνξά ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε-, ε έκθαζε ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εθπαίδεπζε, ε 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνξηηζηψλ ζηα λπρηεξηλά ζρνιεία ή ζρνιέο, ε κέξηκλα γηα 

επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ θνξηηζηψλ ηνπ ρσξηνχ, ηα νπνία ζε θάπνηεο 

πεξηνρέο αγλννχζαλ ηελ χπαξμε άιισλ αζρνιηψλ εθηφο απφ ηηο αγξνηηθέο θαη ηα 

νηθηαθά. Γηα ηηο εξγαδφκελεο δηεθδηθνχζαλ ίδην εκεξνκίζζην γηα ίδηα δνπιεηά κε ηνπο 

άληξεο, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη αζθαιηζηηθέο επηδνηήζεηο ίδηεο κε ηνπο άληξεο, 

ίζεο επθαηξίεο ζε φιεο ηηο δνπιεηέο (δεκφζηεο ζέζεηο) φπνπ ηππηθά κπνξνχζαλ λα 

εξγαζηνχλ, ίδηα κεηαρείξηζε (φζνλ αθνξά ηα εξγαζηαθά θαη ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά 

ησλ εξγνδνηψλ) θαη δηθαίσκα ζηε κεηξφηεηα
364

. ζνλ αθνξά ηηο λνηθνθπξέο θαη ηε 

ζρέζε ησλ δεπγαξηψλ, θαπηεξίαδαλ θαη απέξξηπηαλ ηε λννηξνπία πνπ ήζειε ηηο 
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γπλαίθεο ζην ζπίηη, ην ζεζκφ ηεο πξνίθαο
365

, ηελ νηθνλνκηθή εμάξηεζε απφ ηνλ 

ζχδπγν, ηελ θηεηηθή θαη θπξηαξρηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπδχγνπ θαη ηελ ππνηαγή ησλ 

γπλαηθψλ. ε απηή ηελ θαηεγνξία απφ ηε κηα πιεπξά αλαδείθλπαλ ην ζέκα ηεο εζηθήο 

θαη ηεο ζπκθσλίαο ζηηο παξαδνζηαθέο επηηαγέο ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο κε ηηο 

εθθξάζεηο: «λα είλαη ηίκηεο, κνξθσκέλεο θαη εξγαηηθέο», «λα είλαη άμηεο ηνπ ηίηινπ 

ηεο ζπδχγνπ-κάλαο-λνηθνθπξάο», θαη απφ ηελ άιιε ηεο πνιηηηθήο ζηξάηεπζεο κε ηελ 

πξφηαζε: «λα λνηάδνληαη γηα ηελ Δηξήλε, ηελ Γεκνθξαηία θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ 

γπλαηθψλ ζε άιιεο ρψξεο (Κνχβα…)», σο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή 

πνιηηηθή επίιπζε ησλ γπλαηθείσλ ζεκάησλ ζηε κειινληηθή ζνζηαιηζηηθή θνηλσλία -

«γηα λα θηάζνπκε γξήγνξα ζηελ άιιε θνηλσλία κε ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηε δεκφζηα 

θαη θνηλσληθή δσή»
366

. Ζ ηθαλνπνίεζε δειαδή ησλ γπλαηθείσλ αηηεκάησλ ζα 

πεξλνχζε απφ δνθηκαζίεο γηα λα παξαπεκθζεί ηειηθά ζην απψηεξν κέιινλ κηαο 

πηζαλήο ζνζηαιηζηηθήο θνηλσλίαο. Σα γπλαηθεία ζηεξεφηππα ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη 

ζπλδπάζηεθαλ κε κηα ζεηξά δξάζεσλ πνπ πξφβαιιαλ ηε ΓΝΛ. Ζ εμφξκεζε γηα ην 

«Γψξν ηνπ παηδηνχ» ζπλδπάζηεθε κε ηελ κεηξφηεηα, ην ζχλζεκα «κνξθν ρσξηφ-

φκνξθν ζπίηη-φκνξθε γπλαίθα» κε ηελ θαιή λνηθνθπξά θαη ζχδπγν, νη 

ρξηζηνπγελληάηηθεο επηζθέςεηο ζηα γεξνθνκεία ή ζηηο πνιηηηθέο θξαηνχκελεο, κε ηελ 

θηιεπζπιαρλία ησλ γπλαηθψλ θαη ηνλ ξφιν ηνπο σο βνεζψλ ησλ αλήκπνξσλ θαη 

αξξψζησλ, εληφο θαη εθηφο ζπηηηνχ θ.ά.  

ηηο ειάρηζηεο ρεηξφγξαθεο απαληήζεηο πνπ έρνπλ ζσζεί απφ ην 

Δξσηεκαηνιφγην πνπ δηέλεηκαλ νη Λακπξάθηζζεο ζηελ ΚΓ Μαθεδνλία (έμη απφ 

Λακπξάθηζζεο, κία απφ θνπέια πνπ θαηαγξάθεηαη σο ςεθνθφξνο ηεο ΔΡΔ θαη κία 

απφ θνπέια ηεο ΔΚ), θαηαγξάθεηαη φηη ηα θνξίηζηα ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ 

δεηνχζαλ έλα θαιχηεξν κέιινλ, άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηελ «απνθαηάζηαζή» ηνπο 

(γάκν) θαη ιηγφηεξν κε ηηο ζπνπδέο. Θεσξνχζαλ πξφβιεκα ηελ πξνίθα θαη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο επηζπκνχζαλ λα δνζεί δσή ζε φιν ηνλ (εξγαδφκελν) θφζκν, ελψ σο 

ιχζε ζηα πνιηηηθά πξνβιήκαηα έβιεπαλ ηηο ειεχζεξεο εθινγέο
367

.   

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, απηφ ην νπνίν ακθηζβεηνχζαλ θαη επέθξηλαλ ήηαλ 

θπξίσο ν ζεζκφο ηεο πξνίθαο. Δπξφθεηην γηα έλαλ ζεζκφ πνπ ζπλδένληαλ δνκηθά κε 
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ηελ αληζφηεηα ησλ θχισλ θαη ηνλ ηξφπν αλαπαξαγσγήο ηεο θνηλσλίαο. Θεσξνχληαλ 

αλαρξνληζηηθφο, βάξαηλε θαη άγρσλε θπξίσο ηα θνξίηζηα πνπ ηνλ ζπλέδεαλ κε 

αγνξαπσιεζία. Απνηεινχζε έλα απφ ηα κεγάια θαη θνηλά πξνβιήκαηα φισλ ησλ 

θνξηηζηψλ, ην νπνίν ηχραηλε  δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο, αλάινγα κε ηελ 

θνηλσληθή ηνπο ηάμε. ην αξρεηαθφ πιηθφ ηεο Καίηεο Σζαξνπρά ππάξρνπλ θείκελα 

γηα ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο πξνίθαο ζηνλ ζεζκφ ηνπ γάκνπ, ζηνλ έξσηα, ηηο 

ζρέζεηο λέσλ, αιιά θαη ζηε ίδηα ηε ΓΝΛ, δηφηη επεξέαδε ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαη 

ηε ζέζε ηνπο κέζα ζηελ νξγάλσζε
368

.   

Δλψ ζπδεηνχζαλ (άληξεο θαη γπλαίθεο), ινηπφλ, γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

θαηάξγεζεο ηεο πξνίθαο, ζηα πξαθηηθά ηεο Δ΄ πλφδνπ ηνπ Κ ηεο ΓΝΛ δελ 

ππνζηήξημαλ ζζελαξά κηα ηέηνηα απφθαζε, ηελ νπνία ήηαλ ζίγνπξνη φηη ζα ζηήξηδε 

φινο ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο, θνβνχκελνη ηηο αληηδξάζεηο θαη έλα πηζαλφ αξλεηηθφ 

αληίθηππν ζηηο επεξρφκελεο εθινγέο. Δλαιιαθηηθά πξφηεηλαλ κηα άιινπ είδνπο 

νηθνλνκηθή βνήζεηα γηα ηα λέα δεπγάξηα, φπσο ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα
369

.  

Γεληθφηεξα, νη Λακπξάθηζζεο πξνέηαζζαλ ην ζπιινγηθφ θαη ην πνιηηηθφ. 

Θεσξνχζαλ φηη ηα γπλαηθεία πξνβιήκαηα ήηαλ θνηλά γηα φιεο ηηο θνπέιεο, κέξνο ηνπ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ βίσλαλ. Χο πνιηηηθφ πξφβιεκα, ινηπφλ, ζα κπνξνχζε λα 

βξεη ιχζε κφλν κε αιιαγή ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη απηφ δελ κπνξνχζαλ λα ην 

πεηχρνπλ παξά κφλν ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο άληξεο, δειαδή κε θνηλνχο αγψλεο. Έηζη, 

έρνληαο σο πξφηππν ηελ ΔΓΑ, πξνηάζεθε ε δεκηνπξγία ελφο βνεζεηηθνχ νξγάλνπ 

θνξηηζηψλ πιάη ζην Κ γηα θαζνδήγεζε, βνεζεηηθά φξγαλα ζηα γξαθεία πφιεσλ κε 

ππεχζπλε θνξηηζηψλ, νκάδεο θνξηηζηψλ ζηε βάζε, δηαθψηηζε ησλ θνξηηζηψλ θαη 

επηζηεκνληθή κειέηε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. Με ηηο παξαπάλσ νξγαλσηηθέο 

παξεκβάζεηο ππνζηήξηδαλ φηη ζα ζπλέβαιαλ ζηελ εμάιεηςε ησλ αληηδξαζηηθψλ 

αληηιήςεσλ (ελαζρφιεζε κφλν κε ηα ηνπ νίθνπ θ.ά.), ηελ άλνδν ηνπ πλεπκαηηθνχ 

επηπέδνπ ησλ θνξηηζηψλ, ηνλ ζπλδηθαιηζκφ ηνπο -ψζηε ηα αηηήκαηά ηνπο λα γίλνπλ 

θιαδηθά αηηήκαηα-, ηελ πεξαηηέξσ λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο, 

θαζψο επίζεο θαη ηελ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ησλ ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 
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δηέθξηλαλ ηηο θνπέιεο (έληνλε επαηζζεζία, ηθαλφηεηα αθνκνίσζεο θαη επηκνλή)
370

. 

Πξφβαιαλ θαη πξνσζνχζαλ επίζεο ηνπο γπλαηθείνπο ζπιιφγνπο, πξσηίζησο κάιινλ 

γηα λα πξνζειθχζνπλ ηηο εξγαδφκελεο θνπέιεο ζηελ Αξηζηεξά, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ζπλέβαηλε κε θάπνηνπο πξνζθπγηθνχο ζπιιφγνπο ζην Κεξαηζίλη πνπ είραλ ηδξπζεί 

απφ πξψελ πνιηηηθέο θξαηνχκελεο ή ζηελ Έλσζε Πνληίσλ, θαη δεπηεξεπφλησο γηα λα 

πξνσζήζνπλ θάηη μερσξηζηφ, «γπλαηθείν»
371

.  

Οη Λακπξάθηζζεο, πάιη, πνπ καο έδσζαλ ζπλέληεπμε παξαδέρνληαη φηη ηφζν 

ζηε ΓΚΝΓΛ φζν θαη ζηελ ΓΝΛ δνχζαλ θαη δξνχζαλ ζε θαζεζηψο ηζφηεηαο θαη 

ζπλεξγαζίαο, γεγνλφο πνπ έθαλε λα κε θαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα κηαο μερσξηζηήο θαη 

εμεηδηθεπκέλεο γπλαηθείαο δξάζεο. «Γελ ππήξραλ Λακπξάθεδεο θαη Λακπξάθηζζεο. 

Ήηαλ φινη ην ίδην ή έηζη ην αηζζαλφκνπλ εγψ. Άιισζηε ε Αξηζηεξά ήηαλ έλαο ρψξνο 

φπνπ δε ζε δηαρψξηδαλ, αλαγλψξηδαλ ηελ αμία ζνπ, κπνξνχζεο λα δξάζεηο»
372

. Έηζη, 

επαλαιακβάλνπλ φηη δελ είραλ ζρέζε κε ην γπλαηθείν θίλεκα, άιιεο γηαηί ζηνλ θχθιν 

ηνπο δελ γλψξηδαλ θάηη ζρεηηθφ, άιιεο γηαηί, φπσο ηζρπξίδνληαη ζήκεξα, δελ ηηο 

ελδηέθεξε θαη ηέινο, άιιεο γηαηί δνχζαλ κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ απνθάζηδαλ 

θαη νη γπλαίθεο. Γηα παξάδεηγκα, ε ιγα Γθξάηδηνπ, πνπ ήηαλ θνηηήηξηα, κε ραιαξή 

νξγαλσηηθή ζρέζε, φπσο νη πεξηζζφηεξεο Λακπξάθηζζεο, καο είπε ζρεηηθά: «Γελ  

ζπκάκαη θαζφινπ λα ππήξρε ζπδήηεζε έμσ απφ ηδησηηθνχο θχθινπο, πεξί ίζσλ 

δηθαησκάησλ, αιιά ελδερνκέλσο ε ΔΓΑ λα είρε θάπνηα νξγάλσζε γπλαηθψλ. Γελ 

ππήξρε φκσο θακία δξαζηεξηφηεηα πνπ λα ζηφρεπε ζ‟ απηφ, ελψ ήηαλ πάξα πνιχ 

έληνλν ηα πεξί εηξήλεο θαη ε ζπκκεηνρή ζε πάζεο θχζεσο εθδειψζεηο πεξί εηξήλεο. 

Πεξί γπλαηθψλ δελ ζπκάκαη. Δηδηθά γπλαηθείν δελ γηλφηαλ θάηη. Γε λνκίδσ λα κνπ 

ήηαλ αδηάθνξν, αλ γηλφηαλ. Γελ ζπκάκαη λα γηλφηαλ»
373

.  

Αξθεηέο καο κίιεζαλ γηα ηελ αληίιεςε πνπ είραλ δηακνξθψζεη νη ίδηεο γηα ηελ 

ζρέζε/ηζφηεηα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ σο εμήο: «Ήζεια λα ππάξρνπλ ίζεο επθαηξίεο, 

ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, αιιά ήζεια ηε γπλαίθα λα είλαη πιάη-πιάη κε 

ηνλ άληξα. Απηή ήηαλ ε αληίιεςε κνπ. Κη αλ έθαλα ηελ νκηιία γηα ηηο γπλαίθεο ζην 

Ζξάθιεην ήηαλ γηα ηνπο δψζνπκε «πξφζσπν», λα ζεθσζνχλ ιίγν απφ ηα 

θαζηεξσκέλα, ην ζπίηη, ηα θνπέιηα, ηε δνπιεηά»
374

.  
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ζεο ήηαλ νξγαλσκέλεο ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Αζήλαο αλέθεξαλ κε αξθεηή 

αζάθεηα θαη ζπγθερπκέλα φηη γλψξηδαλ ηελ νκάδα γπλαηθψλ ηεο ΔΓΑ, πνπ 

απνηεινχληαλ απφ πξνβεβιεκέλεο γπλαίθεο ηεο Αξηζηεξάο, νη νπνίεο έραηξαλ 

κεγάιεο εθηίκεζεο. Οχηε νη ίδηεο φκσο έδηλαλ ζεκαζία ζε απηά ηα ζέκαηα νχηε είραλ 

αληηιεθζεί ηε ζρέζε πνπ είρε ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζην επίπεδν ηεο θαζνδήγεζεο 

κε ηε ΓΝΛ. Λίγεο ήηαλ ελεκεξσκέλεο θαη ζπκφληαλ κε ζαθήλεηα ηελ ΠΔΓ θαη ηνλ 

ξφιν ηεο. Κάπνηεο απφ απηέο ήηαλ γξακκέλεο θαη ζηελ ΠΔΓ, αιιά δελ 

δξαζηεξηνπνηήζεθαλ πνηέ. πλήζσο, πήγαηλαλ ζηηο δξάζεηο ηνπο γηα λα ηηο 

εληζρχζνπλ εθπξνζσπψληαο ηε ΓΝΛ
375

. Κάπνηεο άιιεο δελ είραλ θαζφινπ ζεηηθή 

άπνςε γηα ην ξφιν ηεο νκάδαο, ην αληίζεην κάιηζηα, ζεσξνχζαλ ηα κέιε ηεο πνιχ 

ζπληεξεηηθά θαη γη‟ απηφ δελ εληάρζεθαλ ζε απηφ. «ηελ ΔΓΑ είραλε κία θίλεζε 

γπλαηθψλ πνπ εκείο νη λενιαίνη, ηεο ΓΝΛ θαη ηεο Ν.ΔΓΑ, δελ ην είρακε ζε ππφιεςε. 

Ννκίδσ πσο δελ ήηαλ ηίπνηα μερσξηζηφ. Απηέο νη γπλαίθεο νχηε θαηάιαβα πνηα 

πξάγκαηα πξνσζνχζαλε. Δκάο ηφηε, ηηο λέεο, δελ καο αγγίδαλε. Πηζηεχσ πσο 

αζρνιηφληνπζαλ θηφιαο αλ θιεξηάξακε ή δελ θιεξηάξακε. Πάλησο ζρνιηάδαλε. Αιιά 

ζηελ επνρή ηε δηθή καο είραλ αλνίμεη ηα πξάγκαηα, ήηαλ αιιηψο νη θαηαζηάζεηο. 

ηνιηδφκαζηαλ θαη θιεξηάξακε. Λνγηθφ δελ είλαη; Αθνχ εθεί πεξλνχζακε ηηο κέξεο 

καο, πνχ ζα θιεξηάξακε; Γη‟ απηφ δελ γίλακε ή δελ πξνζπαζήζακε λα γίλνπκε έλα 

θνκκάηη ηνπ γπλαηθείνπ θηλήκαηνο. Πνηέ δελ ην ζειήζακε. Αιιά θαη απφ ηελ 

θαζνδήγεζε δελ ην ζέιαλε απηφ»
376

.  

 Απφ ηελ παξαπάλσ καξηπξία θαίλεηαη φηη νη Λακπξάθηζζεο αζπάδνληαλ ηελ 

θνκκαηηθή γξακκή, ηεο κε δεκηνπξγίαο δηαθνξεηηθήο γπλαίθεηαο νξγάλσζεο, αιιά 

είραλ αξρίζεη λα απνζηαζηνπνηνχληαη απφ ηνλ ζπληεξεηηζκφ πνπ εμέθξαδαλ νη 

κεγαιχηεξεο ζε ειηθία γπλαίθεο ηεο Αξηζηεξάο. Ζ δπλαηφηεηα επηινγήο ζπληξφθνπ 

πνπ ππεξαζπίδνληαλ νη Λακπξάθηζζεο ήηαλ έλα ζεκείν πνπ φπσο θαίλεηαη 

πξνθαινχζε πηθξίεο θαη ηξηβέο .ζηε ζρέζε ηνπο κε ηηο κεγαιχηεξεο ζε ειηθία 

αξηζηεξέο αγσλίζηξηεο, πνπ είραλ σξηκάζεη ειηθηαθά ζηνλ αγψλα θαη δελ είραλ 

ηθαλνπνηήζεη πξνζσπηθνχο ζηφρνπο. ηαλ φκσο είραλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ 

νηθνγέλεηαο ή πνιηηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, θαίλεηαη φηη επέιεγαλ ή κπνξνχζαλ λα 

επηιέμνπλ ην πξψην. Βέβαηα, ήηαλ θαη ην βξαρχβην ηεο λενιαηίζηηθεο νξγάλσζεο πνπ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην θιίκα ηξνκνθξαηίαο δελ έδσζε πεξηζψξηα γηα πεξαηηέξσ 

εμειίμεηο, αιιά θαη ε κέρξη ηφηε πεηζαξρεκέλε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε 
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ηελ αληίζεζε θαη αδηαθνξία ηεο Αξηζηεξάο γηα ην γπλαηθείν θίλεκα δελ πξνκήλπαλ 

ξεμηθέιεπζεο αιιαγέο. 

πλνςίδνληαο, νη Λακπξάθηζζεο, αθνινπζψληαο ηε δηεζλή πνιηηηθή ηεο 

Αξηζηεξάο γηα ηα γπλαηθεία ζέκαηα, αζρνιήζεθαλ θαη αγσλίζηεθαλ πεξηζζφηεξν γηα 

ζεζκηθέο θαηαθηήζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ αγψλσλ ηεο αξηζηεξήο λενιαηίζηηθεο 

νξγάλσζεο. Γελ δηαρψξηζαλ θαη δελ πξνέηαμαλ ηα γπλαηθεία αηηήκαηα ζε βάξνο 

άιισλ, αιιά ηα ελέηαζζαλ ζηα πνιηηηθά. Δίραλ σο πξφηππν ηηο ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο 

θαη πίζηεπαλ φηη κε θνηλνχο αγψλεο κε ηνπο άληξεο ζα επηηχγραλαλ ηελ θνηλσληθή 

πξφνδν πνπ νξακαηίδνληαλ θαη δηεθδηθνχζαλ, φπσο νη γπλαίθεο ηεο Δζληθήο 

Αληίζηαζεο πνπ έδεζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε πνιιψλ αηηεκάησλ ηνπο ζηελ Διεχζεξε 

Διιάδα σο αληακνηβή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ θνηλφ απειεπζεξσηηθφ αγψλα.  

 

3.δ. Σρέζεηο κεηαμύ ηωλ δύν θύιωλ 

Γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ζα παξαθνινπζήζνπκε πξψηα ηηο 

εκπεηξίεο, ηηο απφςεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ θνξηηζηψλ ηεο Νενιαίαο 

Λακπξάθε πνπ καο έδσζαλ ζπλέληεπμε, νη νπνίεο έδεζαλ θαη έδξαζαλ ζε 

κεγαινππφιεηο θαη νη νπνίεο ζην ζχλνιφ ηνπο δηαθξίζεθαλ ζηνλ ρψξν ηνπο. ιεο, 

ινηπφλ, ηζρπξίδνληαη  φηη νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο ήηαλ ηζφηηκεο. Απφ φζα φκσο έρνπκε 

θαηαγξάςεη θαίλεηαη πσο αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξν ζην ζπλαίζζεκα. Αλαθέξνληαη 

επίζεο ζηελ ηζνηηκία θαη ηελ ηζφηεηα πνπ επηθξαηνχζε ζηνπο αγψλεο/θηλεηνπνηήζεηο 

(θνηλφο αγψλαο γηα θνηλνχο ζηφρνπο).  

Ζ Λακπξηλή Παπαγησξγάθε-Καξάκπεια, κε εκπεηξία ζηνλ ζπλδηθαιηζηηθφ 

ρψξν, ζεσξεί φηη δελ ππήξραλ δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηα δχν θχια, δηφηη νη θνπέιεο 

ζπκκεηείραλ θαη ζηηο απνθάζεηο, φρη κφλν ζηε δνπιεηά: «Οκαδηθά απνθαζίδακε θαη 

εθηεινχζακε φινη καδί. ρη άιινο ζηηο απνθάζεηο θαη άιινη ζηε δνπιεηά»
377

. Σν ίδην  

ζπλέβαηλε θαη ζηελ επαξρία φπνπ νη ζπλζήθεο δσήο θαη ε θνπιηνχξα ήηαλ 

δηαθνξεηηθέο, ζχκθσλα κε ηελ καξηπξία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Σζηκπίδε: «Γελ 

μερσξίδακε ηα θνξίηζηα, ππήξρε ζπιινγηθφηεηα. ,ηη θάλακε ην θάλακε φινη καδί. Σν 

θνπβεληηάδακε θαη απνθαζίδακε φινη καδί»
378

. 

Ζ ιγα Γθξάηδηνπ, πάιη, ζπκάηαη γηα ηνλ θνηηεηηθφ ρψξν: «Ζ ηζφηεηα ζηε 

ζρέζε θνξηηζηψλ θαη αγνξηψλ ζηε Νενιαία Λακπξάθε ήηαλ αδηακθηζβήηεηε αξρή 

                                                           
377

 πλέληεπμε κε ηε Λακπξηλή Παπαγησξγάθε-Καξάκπεια, 2013. 
378

 πλέληεπμε κε ηνλ Κσλζηαληίλν Σζηκπίδε, 2011. 
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θαη θαλφλαο. Απιψο ηα θνξίηζηα ήηαλ πην δηζηαθηηθά ζην δεκφζην ιφγν είηε γηαηί 

απηνπεξηνξίδνληαλ είηε δελ είραλ ην ζάξξνο ή ηελ εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο. ηηο 

κηθξφηεξεο νκάδεο δελ ππήξρε δηαθνξά, αιιά κέζα ζην ακθηζέαηξν έβγαηλε ην αγφξη. 

Γελ ππήξραλ Λακπξάθεδεο θαη Λακπξάθηζζεο. Ήηαλ φινη ην ίδην ή έηζη ην 

αηζζαλφκνπλ εγψ»
379

. ε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο καξηπξίαο ε Ρεληψ 

Παπαηζαξνχρα-Μίζζηνπ ππνζηήξημε φηη νη ζρέζεηο ήηαλ ηζφηηκεο «ηεξνπκέλσλ ησλ 

αλαινγηψλ». «Γειαδή, ην βίσκα αηψλσλ δελ μεξηδψλεηαη ζε κηα θαη ζε δπν γεληέο. 

Οχηε ηψξα δελ έρεη μεξηδσζεί, πφζν κάιινλ ηφηε. κσο ππήξρε απηή ε θαζαξή ηάζε, 

γηαηί βαζίδεηαη ζε κηα θνηλή ζπκκεηνρή πνπ δελ αθνξά ηε δσή κνπ, αιιά αθνξά ηε 

δσή γεληθά. Απηφ ήηαλ κηα πνιχ θαιή πξνυπφζεζε γηα ηζφηεηα, γηα ηζνηηκία»
380

.  

Τπήξρε, ινηπφλ, ε ηάζε γηα ηζφηεηα θαη ηζνηηκία ε νπνία δηαπεξλνχζε θάζεηα 

ηελ νξγάλσζε, αιιά νη δηζηαγκνί θαη νη ηζνξξνπίεο πνπ θξάηεζε ε Ρεληψ 

Παπαηζαξνχρα-Μίζζηνπ ππνςηάδνπλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ ζηα 

πςειφηεξα θιηκάθηα.   

Ζ Μαξία Μαξνπιάθνπ, φηαλ αλαθέξζεθε ζην ζέκα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 

ηζφηεηαο, ελψ αξρηθά ζπκθψλεζε φηη πξάγκαηη απηά ππήξραλ, ζηε ζπλέρεηα καο 

δηεπθξίληζε: «Γελ καο βνεζνχζαλ θαη πνιχ. Δκείο ηνπο βνεζνχζακε», εζηηάδνληαο 

πεξηζζφηεξν ζην γεγνλφο φηη νη άληξεο ηεο νξγάλσζεο ιίγν αζρνιήζεθαλ κε ηα 

γπλαηθεία ζέκαηα, ελψ εθείλεο αζρνιήζεθαλ κε φινπο ηνπο ηνκείο δξάζεο ηεο 

νξγάλσζεο. Αο κελ καο δηαθεχγεη φηη ζην «Φεζηηβάι Κνξηηζηψλ Μαθεδνλίαο» απφ 

ηε ΓΝΛ παξεπξέζεθε κφλν ν ηέθαλνο ηεθάλνπ. Ζ Αξγπξψ Εαλλή-Ρεθιείηε, 

επίζεο, ζπκήζεθε κε παξάπνλν φηη νη άληξεο δελ κπνξνχζαλ λα ζπλαηζζαλζνχλ πφζν 

επίπνλεο θαη επηθίλδπλεο ήηαλ θάπνηεο δξάζεηο γηα ηηο γπλαίθεο. «Ήκαζηαλ 

θνξησκέλεο κε ηφζε δνπιεηά! Θπκάκαη είρακε ζπλέιεπζε ζηελ Πεηξνχπνιε, 

ηειείσζε ζηηο 3π.κ. θαη έθπγα κε πεηξαηηθφ γηα λα γπξίζσ ζην ζπίηη κνπ. Γειαδή, 

θάπνηα πξάγκαηα ήηαλ εμνλησηηθά θαη δελ έπαηξλαλ θαζφινπ ππφςε νη άληξεο ηνλ 

νξγαληζκφ ηεο γπλαίθαο θαη ηνλ θίλδπλν. Κάπνηα ζηηγκή ην είρα ζέζεη σο ζέκα»
381

.  

Κάπνηεο έρνπλ ηελ άπνςε φηη ήηαλ ίζεο φζνλ αθνξά ηε δνπιεηά/ηνλ αγψλα, 

ππνλνψληαο φηη ζηα ππφινηπα (φπσο ζηνλ θαηακεξηζκφ ησλ εξγαζηψλ ή ζηελ 

ηεξαξρία) ηα πξάγκαηα δελ είραλ αιιάμεη γη‟ απηέο
382

. Γελ ηα ζπνπδαηνινγνχζαλ 

φκσο ιφγσ ειηθίαο θαη άγλνηαο γηα ζέκαηα θεκηληζηηθά: «Σν πξφβιεκα ζηα γπλαηθεία 
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380
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Αξγπξψ Εαλλή-Ρεθιείηε, 2013.
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ζέκαηα άξρηζα λα ην βιέπσ φηαλ παληξεχηεθα, φρη φηαλ ήκνπλ λενιαίηζζα. Άιισζηε 

φινη νη άλδξεο εθείλε ηελ επνρή πξνζπαζνχζαλ λα καο πείζνπλ φηη ήκαζηαλ ίζεο, φηη 

φια ζα ηα αληηκεησπίδακε καδί θαη ζα θηηάρλακε κηα θαηλνχξγηα θνηλσλία»
383

.  

Χο λένη θαη λέεο ινηπφλ δνχζαλ θαη αγσλίδνληαλ γηα ην φξακα, νη αληηιήςεηο 

αηψλσλ φκσο δελ είραλ μεπεξαζηεί. Απηφ θάλεθε θαη ζηε ζπλέληεπμε κε ηνλ Μηράιε 

Φαξζάξε, ν νπνίνο ζε κηα πξνζπάζεηα αηηηνιφγεζεο ηνπ κηθξνχ πνζνζηνχ ησλ 

γπλαηθψλ ζηα αλψηεξα θιηκάθηα παξαδέρζεθε φηη νη γπλαίθεο είραλ λα 

αληηκεησπίζνπλ έλαλ «αληηθεηκεληθφ ιφγν», ηελ έιιεηςε ρξφλνπ εμαηηίαο ηνπ γάκνπ 

θαη ησλ παηδηψλ. Γηα ηηο γπλαίθεο ινηπφλ πξνείρε ε νηθνγέλεηα. Έηζη ελψ πάιεπαλ 

καδί γηα ίζεο επθαηξίεο, πξσηίζησο ζηε δνπιεηά, νη άληξεο αληηκεηψπηδαλ ηα 

γπλαηθεία ζέκαηα ηππηθά. Σνπο ελδηέθεξε πεξηζζφηεξν ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζεζκηθψλ 

δεηεκάησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν είραλ κάζεη λα αγσλίδνληαη γηα ρξφληα θαη εληφο ησλ 

πνιηηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ θνκκάησλ. Γηεθδηθνχζαλ καδί κε ηηο γπλαίθεο φζα 

ζρεηίδνληαλ κε ηε γπλαηθεία πνιηηηθή ηεο Αξηζηεξάο, φπσο επαξθείο παηδηθνχο 

ζηαζκνχο θαη λεπηαγσγεία γηα ηηο εξγαδφκελεο κεηέξεο.   

Γελ έιεηςαλ φκσο θαη ζηνηρεία γηα δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ. ε 

δεκνζίεπκα ηεο Απγήο θαηαγξάθηεθε ην παξάπνλν ησλ θνξηηζηψλ ηεο Νάνπζαο φηη 

ηα αγφξηα δελ ηηο είραλ ελεκεξψζεη γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ηνπηθήο νξγάλσζεο 

ΓΝΛ
384

. Πξφθεηηαη γηα πιεξνθνξία πνπ θαλεξψλεη ηηο ζπληεξεηηθέο αληηιήςεηο πνπ 

είραλ γηα απηέο νη αξηζηεξνί ζπλνκήιηθνη ηνπο, φπσο έιιεηςε εκπηζηνζχλεο θαη 

ακθηζβήηεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο. Φέξεη ηελ ππνγξαθή ηεο Ρεληψο Παπαηζαξνχρα-

Μίζζηνπ θαη ζηφρνο ηνπ ήηαλ λα ζηειηηεχζεη παξφκνηεο θαηαζηάζεηο θαη λα 

πξνπαγαλδίζεη ηελ έληαμε ησλ γπλαηθψλ ζηελ πνιηηηθή νξγάλσζε.  

Γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ε Νενιαία Λακπξάθε είρε δείμεη 

ελδηαθέξνλ απφ ηελ αξρή, αιιά ην ζπλδχαδε πάληα κε ην ζέκα ηεο εζηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ λέσλ, πνπ ήηαλ απφ ηα πην επαίζζεηα ζε κηα επνρή 

αληηθνκνπληζηηθήο πξνπαγάλδαο θαη πζηεξίαο. Έηζη δηαβάδνπκε ζηα αξρεία φηη ε 

Νενιαία Λακπξάθε Φζηψηηδαο είρε θάλεη ηξεηο δηαιέμεηο κε ζέκα «Οη ζρέζεηο ησλ 

δχν θχισλ»
385

. πσο πξνείπακε, κεηά ην Α΄ πλέδξην ηεο ΓΝΛ, ε Βάζσ Βπζφθαιε 

είρε κηιήζεη ζηηο έξξεο γηα ηελ «Ζζηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ Λακπξάθεδσλ». ηελ 
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 πλέληεπμε κε ηελ Αξγπξψ Εαλλή-Ρεθιείηε, 2013. 
384

 «Σα θνξίηζηα ηεο Νάνπζαο», ό. π. , ζ. 9. 
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νκηιία ηεο αλαθεξφηαλ ζηελ επηζπκία ηεο ΓΝΛ λα πιάζεη κηα γεληά ηίκηα θαη εζηθή, 

πεηζαξρεκέλε θαη ειεχζεξε, πνπ λα πηζηεχεη ζηελ θηιία θαη ηελ επηπρία ησλ 

αλζξψπσλ. Οπζηαζηηθά, απνδέρνληαλ ηε θηιία σο χςηζην θαη απαξαίηεην ηδαληθφ πνπ 

έπξεπε λα ξπζκίδεη ηηο ζρέζεηο ησλ θνξηηζηψλ θαη ησλ αγνξηψλ, πνπ ζπλεξγάδνληαλ 

πηα ζε φια ηα επίπεδα, ζην ζρνιείν, ζηε δνπιεηά, ζηελ νξγάλσζε θαη ε νπνία έπξεπε 

λα είλαη θαη ε βάζε γηα ηηο ζρέζεηο πξαγκαηηθήο αγάπεο, πνπ ηπρφλ πξνέθππηαλ ζηελ 

πνξεία. Καζνξίδνληαο κάιηζηα ηα φξηα ησλ εξσηηθψλ ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαλ 

κεηαμχ ησλ λέσλ ηεο νξγάλσζεο πξφηεηλε: «ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο φκσο πξέπεη λα 

είκαζηε πξνζεθηηθνί θαη λα κελ πξνζβάιινπκε ηελ αμηνπξέπεηα ησλ άιισλ, λα 

είκαζηε ηίκηνη θαη εηιηθξηλείο»
386

. Γηα ηηο εξσηηθέο ζρέζεηο ινηπφλ πξνηείλνληαλ ν 

γάκνο, ζέζε ζχκθσλε κε ηε γξακκή ηεο Αξηζηεξάο
387

.  

ρεηηθά κε ηελ εζηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ Λακπξάθεδσλ ν Κσλζηαληίλνο 

Σζηκπίδεο καο είπε επίζεο: «Αλάκεζά καο ππήξρε αδειθνζχλε, θηιία. Δγψ ηε 

δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα κνπ ηελ νθείισ ζηελ ΔΓΑ. Με έθαλαλ λα εθηηκψ ηε 

θηιία θαη δελ έβιεπα ηε κεηαμχ καο ζρέζε αιιηψο. Οχηε έπεζε ζηελ αληίιεςή κνπ 

θάηη άιιν γηα ηνπο ππφινηπνπο. Πάληα ππήξρε ε ζπληξνθηθφηεηα, ε θηιία»
388

. 

Καη νη ππφινηπνη Λακπξάθεδεο θαη νη Λακπξάθηζζεο πνπ καο έδσζαλ 

ζπλέληεπμε ζπκθσλνχλ επίζεο φηη ππήξρε ζεβαζκφο, θηιία (αδειθηθή) θαη 

ζπληξνθηθφηεηα κεηαμχ ηνπο. Σελ χπαξμε δεπγαξηψλ, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία 

θαηέιεμαλ ζε γάκν, ηε ζεσξνχζαλ ινγηθή, αθνχ ε νξγάλσζε ήηαλ ε έμνδφο ηνπο θαη 

νη ίδηνη/ίδηεο δνχζαλ θαη πξνέξρνληαλ απφ πεξηβάιινλ κε πξννδεπηηθέο αληηιήςεηο.  

ρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, παξαθνινπζψληαο ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε, 

παξαηεξνχκε φηη θαη νη ηέζζεξεο γπλαίθεο πνπ δηαθξίζεθαλ ζηα εγεηηθά θιηκάθηα 

παληξεχηεθαλ άληξεο ηεο νξγάλσζεο. Ζ Βάζσ Βπζφθαιε παληξεχηεθε ηνλ Σάθε 

Γεσξγίνπ, εξγάηε θαη ηαθηηθφ κέινο ηνπ Κ ηεο ΓΝΛ, πνπ ηνλ είρε γλσξίζεη  ζην Α΄ 

Ηδξπηηθφ ζπλέδξην ηεο ΓΝΛ. Ζ Αξγπξψ Εαλλή παληξεχηεθε ηνλ Υξήζην Ρεθιείηε, 

ηδησηηθφ ππάιιειν θαη ηαθηηθφ κέινο ηνπ Κ ηεο ΓΝΛ. Σν ίδην θαη νη άιιεο δχν, ε 

Δπδνμία Μνπηζίνπ παληξεχηεθε ηνλ Νίθν Θεάθν θαη ε Εαραξνχια Υνλδξνθνχθε ηνλ 

Γηψξγν Καπνπξάλε
389

. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε πνιιέο απφ ηηο Λακπξάθηζζεο πνπ καο 
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έδσζαλ ζπλέληεπμε, φπσο ηελ Κξήηε κπψθνπ, ηε Μαξία Καιιέξγε, ηε Μαξία 

Μαξνπιάθνπ, ηε Ρεληψ Παπαηζαξνχρα-Μίζζηνπ. ην ζέκα ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ 

εξσηηθψλ ζρέζεσλ ζπλέβαιαλ θαη ηα θηιηθά δηαθείκελα πξνο ηε Νενιαία Λακπξάθε 

έληππα. Έηζη, ε εθεκεξίδα Ζ Απγή, πξνθεηκέλνπ λα πξνπαγαλδίζεη ηελ εζηθή ησλ 

Λακπξάθεδσλ έγξαςε φηη ζε πξσηνρξνληάηηθε ρνξνεζπεξίδα γηα ην «Γψξν ηνπ 

παηδηνχ», έλα δεπγάξη Λακπξάθεδσλ αλαθνίλσζε ηνπο αξξαβψλεο ηνπ θαη ν 

δήκαξρνο Πεξηζηεξίνπ θαη νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ βξίζθνληαλ εθεί αλήγγεηιαλ 

φηη ζα ζηεθαλψζνπλ ην δεπγάξη
390

. Αιιά θαη ζηε βηβιηνγξαθία ζπλαληήζακε φηη ζηε 

Β΄ Μαξαζψληα Πνξεία Δηξήλεο, πνπ είρε ραξαθηήξα παλεγπξηνχ, ζηελ Αγία 

Παξαζθεπή έγηλε ν γάκνο δχν λέσλ απφ ηελ Κξήηε κε θνπκπάξν ηνλ Μ. 

Θενδσξάθε
391

. 

Πψο εξκελεχνπλ νη ίδηεο ην γεγνλφο; Ζ Αξγπξψ Εαλλή-Ρεθιείηε καο είπε: 

«ηνιηδφκαζηαλ θαη θιεξηάξακε, ινγηθφ δελ είλαη; Αθνχ εθεί πεξλνχζακε ηηο κέξεο 

καο πνχ ζα θιεξηάξακε; Δγψ είρα θαη κηα ειεπζεξία απφ ην ζπίηη κνπ. Οη 

λεζηψηηζζεο, θαη εηδηθά νη Υηψηηζζεο, είρακε πνιχ αλνηρηνχο νξίδνληεο. Γειαδή, εγψ 

ζπκάκαη λα θιεξηάξνπκε ζην ρσξηφ κνπ πνιχ εχθνια θαη πνιχ, άξα δελ έβιεπα ην 

πξφβιεκα. Άιισζηε φινη νη άλδξεο, νη δηθνί κνπ, εθείλε ηελ επνρή πξνζπαζνχζαλ λα 

καο πείζνπλ φηη ήκαζηαλ ίζεο, φηη φια ζα ηα αληηκεησπίδακε καδί θαη ζα θηηάρλακε 

κηα θαηλνχξγηα θνηλσλία»
392

.  Ζ Μαξία Καιιέξγε, επίζεο, ζπκπιήξσζε: «Σνλ άληξα 

κνπ ζηνπο Λακπξάθεδεο ηνλ γλψξηζα. ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ 1964 

γλσξηζηήθακε, θάλακε παξέα θαη ήκαζηαλ ζθπκκέλνη επί κηάκηζε ψξα ηε λχρηα θαη 

θηηάρλακε παλφ. Μέζα ζηε δξάζε, κέζα ζηνλ αγψλα. Τπήξρε ε πξνηξνπή φηη ε 

νξγάλσζή καο νθείιεη λα είλαη παξάδεηγκα ζηελ θνηλσλία, αιιά δελ ζα έιεγα 

ζθιεξνππξεληθή εζηθή πνιηηηθή. Καη επεηδή ζαλ Λακπξάθεδεο ήκαζηαλ 

αθνζησκέλνη, ην ηεξνχζακε ζε κεγάιν βαζκφ. Πνιχ ιίγα παξαηξάγνπδα ζα 

κπνξνχζα λα ζνπ πσ θαη κε κεγάιε απζηεξφηεηα. Απφ φηαλ απέθηεζα ζρέζεηο κε ην 

Γεκήηξε, πξνζπαζνχζα λα ην θξαηάσ θξπθφ. Έθαλα ηηο δνπιεηέο φιεο, πήγαηλα ζηηο 

Λέζρεο σο αξγά θαη κεηά βξηζθφκαζηαλ. Γηα λα κε δψζνπκε αθνξκή λα ζπδεηεζεί 

θάηη. Ζ ζρέζε καο ήηαλ ζνβαξή θαη θαιή. Καη ηε ζπκάκαη πνιχ ξνκαληηθά απφ ηφηε. 
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Αιιά πξνζπαζνχζακε λα κε δίλνπκε αθνξκή, γηαηί έλα παξαπάλσ ήκνπλ θαη 

ζηέιερνο»
393

.  

Απηνινγνθξίλνληαλ, ινηπφλ, ηφζν πνπ ζε κηα εθδξνκή δχν Λακπξάθηζζεο 

κφιηο δηαπίζησζαλ φηη βξίζθνληαλ κφλεο κε 10 αγφξηα, θίινπο θαη γλσζηνχο 

κάιηζηα, έθπγαλ ακέζσο. «Ζ Νενιαία Λακπξάθε πιεξψλεη θφξν ζηελ επνρή ηεο», 

είπαλ ζηελ Καηεξίλα αηλ-Μαξηέλ
394

. 

Δπηθξαηνχζε ινηπφλ ε ηάζε λα κελ πξνθαινχλ. «Ήκαζηαλ άλζξσπνη κε 

αλεζπρίεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο θαη απφ ηηο νηθνγέλεηεο. Γελ κπνξνχζεο λα πεγαίλεηο 

λα παξαθνινπζήζεηο ηη ζπκβαίλεη θαη λα θάλεηο άιια. Γεληθά νη γπλαίθεο εθείλε ηελ 

επνρή ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ ζπγθξαηεκέλεο»
395

.  

ηα αξρεηαθά ηεθκήξηα ζπλαληήζακε θαη πεξηπηψζεηο πνπ ε ΓΝΛ αζρνιήζεθε 

θαη κε ζέκαηα εζηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σα  αληηκεηψπηζε κε ζνβαξφηεηα, θαη θάπνηα κε 

ηελ απζηεξφηεηα πνπ παξαπέκπεη ζηνλ πνπξηηαληζκφ. Απ‟ φ,ηη θαίλεηαη 

παξαηεξνχζαλ ηε ζπκπεξηθνξά φισλ, αιιά πεξηζζφηεξν ησλ θνξηηζηψλ πνπ 

απνηεινχζαλ θαη ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο γηα ηε δεμηά ζπθνθαληία. Γηα παξάδεηγκα, 

ζηα πξαθηηθά ηεο ΓΝΛ Καιιηζέαο έρεη θαηαρσξηζηεί ε ζπκπεξηθνξά θάπνηαο 

θνπέιαο/κέινπο, ε νπνία ελψ ζπρλά έθεπγε απφ ην ζπίηη γηα λα πάεη ζηε Λέζρε, δελ 

πήγαηλε θαη ζην ρνξφ ηεο ΓΝΛ θιέξηαξε. Ζ νξγάλσζε ήηαλ αλήζπρε θαη 

ελνριεκέλε, θαη κία απφ ηηο γπλαίθεο πξφηεηλε λα εηδνπνηεζεί ε κεηέξα ηεο θνπέιαο 

θαη λα ζπζηαζεί νκάδα θνξηηζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη θαζνδήγεζε γηα 

αλάινγα ζέκαηα
396

. Γελ γλσξίδνπκε ηελ εμέιημε ηνπ πεξηζηαηηθνχ, αιιά καο δίλεη 

ηελ πιεξνθνξία φηη πξφζεραλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ, είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

γλσξίδνπλ, θαζψο επίζεο θαη λα παξεκβαίλνπλ, φηαλ ην έθξηλαλ απαξαίηεην. «Δπεηδή 

θαηεγνξνχζαλ ηηο γπλαίθεο ηεο Αξηζηεξάο γηα ιφγνπο εζηθήο, γη‟ απηφ ήηαλ πνιχ 

απζηεξά ηα πξάγκαηα. Καη δηαγξαθέο γίλαλε γηα ηέηνηα ζέκαηα», καο είπε ν Μηράιεο 

Φαξζάξεο
397

.  

Αληίζηνηρε πεξίπησζε, ζπγθεθξηκέλα «πξνεηδνπνίεζε δηαγξαθήο», έδεζε θαη 

έλα αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ Κ ηεο ΓΝΛ, ν γξακκαηέαο ηεο ΓΝΛ Σξηθάισλ, 

Γεξάζηκνο Μπεηζηκέαο. Πξνθάιεζε θνπηζνκπνιηά ε ζρέζε ηνπ κε ηελ κεηέπεηηα 
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 πλέληεπμε κε ηε Μαξία Καιιέξγε, 2013. 
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397

 πλέληεπμε κε ηνλ Μηράιε Φαξζάξε, 2013. 
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ζχδπγφ ηνπ (κέινο ηεο ΓΝΛ, αιιά κε θαηεγνξίεο πεξί ακθηβφινπ εζηθήο) θαη ηα 

κέιε ηεο ηνπηθήο θαζνδήγεζεο επελέβεζαλ γηα λα ζηακαηήζεη ηε ζρέζε. ηαλ 

εθείλνο αξλήζεθε, ηνλ έπαπζαλ απφ ηα θαζήθνληα ηνπ θαη ηνλ έζηεηιαλ ζε 

νξγαλψζεηο άιισλ πεξηνρψλ. Ο ίδηνο απνδίδεη ην γεγνλφο ζην «λέν-ζπληεξεηηζκφ» 

πνπ είρε θαιιηεξγεζεί εληφο ηεο ΔΓΑ θαη ηεο ΓΝΛ
398

.  

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ππήξρε ε ηάζε γηα ζρέζεηο ηζφηεηαο, 

ζπληξνθηθφηεηαο, ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγχεο κεηαμχ ηνπο, αιιά ζηελ πξάμε 

ππήξραλ αθφκε πνιιά πξνβιήκαηα. Οη πεξηζζφηεξεο αηζζάλνληαη φηη έδεζαλ 

δπλαηέο, αδειθηθέο θηιίεο πνπ δηαξθνχλ κέρξη ζήκεξα, ρσξίο έκθπιεο δηαθξίζεηο. 

Τπνζηεξίδνπλ φηη φηαλ αλαπηχζζνληαλ εξσηηθέο ζρέζεηο ζηεξίδνληαλ θαη απηέο ζηε 

θηιία, ηελ αγάπε, ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ ηζφηεηα. Οη πεξηζζφηεξεο κάιηζηα απφ απηέο 

θαηέιεμαλ ζε γάκν, φρη απφ επηβνιή άλσζελ, αιιά απφ δηθή ηνπο επηινγή. 

Απέθεπγαλ λα είλαη πξνθιεηηθέο, αιιά θαη νη άληξεο είραλ πηνζεηήζεη ηε γξακκή ηεο 

Αξηζηεξάο: «Οη Λακπξάθεδεο ζέβνληαη ηηο Λακπξάθηζζεο». Οη Λακπξάθηζζεο ήηαλ 

πξνζεθηηθέο ζηηο εθδειψζεηο ηνπ έξσηά ηνπο θαη γηα ηα ζπθνθαληηθά δεκνζηεχκαηα 

ηνπ δεμηνχ ηχπνπ πνπ θαξαδνθνχζε. Σν γεγνλφο φηη ζηηο Λέζρεο ή ζηηο νξγαλψζεηο 

εξσηεχνληαλ θαη παληξεχνληαλ απφ έξσηα, ζε κηα επνρή πνπ νη γάκνη γίλνληαλ 

ζπλήζσο κε ζπλνηθέζην, ήηαλ πξσηνπνξηαθφ θαη γη‟ απηφ πξνθιεηηθφ γηα ηνπο 

ζπληεξεηηθνχο θχθινπο. 

 

3.ε. Σρέζεηο κε ηα εγεηηθά ζηειέρε θαη ηνπο/ηηο  κεγαιύηεξνπο/εο  

Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ λέσλ ηεο ΓΝΛ θαη ησλ εγεηηθψλ ζηειερψλ, θαζψο θαη 

ησλ  κεγαιπηέξσλ ζε ειηθία θηλνχληαλ απφ ηα φξηα ηνπ ζαπκαζκνχ κέρξη θαη ηελ 

ακθηζβήηεζε. ε γεληθέο γξακκέο φκσο ππάθνπαλ ζηελ θνκκαηηθή γξακκή θαη 

ππνρσξνχζαλ.  

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο Λακπξάθηζζεο πάλησο κε ηηο νπνίεο κηιήζακε καο 

αλέθεξαλ φηη νη ζρέζεηο ηνπο κε ηα εγεηηθά ζηειέρε θαη ηνπο/ηηο κεγαιχηεξνπο/εο 

ήηαλ θαιέο. Οη κεγαιχηεξνη/εο ηηο έβιεπαλ κε ζπκπάζεηα θαη ηηο θακάξσλαλ, δηφηη 

ζπλέρηδαλ ηνλ αγψλα πνπ είραλ μεθηλήζεη εθείλνη/εο. Σηο βνεζνχζαλ, ζπκκεηείραλ θαη  

ηηκνχζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ηηο εθδειψζεηο πνπ δηνξγάλσλαλ, εηδηθά φζεο είραλ 

επεηεηαθή κνξθή, ήηαλ δειαδή αλνηθηέο ζην επξχηεξν θνηλφ.
 

Πξάγκαηη, 
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δηαθεθξηκέλεο γπλαίθεο ηεο Αξηζηεξάο πιαηζίσλαλ ζρεδφλ πάληα ηηο εθδειψζεηο 

ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ζην εκηλάξην Κνξηηζηψλ, ηνλ Μάξηην ηνπ 1965, είραλ 

παξεπξεζεί ε πξψελ βνπιεπηήο Μαξία βψινπ, ε παηδαγσγφο Ρφδα Ηκβξηψηνπ, ε 

ινγνηέρληδα Ρίηα Μπνχκε-Παπά, ε Καίηε Εεχγνπ εθ κέξνπο ησλ γπλαηθψλ ηεο ΔΓΑ, 

ε Νίλα θαλδάιε, ε Διέλε Γαξίδε θ.ά.
399

. Άιιεο θνξέο πάιη απνηεινχζαλ ηηο θχξηεο 

νκηιήηξηεο ζε ζεκαηηθέο εθδειψζεηο ηεο ΓΝΛ, πξνθεηκέλνπ λα ηηο θαζνδεγήζνπλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ νκηιία ηεο Ρφδαο Ηκβξηψηε ζηα γξαθεία ηεο ΓΝΛ γηα ηνλ 

Γεκήηξε Γιελφ
400

.  

ζνλ αθνξά ηε ζηάζε ησλ κεγαιχηεξσλ αλδξψλ απέλαληη ζηηο λέεο, ζηα 

αξρεηαθά ηεθκήξηα είλαη θαηαγεγξακκέλε ε αλεζπρία πνιιψλ ζηειερψλ γηα ηα 

ρακειά πνζνζηά ησλ θνξηηζηψλ ζηελ νξγάλσζε, νη παξνηξχλζεηο θάπνησλ λα κελ 

ππνηηκάηαη ε δνπιεηά ηνπο, θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο
401

. 

Απ‟ φηη θάλεθε φκσο νη Λακπξάθηζζεο ππήξμαλ ιεζκνλεκέλεο κέρξη ηέινπο. 

Οη ίδηεο, απ‟ φζα καο είπαλ ζηηο πξνθνξηθέο ηνπο καξηπξίεο, αληηκεηψπηδαλ ηα 

εγεηηθά ζηειέρε θαη ηνπο κεγαιχηεξνπο κε αγάπε, ζεβαζκφ θαη κεξηθέο θνξέο κε 

δένο. Μαο κίιεζαλ κε ζεξκά ιφγηα γηα ηνλ Υξφλε Μίζζην, ηνλ Σάθε Μπελά, ηνλ 

Αληξέα Λεληάθε, θαζψο θαη γηα ηνπο ππεχζπλνπο ηεο ζπλνηθίαο ηνπο, φπσο ηε 

Εαραξνχια Υνλδξνθνχθε-Καπνπξάλε, πνπ ήηαλ ππεχζπλε ζην Κεξαηζίλη/ 

Γξαπεηζψλα. ιεο θαη φινη κάιηζηα, είραλ ζε πεξίνπηε ζέζε ηνλ Μίθε Θενδσξάθε, 

ν νπνίνο κέζα απφ ηηο πεξηγξαθέο ηνπο παξνπζηάδεηαη πξνζηηφο, ιανθηιήο, 

ζχκβνιν
402

.  

Γελ έιεηπαλ φκσο θαη ηα πξνβιήκαηα. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα εγεηηθά ζηειέρε 

πξνέξρνληαλ απφ ηε Ν. ΔΓΑ ή αθφκα θαη ηελ ΔΠΟΝ, θαη νη κεγαιχηεξνη/εο ζε ειηθία 

ήηαλ αξηζηεξνί/εο πνπ είραλ γλσξίζεη θπιαθίζεηο θαη εμνξίεο. Ήηαλ ινηπφλ 

αλακελφκελν φηη ζηελ επαθή ηνπο κε έλα ζχλνιν λέσλ (15-22 ρξνλψλ) ζα 

δεκηνπξγνχληαλ θαη αληηζέζεηο. Απηνί πνπ θξηηίθαξαλ ή ακθηζβεηνχζαλ 

πεξηζζφηεξν ηε ιεηηνπξγία ηεο νξγάλσζεο ήηαλ νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο, θαζψο 

επίζεο νη λένη θαη νη λέεο ζηηο θεληξηθέο Λέζρεο ησλ κεγάισλ πφιεσλ, αλ θαη ζπρλά 
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επξφθεηην γηα αληηδξάζεηο κάιινλ ζπλαηζζεκαηηθέο. Ακθηζβεηήζεηο θαη πξνζηξηβέο 

κεηαμχ εγεζίαο θαη βάζεο, φζνλ αθνξά ηηο πνιηηηθέο πξαθηηθέο, παξαηεξήζεθαλ εμ 

αξρήο κε αληηδξάζεηο θαη απφ ηηο δχν πνιηηηθέο λενιαίεο (ΓΚΝΓΛ θαη Ν.ΔΓΑ) γηα 

ηελ ζπγρψλεπζε ηνπο ζε ΓΝΛ ελ αγλνία ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα πάιη απφ ηνπο λένπο 

γηα ηελ εθινγή θαζνδεγεηηθψλ νξγάλσλ ή ηελ ππνζηήξημε ππνςεθίσλ ζηηο εθινγέο 

θ. ά.. 

Γηα παξάδεηγκα, ε Μαξία Μαξνπιάθνπ είρε δηαθσλήζεη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν 

κε ηε ζπγρψλεπζε ησλ δχν πνιηηηθψλ λενιαηψλ. Σφηε ήηαλ θνηηήηξηα ηεο Ννκηθήο 

θαη αλήθε ζηνλ θχθιν ηνπ Αξηζηείδε Μαλσιάθνπ, ελφο απφ ηνπο πην καρεηηθνχο 

δηαθσλνχληεο κε ηε ζπγρψλεπζε γηα ιφγνπο ηδενινγηθνχο, γηαηί δειαδή δελ 

αλαγλψξηδαλ έλα ζαθέο πνιηηηθφ ζηίγκα ζηε ΓΝΛ. Θεσξεί φκσο πσο επξφθεηην γηα 

κηα δηαθσλία ρσξίο πξνεθηάζεηο ή ζπλέπεηεο, πνπ αληηθαηφπηξηδε πεξηζζφηεξν ηελ 

πνιπζπιιεθηηθφηεηα θαη ηνλ πινπξαιηζκφ ηεο λενιαηίζηηθεο νξγάλσζεο παξά ηε 

δηάζπαζε. ήκεξα κάιηζηα έρεη αληίζεηε άπνςε, γηαηί, εθ ηνπ απνηειέζκαηνο πηα, 

θξίλεη φηη ε ζπγρψλεπζε απνδείρζεθε ζσζηή
403

. 

Ζ Ρφε Νηάθνπξε επίζεο καο εθκπζηεξεχηεθε πψο, φηαλ ήηαλ ππεχζπλε ζηνλ 

ηνκέα ησλ αλαηνιηθψλ ζπλνηθηψλ ηεο Αζήλαο θαη ε ΓΝΛ είρε ηζρπξνπνηεζεί σο 

νξγάλσζε, δελ ππάθνπζε ζηηο νδεγίεο ηεο θαζνδήγεζεο θαη κε ηερλάζκαηα 

θαζπζηέξεζε θαη απέηξεςε ηε δηαγξαθή λεαξνχ πνπ θαηεγνξνχληαλ σο ηξνηζθηζηή, 

πξάμε γηα ηελ νπνία δηθαηψζεθε απφ ηελ αγσληζηηθή πνξεία ηνπ λένπ ζηα ρξφληα ηεο 

Γηθηαηνξίαο
404

. Πξφθεηηαη, βέβαηα, γηα κεκνλσκέλε πξάμε ακθηζβήηεζεο θαη απφ 

πξφζσπν πνπ αλήθε ζηα εγεηηθά ζηειέρε. Παξφια απηά φκσο είλαη ελδεηθηηθή ησλ 

ηάζεσλ ακθηζβήηεζεο πξνεγνχκελσλ πνιηηηθψλ πξαθηηθψλ ηνπ θφκκαηνο, πνπ είραλ 

αξρίζεη λα παξαηεξνχληαη αξγά, δεηιά θαη εθ ησλ έζσ. Σν γεγνλφο επίζεο φηη ε ίδηα 

είρε ζπδεηήζεη ην ζέκα θαη είρε δεηήζεη ηε ζπκβνπιή θίισλ θαη φρη ησλ αλψηεξσλ 

ηεο, καξηπξά φηη ε βάζε είρε αξρίζεη λα απνκαθξχλεηαη απφ ηελ εγεζία. Γηα ην 

ηειεπηαίν ζε άιιεο πεξηνρέο επζπλφηαλ θαη ε ππνζηειέρσζε ηεο ΓΝΛ κεηά ηελ 

αξηζκεηηθή έθξεμε ηεο ην 1965. 

ηα πξνβιήκαηα κε ηελ εγεζία αλήθεη θαη ην γεγνλφο φηη ν αλδξηθφο 

πιεζπζκφο ηεο εγεηηθήο ζηειέρσζεο απνπζίαδε ή ζπάληδε ζηηο γπλαηθείεο 

                                                           
403

 πλέληεπμε κε ηε Μαξία Μαξνπιάθνπ, 2013. 
404

 πλέληεπμε κε ηε Ρφε Νηάθνπξε, 2013. 
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εθδειψζεηο
405

. Δπίζεο, νη αλεζπρίεο θαη νη πξνηάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα ρακειά 

πνζνζηά ησλ θνξηηζηψλ θαίλεηαη φηη πεξηνξίδνληαλ κφλν ζε ζηαηηζηηθέο κεηξήζεηο, 

εκπεξηζηαησκέλεο θαηαγξαθέο, γεληθέο πξνηάζεηο ή νδεγίεο. ηελ πξάμε πξφηεηλαλ 

ζηηο ππεχζπλεο ησλ θνξηηζηψλ λα επεμεξγαζηνχλ λέα πξνγξάκκαηα, δειαδή πάιη 

αλέζεηαλ ζηηο γπλαίθεο λα αζρνιεζνχλ κε ηηο γπλαίθεο
406

. πσο είδακε θαη 

παξαπάλσ, δηαηππψλνληαλ θαη παξάπνλα φηη νη άληξεο δελ ζπλαηζζάλνληαλ ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεηψπηδαλ νη θνπέιεο ζε θάπνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο νξγάλσζεο, γηα παξάδεηγκα ηηο λπθηεξηλέο. Άιιεο, πάιη, 

ζπκνχληαη φηη θάπνηνη κε ηνλ θαηξφ απνκαθξχλνληαλ απφ ηε βάζε
407

. 

 ήκεξα επίζεο, παξαηεξνχλ θαη ζρνιηάδνπλ φηη ηφηε δελ ηηο πξνσζνχζαλ ζε 

πςειφηεξεο ζέζεηο ή πξνσζνχζαλ θάπνηεο δηθέο ηνπο γηα ιφγνπο πνπ εθείλνη έθξηλαλ 

ζθφπηκν.  

 Σέινο, ν πνπξηηαληζκφο πνπ δηέθξηλε ηελ εγεζία ηεο ΓΝΛ θαη ε επηζπκία ηεο 

λα δηαπιαζηνχλ άκεκπηνη λένη θαη λέεο κε βάζε θξηηήξηα θαζηεξσκέλα απφ έλα 

ζχζηεκα πνπ θαζεκεξηλά θαηαδηθαδφηαλ, δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα/πξνζηξηβέο θαη 

ακθηζβεηήζεθε
408

. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη πνιινί θνκκαηηθνί, θπξίσο ζηελ 

επαξρία, απέξξηπηαλ αθφκε θαη ηελ επηινγή μέλεο κνπζηθήο ζηηο γηνξηέο ηεο ΓΝΛ, 

πξνθαιψληαο ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο ησλ λέσλ. Ίζσο γη‟ απηφ ν Μ. Θενδσξάθεο ζε 

αληίζηνηρνπο ρνξνχο ζηελ Αζήλα θξφληηδε λα αθνχγνληαη θαη παξαδνζηαθνί θαη 

κνληέξλνη ξπζκνί (ραζάπηθν θαη ράιη-γθάιη)
409

. Ζ ειηθηαθή απφζηαζε, ηα δεηλά πνπ 

είραλ δήζεη ζηνλ Δκθχιην θαη κεηεκθπιηαθά, ε θαηαπίεζε ή ηα θφκπιεμ πνπ ηηο/ηνπο 

ζπλφδεπαλ, νδεγνχζαλ θάπνηνπο ή θάπνηεο κεγάιεο ειηθίαο ζε ζέζεηο απφιπηεο θαη 

απηαξρηθέο ή ζε επηθξηηηθά ζρφιηα. Δίδακε παξαπάλσ πψο δηαπαηδαγσγνχζαλ εζηθά 

ηνπο λένπο θαη ηηο λέεο, πψο αληηκεηψπηδαλ ηηο θνπέιεο πνπ θιέξηαξαλ ζηηο Λέζρεο 

θαη πψο ηηκσξνχζαλ λεαξά ζηειέρε πνπ δελ ζπκκεξίδνληαλ ηελ θνκκαηηθή γξακκή 

φζνλ αθνξά ηηο εξσηηθέο ζρέζεηο. Μφλν πξνο ην ηέινο θάλεθαλ θάπνηα δεηιά 

ζεκάδηα ακθηζβήηεζεο.  

                                                           
405

 ΔΜΗΑΝ, ό. π., θαθ. 1, ππνθ.1, «Ο θαιχηεξνο θαη ραξνχκελνο θφζκνο πνπ νλεηξεχνληαη ηα ειιεληθά 

λεηάηα. Σν θεζηηβάι θνξηηζηψλ», 1966.  
406

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 06: Κνκκαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο ΔΓΑ, θαθ. 02: Κνκκαηηθή 

Οξγάλσζε Πεηξαηά-Δπηηξνπή Πφιεο θαη βνεζεηηθνί ηνκείο, ό. π. 
407

 πλέληεπμε κε  ηελ Αξγπξψ Εαλλή-Ρεθιείηε θαη ηε Λακπξηλή Παπαγησξγάθε-Καξάκπεια, 2013. 
408

 Καηεξίλα αηλ-Μαξηέλ, ό. π., ζ. 183-184 
409

 Ν. Α., «Ο ρνξφο ηεο ΓΝΛ γηα ην „Γψξν ηνπ παηδηνχ», Ζ Απγή, 7/1/1966, ζ. 3· ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, 

Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 06: Κνκκαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο ΔΓΑ, θαθ. 01: Κνκκαηηθή Οξγάλσζε Αζήλαο, 

θαθ.: πλνηθηαθέο θνκκαηηθέο νξγαλψζεηο, θαθ.: 571.00002, «Μηλνπέην ή Υάιη-Γθάιη; Έλα πξφβιεκα 

ησλ λέσλ»/[Άξζξν], 11/1966. 
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ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νη λένη θαη νη λέεο ηεο ΓΝΛ, θνξείο θαη νη ίδηνη/εο ελφο 

θνκθνξκηζκνχ πνπ ηνπο είρε επηβιεζεί, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηηο πξνθιήζεηο ή 

ηηο ζπγθξνχζεηο έθηαλαλ ζην ζεκείν λα απηνινγνθξίλνληαη
410

. 

Οη Λακπξάθηζζεο κε ηηο νπνίεο ζπλνκηιήζακε ππνζηήξημαλ φηη πνηέ δελ 

παξεμεγνχζαλ ηνπο/ηηο κεγαιχηεξνπο/εο απφ ζεβαζκφ, θαη γηαηί θαηαλννχζαλ ηνπο 

ιφγνπο πνπ ηνπο/ηηο είραλ νδεγήζεη ζηελ απνδνρή ζπληεξεηηθψλ θνηλσληθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ. Έρνληαο θαη νη ίδηεο εζσηεξηθεχζεη πνιιά, ζησπνχζαλ ηνπιάρηζηνλ 

δεκνζίσο. ήκεξα, κάιηζηα, έρνπλ θξαηήζεη ζηε ζχκεζή ηνπο κφλν ηα ζεηηθά 

ζρφιηα, φηη δειαδή απνηέιεζαλ ην θακάξη ησλ παιηψλ θαη ηε ζπλέρεηα ηνπ αγψλα γηα 

ηε δεκνθξαηία θαη ηελ εηξήλε
411

. 

  

3.ζ. Σρέζεηο κε ΔΓΑ – ΚΚΔ  

Ζ ΓΝΛ, φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ πξνήιζε απφ ηε ζπγρψλεπζε ηεο 

ΓΚΝΓΛ θαη ηεο Ν.ΔΓΑ, είηε πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ζηειέρσζε ηεο Κίλεζεο 

είηε γηα λα κε δηαιπζεί, αθνχ έηζη απνθηνχζε θνκκαηηθφ ραξαθηήξα
412

. Πξφθεηηαη 

γηα κηα ζπγρψλεπζε πνπ αληηκεηψπηζε πνιιέο δηαθσλίεο, αλάινγεο ηνπ 

πνιπζπιιεθηηζκνχ πνπ δηέθξηλε θαη ηελ ΔΓΑ (ζπλππήξραλ θνκκνπληζηέο, 

ζνζηαιηζηέο θαη δεκνθξάηεο) σο πξννδεπηηθφ αξηζηεξφ θφκκα (ζπλαζπηζκφο) κε 

ξίδεο, επηξξνέο θαη ζχλδεζε κε ην ΚΚΔ θαη ηελ Δζληθή Αληίζηαζε. Καη‟ επέθηαζε ε 

ζρέζε ηεο ΓΝΛ θαη κε ηα δχν θφκκαηα ήηαλ ζηελή, αλ θαη ηα δχν θφκκαηα ηεο 

Αξηζηεξάο είραλ κπεη ζε κηα θάζε θαιπκκέλεο δηαθσλίαο, ε νπνία εθδειψζεθε κε ηε 

δηάζπαζε ηνπ 1968. Δπξφθεηην  φκσο γηα γεγνλφο πνπ απ‟ φ,ηη θαίλεηαη δελ 

απαζρνινχζε ηε βάζε νχηε θαλ ηνπο θχθινπο ηεο θαζνδήγεζεο, παξά κφλν ηα 

εγεηηθά θνκκαηηθά ζηειέρε.  

Ζ ΔΓΑ είρε επελδχζεη ζηε Νενιαία Λακπξάθε δηφηη κέζσ απηήο κπφξεζε λα 

εθθξαζηεί ε επαλαζηαηηθφηεηα ησλ λέσλ θαη ησλ νπαδψλ ηεο Αξηζηεξάο, θάηη πνπ 

θαίλεηαη φηη δελ ην είρε θαηαθέξεη κέρξη ηφηε κφλε ηεο. Δλ ησ κεηαμχ, θξφληηζε, 

κεηαμχ άιισλ, λα απνθηήζεη ε λενιαηίζηηθε νξγάλσζε ηνλ ηδενινγηθφ-πνιηηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηηο νξγαλσηηθέο αξρέο πνπ είρε ε ίδηα (κε κηθξέο απνθιίζεηο) θαη 

ηα ζηειέρε ηεο Ν.ΔΓΑ λα πεξάζνπλ ζηε λέα νξγάλσζε θαη ζηα θαζνδεγεηηθά ηεο 

                                                           
410

 Καηεξίλα αηλ Μαξηέλ, ό. π., ζ.184 
411

 πλέληεπμε κε ηηο: Ρφε Νηάθνπξε, Ρεληψ Παπαηζαξνχρα-Μίζζηνπ, Αξγπξψ Εαλλή-Ρεθιείηε, 

Κξήηε κπψθνπ θαη Λακπξηλή Παπαγησξγάθε-Καξάκπεια, 2013.  
412

 Εαλ Μευλψ, ό. π., η. Β΄, ζ. 114. 
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φξγαλα. Σν 1966 κάιηζηα, ν Ζιίαο Ζιηνχ, κπξνζηά ζηηο απεηιέο δηάιπζεο ηεο  ΓΝΛ 

θαη ζε κηα πξνζπάζεηα δηεθδίθεζήο ηεο απφ ηελ ΔΓΑ, δήισζε ζην Κνηλνβνχιην φηη ε 

ΓΝΛ ήηαλ νξγάλσζε ηεο ΔΓΑ θαη ζπλεπψο δελ κπνξνχζε λα δηαιπζεί σο λενιαία 

ελφο λφκηκνπ θφκκαηνο. 

Απφ ηελ άιιε, κέιε ηνπ Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ ηνπ παξάλνκνπ ΚΚΔ (κε έδξα ην 

Βνπθνπξέζηη) θνβνχληαλ εμ‟ αξρήο ηε ζπγρψλεπζε γηαηί ζα πξνέθππηε κηα 

αζπφλδπιε θαη ζνιή ηδενινγηθά νξγάλσζε λενιαίαο, ζέζε κε ηελ νπνία 

ζπκθσλνχζαλ θαη πνιινί Δδαΐηεο (θπξίσο θνηηεηέο). Σν ΚΚΔ ήζειε λα ειέγρεη θαη 

ηνπο λένπο γηα ιφγνπο πνιηηηθήο θαζαξφηεηαο. Δθ ησλ πξαγκάησλ φκσο ην 1963-

1964 ζπκθψλεζε ζηε δεκηνπξγία κηαο καδηθήο νξγάλσζεο. Σε κεγάιε εκπινθή ηνπ 

ΚΚΔ ζηελ λενιαηίζηηθε αξηζηεξή νξγάλσζε δειψλνπλ, ζηε ζπλέρεηα, ε θνκκαηηθή 

ηαπηφηεηα πνιιψλ κειψλ ηνπ Πξνεδξείνπ θαη ηνπ Κ ηεο ΓΝΛ, ν αγψλαο γηα 

αξηζκεηηθή αλάπηπμε, ε ζηειέρσζε ηεο νξγάλσζεο κε αγσληζηέο ηεο γεληάο ηεο 

ΔΠΟΝ, ε δεκηνπξγία θνκκαηηθψλ ππξήλσλ ηνπ ΚΚΔ κέζα ζηηο νξγαλψζεηο ηεο ΔΓΑ 

(απφ ην 1965) θαη νη κεγάιεο εμνξκήζεηο γηα λνκηκνπνίεζε ηνπ ΚΚΔ
413

. 

Οη πεξηζζφηεξνη λένη θαη νη λέεο φκσο είραλ ζρέζεηο κε ηελ ΔΓΑ, νη νπνίεο, 

θαηά γεληθή νκνινγία, ήηαλ θαιέο. Ήηαλ ην θφκκα θαη έδηλε ηηο θαηεπζχλζεηο, ηηο 

νπνίεο απνδέρνληαλ. Απφ εθεί πξνέξρνληαλ θαη νη πεξηζζφηεξνη θαζνδεγεηέο ηνπο. Ζ 

Κπξηαθή Φαθάξνπ, κάιηζηα, πνπ πξνεξρφηαλ απφ ηελ ΓΚΝΓΛ, παξαδέρζεθε φηη 

ζεσξνχζαλ ηνπο λένπο θαη ηηο λέεο ηεο ΔΓΑ πην πνιηηηθνπνηεκέλνπο, ππνιφγηδαλ θαη 

αθνινπζνχζαλ ηηο ζέζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο, δηφηη ηνπο ζεσξνχζαλ γλψζηεο θαη 

έκπεηξνπο πνιηηηθά
414

. Δδαΐηεο/ηζζεο, φπσο είδακε, ήηαλ θαη απηνί πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ππξήλεο νξγαλψζεσλ ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε. «Σελ ΔΓΑ δελ 

ηελ βιέπακε ηππηθά. Σελ απνδερφκαζηαλ, αλ θαη γλσξίδακε φηη ππήξραλ δηάθνξεο 

πνιηηηθέο απφςεηο, ζεσξνχζακε φηη απηά αθνξνχζαλ ηε ζεσξία θαη φρη ηελ πνιηηηθή 

πξάμε», καο είπε ε ιγα Γθξάηδηνπ
415

.  

Οη καξηπξίεο ηεο Μαξίαο Μαξνπιάθνπ θαη ηεο Κπξηαθήο Φαθάξνπ πνπ ηφηε 

ήηαλ αληίζεηεο κε ηε ζπγρψλεπζε ησλ λενιαηψλ, γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο ε 

θαζεκία, απνηεινχλ αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ησλ αληίζεησλ απφςεσλ/ζέζεσλ πνπ 

επηθξαηνχζαλ ζηελ λενιαηίζηηθε νξγάλσζε. Ζ Μ. Μαξνπιάθνπ δελ ήζειε ηε 

ζπγρψλεπζε γηαηί πίζηεπε φηη ε λενιαία ηεο ΔΓΑ ζα έραλε ηελ ηδενινγηθνπνιηηηθή 

                                                           
413

 Καηεξίλα αηλ-Μαξηέλ, ό. π., ζ. 154-166, 170-173· Σάζνο Σξίθθαο, ό. π., η. Α΄, ζ. 1396-1399 θαη η. 

Β΄, ζ. 1133, 1136, 1139. 
414

 πλέληεπμε κε ηελ Κπξηαθή Φαθάξνπ, 2013.  
415

 πλέληεπμε κε ηελ ιγα Γθξάηδηνπ, 2012. 
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ηεο ηαπηφηεηα θαη θαζαξφηεηα, ελψ ε Κ. Φαθάξνπ δηφηη δελ ήζειε λα 

θνκκαηηθνπνηεζεί ε αλεμάξηεηε πνιηηηθά ΓΚΝΓΛ. Παξφια απηά, ε δηαθσλία ηνπο 

δελ ζηάζεθε εκπφδην ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ΓΝΛ
416

.  

ζνλ αθνξά ην ΚΚΔ, νη πεξηζζφηεξεο καο είπαλ φηη ηφηε ήηαλ παξάλνκν θαη ην 

εθπξνζσπνχζε ε ΔΓΑ, θαζψο θαη φηη δελ είραλ θακία ζρέζε καδί ηνπ. Γλψξηδαλ γηα 

ηελ χπαξμε κειψλ θαη ζηειερψλ ηνπ ΚΚΔ ζηελ ΔΓΑ, αιιά δελ πίζηεπαλ φηη ε ΓΝΛ 

ζρεηηδφηαλ κε ην ΚΚΔ. Γελ γλψξηδαλ ηελ χπαξμε ησλ «ηξηάδσλ»
417

. Ζ Μαξία 

Καιιέξγε φκσο θαη ε ιγα Σζνιαθίδνπ αλήθαλ ζε απηέο, δειαδή ήηαλ ηαπηφρξνλα 

κέιε ηεο ΓΝΛ, ηεο ΔΓΑ θαη ηνπ ΚΚΔ. Ζ Μαξία Καιιέξγε κάιηζηα καο είπε φηη 

ζηξαηνινγήζεθε έλα κε δχν ρξφληα πξηλ ηε ρνχληα (πεξίπνπ ην 1965), θη φηη ην 

ζεσξνχζε κεγάιε ηεο ηηκή
418

. Χο θάηη ηεξφ έβιεπε ην ΚΚΔ θαη ε Κξήηε κπψθνπ, αλ 

θαη ε ίδηα δελ ππήξμε πνηέ κέινο ηνπ, ελψ  ε Ρφε Νηάθνπξε ζπκπιήξσζε: «Καη ζαλ 

Ν. ΔΓΑ θαη ζαλ ΓΝΛ ήκαζηαλ απφ γεληέο θνκκνπληζηψλ θαη πηζηεχακε ζηνλ 

θνκκνπληζκφ, ρσξίο λα κεηέρνπκε ζε ζρέζεηο παξαλνκίαο, φπσο καζαίλσ εθ ησλ 

πζηέξσλ»
419

. 

Κάπνηεο άιιεο Λακπξάθηζζεο έρνπλ δηαθνξεηηθή άπνςε γηα ηε ζρέζε ηεο ΓΝΛ 

κε ην ΚΚΔ. Τπνζηεξίδνπλ πσο φζν ήηαλ ζηε Νενιαία Λακπξάθε δελ είραλ 

αληηιεθζεί φηη ππήξρε θαζνδήγεζε απφ ην ΚΚΔ, γεγνλφο πνπ ην απνδίδνπλ ζηελ 

«αζσφηεηά ηνπο». ήκεξα φκσο ζεσξνχλ φηη ε ΓΝΛ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ ΚΚΔ, γεγνλφο πνπ ηελ έβιαςε. «Γη‟ απηφ ζέιαλε λα ηε δηαιχζνπλε 

νη δεμηνί, επεηδή ην μέξαλε. Δλψ δελ είραλε ηέηνην κίζνο γηα ηε Ν. ΔΓΑ –ε Ν. ΔΓΑ 

ήηαλ πεξηνξηζκέλε- κε ηε ΓΝΛ ηα ράζαλε φινη»
420

.  

Οη παξαπάλσ καξηπξίεο είλαη ελδεηθηηθέο ησλ απφςεσλ, ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ ππήξραλ ζηε ΓΝΛ, θαζψο θαη ηνπ «αλνηρηνχ» νξγαλσηηθνχ 

ζρήκαηνο πνπ αθνινπζνχζε.  

                                                           
416

 πλέληεπμε κε ηε Μαξία Μαξνπιάθνπ θαη ηελ Κπξηαθή Φαθάξνπ, 2013. 
417

 Μεηά ηε κεηαηξνπή ηεο ΔΓΑ ζε καδηθφ θφκκα κε δνκή ζχκθσλε κε ηα πξφηππα ησλ 

θνκκνπληζηηθψλ θνκκάησλ (επηθπξψζεθε απφ ηελ Α΄ Παλειιαδηθή Οξγαλσηηθή χζθεςε ηνλ Ηνχιην 

1964), νη ζρέζεηο ηεο κε ην ΚΚΔ έκπαηλαλ ζε λέα βάζε. Απφ ηηο δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ 

δηαηππψζεθαλ ε 8
ε
 Οινκέιεηα ηεο Κ.Δ. ηνπ ΚΚΔ (Φεβξνπάξηνο 1965) επέιεμε σο πξσηαξρηθφ ζηφρν 

ηελ, θαηά ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξε, λνκηκνπνίεζε ηνπ ΚΚΔ (έζησ θαη ληεθάθην). Γη‟ απηφ 

απνθαζίζηεθε ε επξεία αλαζπγθξφηεζε ησλ νξγαλψζεσλ ηνπ ΚΚΔ ζηελ Διιάδα, νη νπνίεο 

νλνκάζηεθαλ «θνκκαηηθά ζηεξίγκαηα» θαη άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΓΑ, σο 

θφκκα κέζα ζην θφκκα. Βι. Ζιίαο Νηθνιαθφπνπινο, ό. π. ,ζ. 347. 
418

 πλέληεπμε κε ηε Μαξία Καιιέξγε θαη ηελ ιγα Σζνιαθίδνπ, 2013. 
419

 πλέληεπμε κε ηε Ρφε Νηάθνπξε, 2013. 
420

 πλέληεπμε κε ηελ Αξγπξψ Εαλλή –Ρεθιείηε, 2013. 
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3.η. Σρέζε κε ηηο λενιαίεο ηωλ άιιωλ θνκκάηωλ, κε ηηο πην αξηζηεξέο 

ηάζεηο, κε άιινπο ζπιιόγνπο 

Ζ Νενιαία Λακπξάθε ζεσξείηαη ε δπλακηθφηεξε νξγάλσζε λέσλ, κεηά ηελ 

ΔΠΟΝ, πνπ θξάηεζε ην λήκα ηεο αξηζηεξήο ζπλέρεηαο. Ζ παξάλνκε ΔΠΟΝ, ε 

βξαρχβηα ΔΓΝΔ (1951-1952) θαη ε Ν. ΔΓΑ (1956) άλνημαλ έλαλ θχθιν πνπ ηνλ 

ζπκπιήξσζε κε ηελ παξνπζία ηεο ε ΓΝΛ (1964-1967). Ζ ΔΠΟΝ απνηέιεζε γηα φιεο 

ηηο επφκελεο αξηζηεξέο λενιαίεο ην πξφηππν. Ο αγψλαο γηα ηα ηδαληθά ηεο λέαο 

γεληάο, δειαδή ηελ εηξήλε, ηε δεκνθξαηία, ηελ πξφνδν, ηνλ εθπνιηηηζκφ, θαζψο θαη 

δξάζεηο πνπ ζπλδπάδνληαλ κε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη εθδξνκέο, είραλ 

θιεξνδνηεζεί απφ ηελ ΔΠΟΝ
421

.  

Ζ ζρέζε ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε κε ηηο πξνεγνχκελεο αξηζηεξέο νξγαλψζεηο 

θαη ηελ ΔΠΟΝ είλαη εκθαλήο απφ ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν πνιιψλ αγσληζηψλ/ξηψλ 

ζηελ ίδξπζε ησλ θαηά ηφπνπο νξγαλψζεσλ ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε. Αιιά θαη νη 

Λακπξάθηζζεο ζε εθδειψζεηο ηνπο ζπρλά ππελζχκηδαλ ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο 

αγσλίζηξηεο ηεο Αξηζηεξάο. Απφ ηελ επνρή ηεο Κίλεζεο ζπκκεηείραλ ζε εθδειψζεηο 

αθηεξσκέλεο ζηηο εξσίδεο εο Δζληθήο Αληίζηαζεο πνπ νξγαλψλνληαλ απφ ηελ ΔΓΑ 

ζε ζπλνηθίεο ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά κε αξηζηεξφ παξειζφλ, φπσο ζηα 

Πεηξάισλα, ην Κεξαηζίλη θαη ηνλ Πεηξαηά
422

.  Καηφπηλ, ηα δχν επφκελα έηε (1965 

θαη 1966), επηζθέπηνληαλ ηηο πνιηηηθέο θξαηνχκελεο ησλ θπιαθψλ Αβέξσθ 

πξνθεηκέλνπ λα δεκνζηνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε απειεπζέξσζήο ηνπο θαη λα 

επαηζζεηνπνηήζνπλ ηελ θνηλή γλψκε θαη ηνπο ηζχλνληεο γηα ην δήηεκα ησλ πνιηηηθψλ 

θξαηνπκέλσλ
423

. Σνλ Απξίιην ηνπ 1966, ζε θείκελν ηεο Δπηηξνπήο Κνξηηζηψλ ηεο 

Κ.Γ. Μαθεδνλίαο γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ Φεζηηβάι Κνξηηζηψλ ζηε Μαθεδνλία, 

δηαβάδνπκε γηα ηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα ηνπ αγψλα ησλ θνξηηζηψλ ηεο Αξηζηεξάο: 

«Πξψηε θνξά κεηά ηελ Δζληθή Αληίζηαζε νη θνπέιεο παίξλνπλ κέξνο κε ηφζν πάζνο 

ζε πνιηηηθνχο θαη θνηλσληθνχο αγψλεο»
424

, ελψ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

                                                           
421

 Ησάλλα  Παπαζαλαζίνπ, ό. π., ζ. 36, 41-42, 45. 
422

 «Δθδειψζεηο γηα ηε ηαζνπνχινπ», Ζ Απγή, 24/7/1964, ζ. 5· «Παλαγηψηα ηαζνπνχινπ», Ζ Απγή, 

28/7/1964, ζ. 5· «Δθδήισζε γηα ηελ Αληίζηαζε ζην Κεξαηζίλη», Ζ Απγή, 4/8/1964, ζ. 3· «Σν 

Κεξαηζίλη γηα ηελ Αληίζηαζε», Ζ Απγή, 7/8/1964, ζ. 3. 
423

 «Γξαζηεξηφηεηα θαη εθδειψζεηο ησλ Λακπξάθεδσλ», Ζ Απγή, 1/1/1965, ζ. 9· «Γψξα ζηηο 

πνιηηηθέο θξαηνχκελεο», Ζ Απγή, 6/1/1965, ζ. 7· Ησαλλίδεο Φξίμνο, «Αμίσζε ηνπ ιανχ. Ν‟ απνιπζνχλ 

νη πνιηηηθνί θξαηνχκελνη λα θαηαξγεζνχλ ηα έθηαθηα κέηξα», Ζ Απγή,  6/1/1966, ζ. 5. 
424

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 06: Κνκκαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο ΔΓΑ, θαθ. 03: Κνκκαηηθέο 

νξγαλψζεηο δηαθφξσλ πεξηνρψλ, θαθ.: Κεληξηθή θαη Γπηηθή Μαθεδνλία, θαθ.: 630.00019, «Υσξίο 

ηίηιν»/[Δπηζηνιή], 4/1964. 
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εηθνζαήκεξεο δηάξθεηάο ηνπ δελ έιεηςαλ θαη εθδειψζεηο γηα ηηο γπλαίθεο ηεο Δζληθήο 

Αληίζηαζεο
425

. 

Με ηε Νενιαία Κέληξνπ -αλ θαη ν Γ. Παπαλδξένπ είρε θεξχμεη ηνλ «δηκέησπν 

αλέλδνην» θαη ηα εγεηηθά ζηειέρε ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε κηινχζαλ γηα κεησπηθή 

επίζεζε θαηά ηεο ΔΚ, ιφγσ ησλ ππνρσξήζεσλ θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ Γ. 

Παπαλδξένπ λα κελ πξνρσξήζεη ζε δηαξζξσηηθέο αιιαγέο- νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

Λακπξάθηζζεο πνπ καο έδσζαλ ζπλέληεπμε ππνζηήξημαλ φηη ππήξρε ζπλεξγαζία, ζην 

πιαίζην πάληα ηνπ δπλαηνχ. Πξφθεηηαη γηα ζπιινγηθή κλήκε, ζηε δεκηνπξγία ηεο 

νπνίαο είραλ ζπκβάιεη νη πξνεγνχκελεο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο
426

 ηεο Ν. ΔΓΑ κε ηελ 

ΟΝΔΚ (Οξγάλσζηο Νέσλ ηεο Δλψζεσο Κέληξνπ)
427

, νη παξνρέο ηεο θπβέξλεζεο ηνπ 

Κέληξνπ ζηελ παηδεία θαη ζην ρψξν εξγαζίαο ησλ λέσλ θαη ε ζπλεξγαζία ησλ δχν 

λενιαηψλ απφ ηα Ηνπιηαλά θαη κεηά
428

. Οη ζπλνκηιήηξηεο καο κάο είπαλ φηη νη 

λενιαίεο ζπλεξγάδνληαλ γηα γεληθφηεξα πξνβιήκαηα, φπσο γηα ηελ εηξήλε θαη ην 

Κππξηαθφ. πγθεθξηκέλα, ζπκκεηείραλ ζε θνηλέο πνξείεο ή επηηξνπέο γηα δηαβήκαηα 

δηακαξηπξίαο ζε βνπιεπηέο. Με ηελ ΔΓΖΝ πνπ δεκηνπξγήζεθε ην Μάην ηνπ 1965
429

, 

αξρηθά σο αληαγσληζηηθή ηεο ΓΝΛ
430

, ε Νενιαία Λακπξάθε ζπλαληήζεθε θαη 

ζπκπνξεχηεθε ζηηο αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο γηα ηε δεκνθξαηία απφ ηα Ηνπιηαλά  

θαη κεηά. Δπξφθεηην γηα κηα ζπλεξγαζία ζην πλεχκα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο επξχηεξνπ 

δεκνθξαηηθνχ κεηψπνπ. Ήηαλ ε επνρή πνπ σο πνιηηηθή γξακκή ζηελ ΔΓΑ είρε 

επηθξαηήζεη ε ελφηεηα κε ην Κέληξν, ε απνκφλσζε ηεο «Απνζηαζίαο» θαη ε 

θαηαγγειία ησλ αλαθηνξηθψλ παξεκβάζεσλ
431

. ηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ πνιηηηθήο 

πξνζέγγηζεο εληάζζνληαη, γηα παξάδεηγκα, ε γεληθή απεξγία ηεο 27
εο

 Ηνπιίνπ 1965 

θαη νη ζπγθεληξψζεηο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Δξγαδφκελσλ Γπλαηθψλ (7-10 

Απγνχζηνπ 1965), ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε θαη ε ΓΝΛ κε νκηιήηξηα ηελ Εαραξνχια 

                                                           
425

 ΔΜΗΑΝ, ό. π., θαθ. 1, ππνθ. 2, «εκεηψζεηο γηα ηηο εθδειψζεηο πνπ είραλ νξγαλσζεί ζηα πιαίζηα 

ηνπ Φεζηηβάι Κνξηηζηψλ 1967», 1967. 
426

 Απφ ηε δηεηία 1961-1962 νδεγνχληαη ζε αιιεινθαηαλφεζε κεηαμχ ηνπο θαη ν θνηηεηφθνζκνο, αλ 

φρη θαη ν ζπλδηθαιηζκφο, θαη ρσξίδνληαη ζε δχν ζηξαηφπεδα: α) Αξηζηεξνί-Κεληξψνη, β) Γεμηνί-

αθξνδεμηνί (ΔΚΟΦίηεο). ηελ πνξεία νη αληηκέησπεο παξαηάμεηο ζα πνιηηηθνπνηεζνχλ, αιιά ε θαζεκηά 

κε ην δηθφ ηεο ηξφπν. Βι. Γηψξγνο Γηάλλαξεο, ό. π., ζ. 203. 
427

 Δίρε εκθαληζηεί σο λενιαία ηεο ΔΚ ηελ επνκέλε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο Δλψζεσο Κέληξνπ ην 1961, 

θαη απφ ηε δξάζε ηεο θαίλεηαη πσο δελ ζπκκεξηδφηαλ ηνλ «αλέλδνην» ηνπ Γ. Παπαλδξένπ ελαληίνλ ηεο 

Αξηζηεξάο, αιιά ζηξεθφηαλ ελαληίνλ ηνπ «αληηδεκνθξαηηθνχ ζηξαηνπέδνπ». Βι. Ησάλλα 

Παπαζαλαζίνπ, ό. π., ζ. 62. 
428

 πλέληεπμε κε ηελ  ιγα Γθξάηδηνπ, 2012 θαη ηε Ρφε Νηάθνπξε, 2013. 
429

 Ζ δεκηνπξγία ηεο ΔΓΖΝ εμαγγέιζεθε ζηηο 13/12/1964 απφ ηνλ πξφεδξν ηεο θαη αξρεγφ ηεο Δ.Κ., 

Γεψξγην Παπαλδξένπ, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη αληαγσληζηηθά ζηε ΓΝΛ. Βι. Ησάλλα  

Παπαζαλαζίνπ, ό. π., ζ. 603.   
430

 Καηεξίλα αηλ-Μαξηέλ, ό. π., ζ. 190-194. 
431

 Υξ. Βεξλαξδάθεο- Γ. Μαπξήο, ό. π., ζ. 317. 
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Υνλδξνθνχθε, θαζψο θαη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θηλεηνπνηήζεηο πνπ 

αθνινχζεζαλ
432

.  

ην ρψξν ηεο θνηηεηηθήο λενιαίαο ηα πξάγκαηα δηαθνξνπνηήζεθαλ θάπσο 

χζηεξα απφ ηελ ίδξπζε ηεο ΔΓΖΝ. Ζ ηζρπξνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο λενιαίαο, ν 

ιφγνο πνπ αλέπηπμε θαη ην ξεχκα πνπ δεκηνχξγεζε νξγάλσζαλ έλαλ λέν πφιν πνπ 

βξέζεθε αληηκέησπνο κε ηελ Αξηζηεξά, ηδηαίηεξα ζηηο αξραηξεζίεο. Ζ ζπλεχξεζε ησλ 

δχν λενιαηψλ, απφ ηηο θηλεηνπνηήζεηο ηνπ Ηνπιίνπ 1965 θαη κεηά, ζπλδέεηαη κε ηελ 

αγσληζηηθή δηάζεζε πνπ εκθάληζε ε ΔΓΖΝ, ηε ζρεηηθή ππνρψξεζε ηνπ 

αληηθνκκνπληζκνχ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ελσηηθψλ εληφο ηεο
433

. Έηζη, νη 

Λακπξάθηζζεο πνπ καο έδσζαλ ζπλέληεπμε δελ έβιεπαλ ηα κέιε ηεο ΔΓΖΝ σο 

αληηπάινπο, γηαηί κπνξνχζαλ λα ζπλνκηιήζνπλ καδί ηνπο, πέξα απφ ηηο επηκέξνπο 

θνκκαηηθέο δηαθσλίεο. πσο καο είπαλ, ζηελ αξρή ζπλεξγάδνληαλ κε κέιε πνπ είραλ 

δηαθσλήζεη κε ηηο δηθέο ηνπο εγεζίεο
434

. Αξγφηεξα ε ζπλεξγαζία πήξε πην καδηθή 

κνξθή. Γελ κπφξεζαλ λα αλαθαιέζνπλ ζηε κλήκε ηνπο θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

ζπλεξγαζία, πέξαλ ησλ θνηλψλ δηαδειψζεσλ. Μηινχζαλ πεξηζζφηεξν γηα ηελ 

αίζζεζε θαη ηηο παξαζηάζεηο πνπ είραλ ζπγθξαηήζεη. Μφλν ε Ρεληψ Παπαηζαξνχρα-

Μίζζηνπ κίιεζε γηα κεγαιχηεξε ζρέζε καδί ηνπο, γηαηί αλήθε ζηε δηαθνκκαηηθή 

επηηξνπή πνπ αζρνινχληαλ κε ηηο ζπλεξγαζίεο κε ηα άιια θφκκαηα θαη ηηο λενιαίεο 

ηνπο
435

. 

Οη δεμηέο εθεκεξίδεο θαηέγξαςαλ θαη πνιέκεζαλ ηε ζπλεξγαζία ησλ δχν 

λενιαηψλ. χκθσλα κάιηζηα κε ηε ζπλεζηζκέλε αληηθνκκνπληζηηθή πξνπαγάλδα, 

θπθινθφξεζαλ άξζξα πνπ κηινχζαλ γηα αγσληζηηθφ κέησπν ηεο θεληξναξηζηεξάο θαη 

ησλ «θηλεδφθηισλ», εηδηθά ζηνλ θνηηεηηθφ ρψξν, θαηαηάζζνληαο φιεο ηηο πνιηηηθέο 

λενιαίεο, εθηφο ησλ δεμηψλ, ζηηο ηάζεηο ηεο Αξηζηεξάο
436

. Άιια δεκνζηεχκαηα, πάιη, 

απνθαινχζαλ ηνλ Αλδξέα Παπαλδξένπ «αξρηιακπξάθε» θαη «πξνζηάηε ησλ 

                                                           
432

 «πγθεληξψζεηο γπλαηθψλ», Ζ Απγή, 7/8/1965, ζ. 6 θαη 8/8/1965, ζ. 12 θαη 10/8/1965, ζ. 1, 5. 
433

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 09: Αξρεία Νενιαίαο, θαθ. 02: Γεκνθξαηηθή Νενιαία 

Λακπξάθε, θαθ.: 275.00017, «Γηάγξακκα Δηζήγεζεο»/[ρέδην Δηζήγεζεο], 11-12/3/1966· Ησάλλα 

Παπαζαλαζίνπ, ό. π., ζ. 101· πλέληεπμε κε ηνλ Μηράιε Φαξζάξε, 2013. 
434

 Μηα νκάδα ηεο ΔΓΖΝ είρε πξνρσξήζεη ζην ζρεκαηηζκφ κηαο αλεμάξηεηεο νξγάλσζεο, ηεο 

«Διιεληθήο νζηαιηζηηθήο Νενιαίαο» (ΔΝ), ε νπνία δελ εθαξπνθφξεζε θαη νη πξσηεξγάηεο ηεο 

«θαξαηνκήζεθαλ». Βι. Γηψξγνπ Γηάλλαξε, ό. π. ζ. 274· πλέληεπμε κε ηηο Λακπξάθηζζεο: 1) ιγα 

Γθξάηδηνπ, 2012 θαη 2) Λακπξηλή Παπαγησξγάθε-Καξάκπεια, Ρεληψ Παπαηζαξνχρα-Μίζζηνπ, Ρφε 

Νηάθνπξε, Κξήηε κπψθνπ, Μαξία Καιιέξγε, ιγα Σζνιαθίδνπ, 2013. 
435

 πλέληεπμε κε ηε Ρεληψ Παπαηζαξνχρα-Μίζζηνπ, 2013. 
436

 «Απέηπρε παηαγσδψο ε ρζεζηλή ζπγθέληξσζηο ησλ «θνηηεηψλ». Κεληξναξηζηεξνί (Δ.Κ.-ΔΓΑ-

Λακπξάθεδεο-Κίλεζε σηήξεο Πέηξνπιαο) θαη … θηλέδνη», Απνγεπκαηηλή, 16/10/1965, ζ. 9· 

«Αξηζηεξνί θνηηεηέο (500 ΔΓΖΝ θαη Λακπξάθεδεο) θψλαδαλ ζπλζήκαηα θαηά ηνπ πξχηαλε θ. 

Υξήζηνπ …», Ζ Καζεκεξηλή, 2/3/1967, ζ. 1. 
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ηξνκνθξαηψλ», γηαηί απνδερφηαλ θαη δελ αληηδξνχζε ζηε ζπλεξγαζία ησλ δχν 

λενιαηψλ
437

.  

πκπεξαζκαηηθά, νη ζρέζεηο ησλ δχν λενιαηψλ επεξεάζηεθαλ θαη 

δηακνξθψζεθαλ απφ ηηο πνιηηηθέο αλάγθεο θαη ζπγθπξίεο, θαζψο θαη απφ ηελ 

επηζπκία γηα ελφηεηα φζνλ αθνξά ηε Νενιαία Λακπξάθε. Ζ ζπιινγηθή ηζηνξηθή 

κλήκε ηηο έρεη θαηαηάμεη ζηηο ζεηηθέο ζπλεξγαζίεο, παξά ηηο θνκκαηηθέο δηαθνξέο.  

Με ηε λενιαία ηνπ Κφκκαηνο ησλ Πξννδεπηηθψλ
438

, ηνπο «Μαξθεδηληθνχο», 

φπσο ηνπο απνθαινχζαλ, νη ζρέζεηο ήηαλ θαιέο θαη ππήξρε ζπλεξγαζία. Δπξφθεηην 

γηα θηιειεχζεξε λενιαία, ηα ζηειέρε ηεο νπνίαο δελ δηαθξίλνληαλ απφ 

αληηθνκκνπληζκφ. ρέζεηο ζπλεξγαζίαο είραλ επηδησρζεί θαη επηηεπρζεί απφ ηελ 

επνρή ηεο ΓΚΝΓΛ, φηαλ ζηηο 5/9/1963 ε λενζπζηαζείζα Κίλεζε είρε ζηείιεη 

επηζηνιή ζηνλ π. Μαξθεδίλε γηα ελφηεηα ησλ «δεκνθξαηηθψλ δπλάκεσλ»
439

. 

χκθσλα κε ηηο καξηπξίεο καο, «ζην θνηηεηηθφ ρψξν έραηξαλ ζεβαζκνχ, θαη ππήξμαλ 

απφ ηνπο θαιχηεξνπο ζπκκάρνπο ηεο Ν. ΔΓΑ θαη ησλ Λακπξάθεδσλ. Δίραλ επίζεο 

κηα αλνηρηή ιέζρε φπνπ κπνξνχζαλ λα θνπβεληηάδνπλ φινη καδί. Γελ ήηαλ καδηθή 

νξγάλσζε, αιιά ήηαλ έμππλα παηδηά θαη έληηκνη άλζξσπνη. Δπξφθεηην γηα λένπο 

πξννδεπηηθνχο –αθφκα θαη αξηζηεξνχο- πνπ είραλ εληαρζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε 

λενιαία, γηαηί θνβνχληαλ λα εθδεισζνχλ. ηε κεηαπνιίηεπζε νη πεξηζζφηεξνη 

πξνζρψξεζαλ ζην ΠΑΟΚ ή ζηα θφκκαηα ηεο Αξηζηεξάο»
 440

.
 
ηελ νξγάλσζή ηνπο 

νη Λακπξάθηζζεο πνπ καο έδσζαλ ζπλέληεπμε δελ ζπκνχληαη θαζφινπ γπλαίθεο.  

Με ηηο λενιαίεο ηεο δεμηάο παξάηαμεο (ΔΡΔΝ θαη ΔΚΟΦ), νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ αληηθνκκνπληζκφ, βξίζθνληαλ ζε κεγάιε θαη ζπλερή 

αληηπαξάζεζε θαη αληηπαιφηεηα. Αιιά θαη νη δεμηέο λενιαίεο αληηκεηψπηδαλ κε 

ερζξφηεηα ηε Νενιαία Λακπξάθε. ηνλ θνηηεηηθφ ρψξν ε Νενιαία Λακπξάθε είρε 

λα αληηκεησπίζεη πξψηα απ‟ φια ην «πνπδαζηηθφ Σκήκα» ηεο ππνδηεχζπλζεο ηεο 

Γεληθήο Αζθάιεηαο, πνπ είρε δεκηνπξγεζεί απφ ην 1958, πξνθεηκέλνπ λα έρεη ηελ 

                                                           
437

 «Ο Α. Παπαλδξένπ Αξρηιακπξάθεο. … Απνδίδεη ηελ πνιηηηθήλ θξίζηλ εηο ηα κέηξα ελαληίσλ ησλ!», 

Απνγεπκαηηλή, 26/10/1965, ζ. 1,4· Εαλ Μευλψ, ό. π., η. Β΄ , ζ. 91. 
438

 Ο π. Μαξθεδίλεο, ίδξπζε ην Φεβξνπάξην ηνπ 1955 ην Κφκκα ησλ Πξννδεπηηθψλ, θφκκα θπξίσο 

ζηειερψλ, κε δεζκνχο κε ην ειιεληθφ θεθάιαην. πληάζζνληαλ ππέξ ηεο απχξαπιεο βαιθαληθήο θαη 

ηεο δηεπζεηήζεσο ησλ ζρέζεσλ κε ηηο γείηνλεο ρψξεο (Ρνπκαλία, Βνπιγαξία). Σν 1964 ζπκκεηείρε 

ζηνλ ζπλαζπηζκφ ηεο Γεμηάο θαη θαηέιαβε 7 έδξεο ζηε Βνπιή. Βι. Εαλ Μευλψ, ό. π., η. 1, ζ. 230-233. 
439

 Ζ Πξννδεπηηθή Έλσζηο Νέσλ (ΠΔΝ) είρε ηδξπζεί ην 1955. Πξνζέιθπε πνιινχο λἐνπο (θαη 

αξηζηεξνχο) κε ην πξφγξακκα θαη ην ζθεπηηθφ ηεο ιήζεο ηνπ παξειζφληνο, ηεο κε δηάθξηζεο 

αξηζηεξψλ θαη δεμηψλ, αιιά θαη ηα αλνίγκαηα πξνο φιν ηνλ θφζκν, ζε Αλαηνιή θαη Γχζε. Μέρξη ηε 

δηάιπζή ηεο είρε θαιή ζπλεξγαζία θαη κε ηε Ν. ΔΓΑ. Βι. Γηψξγνο Γηάλλαξεο, ό. π., η. Β‟, ζ. 228· 

Ησάλλα  Παπαζαλαζίνπ, ό. π., ζ. 55, 588. 
440

 πλέληεπμε κε ηε Μαξία Μαξνπιάθνπ θαη  ηε Ρφε Νηάθνπξε, 2013. 
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επνπηεία ησλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ
441

. «Μέζα ζηε ζρνιή ππήξραλ 

θάπνηνη ηεο Αζθάιεηαο, θνηηεηέο κεγάινη ζε ειηθία, πνπ παξαθνινπζνχζαλ θαη 

θαηέγξαθαλ», καο είπε ε ιγα Γθξάηδηνπ
442

. Δπίζεο, είραλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη 

ηελ ΔΚΟΦ, αθξνδεμηά νξγάλσζε, ε νπνία, απφ ην 1959 θαη κεηά, κε ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη κέζσ ηεο ηξνκνθξαηίαο, είρε αλαγνξεπηεί ζε 

ζεκαληηθή ζπληζηψζα ηνπ θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο, κε ζηφρν ηε θαζηζηηθνπνίεζε ησλ 

ζπνπδαζηηθψλ νξγαλψζεσλ. πρλά πξνέβαηλε ζε αθξφηεηεο
443

 θαη ε ΔΦΔΔ είρε 

δεηήζεη ηε δηάιπζή ηεο, αιιά δελ είρε γίλεη δεθηφ απφ ηνλ Η. Σνχκπα, ππνπξγφ 

Δζσηεξηθψλ ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Γ. Παπαλδξένπ, φηαλ ζηηο 15 Ηνπιίνπ 1964 

ππέγξαςε ηε δηάιπζε άιισλ παξαθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ ηεο Γεμηάο. Οη 

Λακπξάθηζζεο πνπ ήηαλ θνηηήηξηεο ζπκνχληαη ηελ ηζρπξή πνιηηηθή παξνπζία θαη ηε 

βίαηε ζπκπεξηθνξά ηεο ΔΚΟΦ ζηηο ζρνιέο ηνπο. Αιιά θαη κε ηελ κεηξηνπαζή ΔΡΔΝ, 

ηεο επνρήο 1966-1967, νη ζρέζεηο δελ θαηαγξάθνληαη θαιχηεξεο, παξά ηηο απνζηάζεηο 

πνπ πξνζπάζεζε λα θξαηήζεη απφ ηελ ΔΚΟΦ
444

. Οη λενιαίνη ηεο εμαθνινπζνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ πξαθηηθέο, φπσο ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εθδειψζεσλ/δξάζεσλ ησλ 

Λακπξάθεδσλ
445

 ή ηελ εμχβξηζε ησλ Λακπξαθηζζψλ κέζσ ησλ εληχπσλ
446

. 

Ζ ζηάζε ησλ Λακπξαθηζζψλ απέλαληη ζηνπο λένπο θαη ηηο λέεο πνπ 

αζπάδνληαλ πην ξηδνζπαζηηθέο αξηζηεξέο ηδενινγίεο («Αλαγέλλεζε, ΦΝΥ, 

«ΠΑΝΓΖΚ, . Πέηξνπιαο» θ.ά.) –θπξίσο καντθψλ απνρξψζεσλ- δελ 

δηαθνξνπνηνχληαλ απφ ηελ θνκκαηηθή γξακκή. ηε δηακάρε κεηαμχ ΔΓ θαη Κίλαο 

ε ΓΝΛ αθνινχζεζε ηελ πνιηηηθή ηνπ ΚΚΔ θαη ηεο ΔΓΑ, πνπ ππνζηήξηδαλ ηε 

νβηεηηθή Έλσζε. Οη ίδηεο, φπσο παξαδέρνληαη ζήκεξα, δηαπνηηζκέλεο απφ ηηο 

ζπλήζεηεο ησλ θνκκνπληζηηθψλ ζηειερψλ ηεο πξνεγνχκελεο γεληάο, ςήθηδαλ 

                                                           
441

 Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, ό. π., ζ. 58. 
442

 πλέληεπμε κε ηελ ιγα Γθξάηδηνπ, 2012. 
443

 «Γελ απεινγήζεζαλ-κηθξνδηαδειψζεηο», Ζ Καζεκεξηλή, 26/5/1963, ζ. 14· «Οη ειπηδνθφξνη ηεο 

λενθαζηζηηθήο ΔΚΟΦ, πνπ κεηνλνκάζηεθαλ ζε ¨Δζληθή Δπηηξνπή Φνηηεηψλ¨ θαη ηάρζεθαλ ζην 

πιεπξφ ηεο ¨δεκνθξαηηθήο¨ θπβέξλεζεο ησλ αλαθηφξσλ, ζπλερίδνπλ ηελ πινχζηα παξάδνζε ηνπ 

ηξακπνπθηζκνχ ηεο. Σν βξάδπ ηεο πεξαζκέλεο Παξαζθεπήο νξγάλσζαλ αληηζπγθέληξσζε 

ζπκπαξάζηαζεο ηνπ Νφβα ζην ζέαηξν ¨Γθιφξηα¨. Αξγφηεξα κε ηελ πξνζηαζία ηεο αζηπλνκίαο 

ζπγθξφηεζαλ πνξεία δηαδήισζεο θαηά ηελ νπνία θαθνπνίεζαλ αλχπνπηνπο πνιίηεο, έζθηζαλ θνπζηάλη 

γπλαίθαο επεηδή ήηαλ … θφθθηλν θαη έζπαζαλ θσηεηλή επηγξαθή ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηεο ΓΝΛ». 

Βι. ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν Ραδηνθσληθνχ ηαζκνχ, θαθ.: Ζ Φσλή ηεο Αιήζεηαο, θαθ.: Δηδηθέο 

Δθπνκπέο Νενιαίαο, θαθ.: 289.00053, «Με ηε Νέα Γεληά ηεο Γεκνθξαηίαο»/[Ραδηνθσληθή Δθπνκπή], 

4/8/1965, ζ. 3· Σάζνο Σξίθθαο, ό. π., η. Β΄, ζ. 1085. 
444

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 09: Αξρεία Νενιαίαο, θαθ. 02: Γεκνθξαηηθή Νενιαία 

Λακπξάθε, θαθ.: 275.00024, «Δπεμεξγαζία απφ ηηο εξγαζίεο ηεο Γ΄ πλφδνπ ηνπ Κ ηεο ΓΝΛ»/ 

[Δζσ-νξγαλσηηθφ], 3/1966· Γηψξγνπ Γηάλλαξε, ό. π., ζ. 276, 280. 
445

 πλέληεπμε κε ηε Μαξία Μαξνπιάθνπ, 2013. 
446

 «Με ρεηξφηεξα …», Ζ Απγή, 31/3/1967, ζ. 5 

http://62.103.28.111/neolaia/rec.asp?id=56623&nofoto=0
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«ειαθξά ηε θαξδία» ππέξ ηεο δηαγξαθήο ησλ λενιαίσλ ηεο ΓΝΛ πνπ θαηεγνξνχληαλ 

απφ ηελ θαζνδήγεζε γηα δηαζπαζηηθέο ηάζεηο. Οη πεξηζζφηεξεο ζεσξνχζαλ 

δηαζπαζηηθή ηε δξάζε ησλ ηξνηζθηζηψλ ή νπνηνπδήπνηε απνθαινχληαλ 

θξαμηνληζηήο
447

. Γηα παξάδεηγκα, ε νξγάλσζε ηεο Γάθλεο δηαιχζεθε απφ ηε δξάζε 

ηξνηζθηζηψλ, ζχκθσλα κε ηε καξηπξία ηεο Μαξίαο Καιιέξγε, ε νπνία βέβαηα ζηε 

ζπλέρεηα ηεο καξηπξίαο ηεο παξαδέρεηαη φηη πνηέ δελ είρε ππάξμεη θαη ηζρπξή 

νξγάλσζε
448

. Κάπνηεο, πάιη, παξαδέρνληαη φηη δελ αζρνινχληαλ κε απηφ ην ζέκα, 

είηε γηαηί ηηο ζηελαρσξνχζε είηε γηαηί δελ πξνιάβαηλαλ είηε γηαηί ζηελ ηνπηθή ηνπο 

νξγάλσζε δελ ππήξραλ κέιε κε πην ξηδνζπαζηηθή ηδενινγία είηε ηέινο γηαηί 

ζεσξνχζαλ φηη απηέο ήηαλ πνιηηηθέο απνρξψζεηο πνπ αθνξνχζαλ πεξηζζφηεξν ηα 

εγεηηθά ζηειέρε
449

. Ζ Ρφε Νηάθνπξε καο είπε επίζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα: 

«πνιινί εθείλε ηελ επνρή πξνζπάζεζαλ λα θάλνπλ ηάζεηο, δειαδή θξάμηεο, αιιά δελ 

έπηαλε ζηε λενιαία απηφ». Απηφ, ζχκθσλα κε ηηο καξηπξίεο καο, κπνξεί λα απνδνζεί 

ζηελ πνιηηηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ λενιαίσλ ηεο ΓΝΛ, ζηελ επηζπκία/γξακκή λα 

ππεξαζπηζηνχλ ηελ ελφηεηα ηεο νξγάλσζεο ζε κηα επνρή πνπ απεηινχληαλ κε 

δηάιπζε, θαζψο θαη ζηελ έιιεηςε ζεσξεηηθνχ εμνπιηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα 

ππνζηεξίμνπλ θάηη δηαθνξεηηθφ. Απηφ θαλεξψλεη θαη ε δηαθνξνπνηεκέλε 

ζπκπεξηθνξά ηεο ζπγθεθξηκέλεο Λακπξάθηζζαο απέλαληί ηνπο, ζε θαηνπηλφ ρξφλν, 

φπσο είδακε παξαπάλσ. Γεληθά, ζήκεξα φιεο παξαδέρνληαη φηη έζθαιαλ ζε απηέο 

ηνπο ηηο θηλήζεηο, γηαηί πνιινί απφ απηνχο ηνπο νπνίνπο θαηαςήθηζαλ, επί 

Γηθηαηνξίαο απνδείρζεθαλ αγσληζηέο ηεο δεκνθξαηίαο. 

Αξλεηηθά επίζεο αληηκεηψπηδαλ θαη ηνπο ζνζηαιηζηέο, άδηθα θαηά ηελ ζεκεξηλή 

ηνπο άπνςε
450

. 

ηηο δεκηνπξγηθέο θαη επηηπρεκέλεο ζρέζεηο ζπγθαηαιέγνληαη θαη φζεο είραλ κε 

δηεζλείο νξγαλψζεηο θαη πξσηίζησο κε ηελ ΠΟΓΝ, κέινο ηεο νπνίαο ε ΓΚΝΓΛ έγηλε 

ζηηο 15 Μαΐνπ 1964
451

. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε Νενιαία Λακπξάθε μεπέξαζε ηελ 

                                                           
447

 πλέληεπμε κε ηηο: Μαξία Καιιέξγε, Μαξία Μαξνπιάθνπ, Ρεληψ Παπαηζαξνχρα-Μίζζηνπ θαη  

Κπξηαθή Φαθάξνπ, 2013. 
448

 πλέληεπμε κε ηε Μαξία Καιιέξγε, 2013.  
449

 πλέληεπμε κε ηηο: Κπξηαθή Φαθάξνπ, Λακπξηλή Παπαγησξγάθε-Καξάκπεια, Κξήηε κπψθνπ, 

Αξγπξψ Εαλή-Ρεθιείηε, ιγα Σζνιαθίδνπ θαη Ρφε Νηάθνπξε, 2013.  
450

 πλέληεπμε κε ηε Μαξία Μαξνπιάθνπ, 2013. 
451

 Ζ Παγθφζκηα Οκνζπνλδία Γεκνθξαηηθήο Νενιαίαο (ΠΟΓΝ), δηεζλήο νξγάλσζε κε θηλήκαηα 

λενιαίαο δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ, δεκηνπξγήζεθε ζηηο 10/11/1945 απφ 63 ρψξεο. Γηαθήξπμε ηε 

ζέιεζε ηεο λενιαίαο φινπ ηνπ θφζκνπ γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ θαζηζκνχ, γηα ηελ εηξήλε, ηελ 

αλεμαξηεζία, ηε δεκνθξαηία, ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο λενιαίαο, ηελ θνηλσληθή πξφνδν. 

Απνηέιεζε ζηαζεξφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηηο θνκκνπληζηηθέο, θπξίσο, λενιαίεο απφ ην 1947 θαη κεηά. 

Βι. Ησάλλα  Παπαζαλαζίνπ, ό. π., ζ. 74· Γηψξγνο Γηάλλαξεο, ό. π., ζ. 231. 
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απνκφλσζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη απέθηεζε έλαλ απνηειεζκαηηθφ 

ζπκπαξαζηάηε, φηαλ ην 1966 ε θπβέξλεζε κειεηνχζε ηε δηάιπζε ησλ 

Λακπξάθεδσλ
452

, ελψ ζπρλά ζπκκεηείρε θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηεζλνχο 

νξγάλσζεο
453

. Σνλ επηέκβξην ηνπ 1964 ζπκκεηείρε κε αληηπξνζσπεία ζην 

παγθφζκην θφξνπκ λενιαίαο πνπ έγηλε ζηε Μφζρα, καδί κε εθπξνζψπνπο ηεο Ν.ΔΓΑ, 

ηεο ΔΦΔΔ θαη ηνπ πλδέζκνπ «Bertrand Russell»
454

. ην πλέδξην ηεο ΠΟΓΝ ην 

1965 ζπκκεηείρε θαη ε Καίηε Σζαξνπρά, σο εθπξφζσπνο ηεο ΓΝΛ Μαθεδνλίαο, ε 

νπνία ζηελ νκηιία ηεο παξνπζίαζε ηα πξνβιήκαηα ησλ γπλαηθψλ ζηελ Διιάδα, ηηο 

ζέζεηο, ηηο δξάζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο ΓΝΛ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο
455

. Σελ 

επφκελε ρξνληά, 1966, ζηελ εμακειή αληηπξνζσπεία ηεο ΓΝΛ ζην 7
ν
 πλέδξην ηεο 

ΠΟΓΝ ζηε φθηα, ζπκκεηείραλ ε Ήξσ Καλαθάθε θαη ε Καίηε Σζαξνπρά, θαη 

κίιεζαλ γηα «ηα δηθαηψκαηα ηεο λενιαίαο»
456

. 

Κάπνηεο απφ ηηο Λακπξάθηζζεο αλήθαλ θαη ζε άιινπο ζπιιφγνπο. Δπξφθεηην 

γηα πξνζσπηθέο επηινγέο νη νπνίεο δελ απείραλ απφ ηελ πνιηηηθή ησλ επξχηεξσλ 

ζπλεξγαζηψλ πνπ πξνσζνχζε ε ΓΝΛ ή παιαηφηεξα ε Ν. ΔΓΑ. Άιισζηε, φπσο καο 

είπε ε Κπξηαθή Φαθάξνπ, «ππήξρε κηα αιπζίδα ζπιιφγσλ θαη νξγαλψζεσλ» φπνπ 

ζπκκεηείραλ θαη απνηεινχζαλ ηφπνπο επαθήο, πξνβιεκαηηζκνχ θαη γφληκνπ 

δηαιφγνπ
457

. 

Έηζη, ε Μαξία Μαξνπιάθνπ αλήθε ζην ζχιινγν «Πξσηνπνξ(ε)ία», έλαλ 

νιηγνκειή ζχιινγν κε πινχζηα εθδνηηθή θαη πνιηηηζηηθή δξάζε. Ξεθίλεζαλ ηε δξάζε 

ηνπο ην 1961 θαη αζρνινχληαλ κε ηελ έθδνζε εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ ή 

δηνξγάλσλαλ παλειιαδηθέο εθζέζεηο δσγξαθηθήο
458

. Αλήθε επίζεο θαη ζηνλ θχθιν 

                                                           
452

 «Ζ λενιαία φινπ ηνπ θφζκνπ ζην πιεπξφ ηεο ΓΝΛ», Ζ Απγή, 17/7/1966, ζ. 6. 
453

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 09: Αξρεία Νενιαίαο, θαθ. 02: Γεκνθξαηηθή Νενιαία 

Λακπξάθε, θαθ.: 274.00075, «Υσξίο ηίηιν»/[Δπηζηνιή], 27/1/1967· Σάζνο Σξίθθαο, ό. π., η. Β΄,  ζ. 

1143. 
454

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 09: Αξρεία Νενιαίαο, θαθ. 06: Παγθφζκηα Οκνζπνλδία 

Γεκνθξαηηθήο Νενιαίαο, θαθ.: 315.00083, «πλέληεπμε κε ηνλ εθπξφζσπν ησλ ζπλεξγαδφκελσλ 

πνιηηηθψλ νξγαλψζεσλ λενιαίαο ΔΓΑ θαη Λακπξάθεδσλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ ειιεληθή αληηπξνζσπεία 

ηνπ Forum»/[πλέληεπμε], 1964. 
455

 ΔΜΗΑΝ, ό. π., «Οκηιία ηεο εθπξνζψπνπ ηνπ γξαθείνπ πεξηνρήο Μαθεδνλίαο ηεο ΓΝΛ ζην 

πλέδξην ηεο ΠΟΓΝ», 1965. 
456

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Βηβιηνζήθε, θαθ.: Δθεκεξίδεο, ό. π., «Ζ γεληά καο»/[Αξρεηαθφ Σεθκήξην], 

13/7/1966. 
457

 πλέληεπμε κε ηελ Κπξηαθή Φαθάξνπ, 2013. 
458

 πλέληεπμε κε ηε Μαξία Μαξνπιάθνπ, 2013· Γηψξγνο Γηάλλαξεο, ό. π., ζ. 244· Δπξφθεηην γηα 

πεξηνδηθέο εθδφζεηο ηνπ πιιφγνπ Φνηηεηψλ Νέαο Ησλίαο θαη Ζξαθιείνπ Αηηηθήο. Βι Ησάλλα 

Παπαζαλαζίνπ, ό. π., ζ. 63. 
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ηεο Παλζπνπδαζηηθήο, φπνπ δξαζηεξηνπνηήζεθε πεξηζζφηεξν απφ ηφηε πνπ αλέιαβε 

ηελ έθδνζή ηεο
459

. 

Ζ Ρφε Νηάθνπξε, πάιη, αλήθε ζηνλ ΔΦ (χιινγν Δξγαδφκελσλ Φνηηεηψλ-

πνπδαζηψλ), ζηνλ χιινγν Απνθνίησλ Γπκλαζίνπ, ζηνλ χλδεζκν Νέσλ γηα ηνλ 

Ππξεληθφ Αθνπιηζκφ «Bertrand Russell» θαη ζε δχν πιιφγνπο Φηιίαο, ζηνλ 

Διιελν-θνπβαλέδηθν -απφ ηα ηδξπηηθά ηνπ κέιε- θαη ηνλ Διιελν-ηζερνζινβάθηθν. 

Τπήξμε, επίζεο, απφ ηα  ηδξπηηθά κέιε ηνπ πιιφγνπ Φίισλ Διιεληθήο  Μνπζηθήο 

(ΦΔΜ)
460

. 

Ζ Λακπξηλή Παπαγησξγάθε-Καξάκπεια ππήξμε ζπλδηθαιίζηξηα ζηελ αξρή 

ζηνπο  εκπνξνυπαιιήινπο θαη αξγφηεξα ζην ζπλδηθάην ησλ Λνγηζηψλ
461

. Ζ ιγα 

Γθξάηδηνπ ήηαλ κέινο ηεο ΓΔΠΑ
462

 θαη ηεο ΔΦΦΔ
463

. Ζ Κξήηε κπψθνπ δηαηέιεζε 

κέινο ηνπ Γ ηεο Παγθξεηίνπ Δλψζεσο (ηνπ πιιφγνπ Κξεηψλ) γηα ηα έηε 1961, 

1963 θαη 1965 θαη ζπκκεηείρε ελεξγά ζε φιεο ηηο δξάζεηο ηνπ
464

.     

Ζ Αξγπξψ Εαλλή-Ρεθιείηε ππήξμε απφ ηα ηδξπηηθά κέιε ηνπ Παλειιήληνπ 

Αγψλα γηα ηελ Τπεξάζπηζε ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ πληάγκαηνο (ΠΑΤΓΖ), 

επξεία επηηξνπή πνπ είρε σο ζηφρν λα εκπνδίζεη ηε δηάιπζε ηεο ΓΝΛ, θαη ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ άλζξσπνη πνπ δελ αλήθαλ ζηε Νενιαία Λακπξάθε, φπσο ν 

Μαλδειαξάο, ν Γηαλλφπνπινο, ν Κψζηαο Μπάγηαο θ.ά. 
465

. 

πκπεξαζκαηηθά, νη ζρέζεηο ησλ θνξηηζηψλ ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε κε ηηο 

λενιαίεο ησλ άιισλ θνκκάησλ ή ηηο δηεζλείο λενιαηίζηηθεο νξγαλψζεηο δελ 

                                                           
459

 Ζ δηεχξπλζε ηεο εθδνηηθήο νκάδαο ηεο εθεκεξίδαο Παλζπνπδαζηηθή θαη ε αιιαγή ησλ γξαθείσλ 

ηεο ην 1961, είραλ κεηαηξέςεη ην πεξηνδηθφ ζε ηφπν δχκσζεο θαη ζπλεχξεζεο ησλ αξηζηεξψλ 

θνηηεηψλ. Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1966 κέρξη ηε Γηθηαηνξία ε Παλζπνπδαζηηθή είρε πεξηέιζεη ζηνλ 

έιεγρν ηεο ΓΝΛ. Βι. Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, ό. π., ζ. 63, 55. 
460

 πλέληεπμε κε ηε Ρφε Νηάθνπξε, 2013· Ο χιινγνο Διιεληθήο Μνπζηθήο (ΦΔΜ) ρεηίδεηαη κε 

ην κνπζηθν-πνιηηηζηηθφ θίλεκα ηνπ Μ. Θενδσξάθε θαη ηνπο Λακπξάθεδεο. Τπήξμε ην θπηψξην απ‟  

φπνπ μεπήδεζαλ ν Μ. Λνΐδνο, ν Υξ. Λενληήο, ν Γ. αββφπνπινο, ν Γ. Πνπιφπνπινο, ε Μ. 

Φαξαληνχξε, ν Γ. Εσγξάθνο θ. ά. ινη απηνί έθαλαλ ηηο  πξψηεο ζπλαπιίεο ηνπο πιάη ζηνπο 

Λακπξάθεδεο. Βι. Γεψξγηνο Π. Μαινχρνο, ό. π.,  ζ. 518.  
461

 πλέληεπμε κε ηελ Λακπξηλή Παπαγησξγάθε-Καξάκπεια, 2013· Σάζνο Σξίθθαο, ό. π., η. Β΄, 1331-

1332 
462

 Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή πιιφγσλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ΓΔΠΑ) είρε ηδξπζεί ην 1949, αιιά 

παξέκελε αδξαλήο θαη ειεγρφηαλ απφ ην Τπνπξγείν Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο, κέρξη ην 1956, νπφηε 

επαλαδξαζηεξηνπνηήζεθε, αθνχ πέξαζε ζηα ρέξηα πξννδεπηηθψλ, αξηζηεξψλ θαη θεληξψσλ θνηηεηψλ. 

Βι. Γηψξγνο  Γηάλλαξεο, ό. π., ζ. 183, 186. 
463

 Ζ Δζληθή Φνηηεηηθή Έλσζηο Διιάδνο (ΔΦΔΔ) δεκηνπξγήζεθε απφ ην Γ‟ Παλζπνπδαζηηθφ 

πλέδξην (25/4/1963), ζην νπνίν πιεηνςεθνχζαλ θεληξψνη θαη αξηζηεξνί θνηηεηέο. Βι. Γηψξγνο 

Γηάλλαξεο, ό. π., ζ. 252. 
464

 πλέληεπμε κε ηελ Κξήηε κπψθνπ, 2013. 
465

 πλέληεπμε κε ηελ Αξγπξψ Εαλλή-Ρεθιείηε, 2013· Καηεξίλα αηλ-Μαξηέλ, ό. π., ζ. 141· ΦΑ-

ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 09: Αξρεία Νενιαίαο, θαθ. 02: Γεκνθξαηηθή Νενιαία Λακπξάθε, 

θαθ.: 280.00004, «Δηζήγεζε»/[Δηζήγεζε], [7/1966] θαη θαθ.: 78.00008, «Πξνεηζαγσγηθφ δηάγξακκα» 

/[Πξφηαζε], [9/1966]. 



134 

 

δηαθνξνπνηνχληαλ απφ ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχζε ε νξγάλσζή ηνπο θαη απφ ηηο 

ζέζεηο ηεο Αξηζηεξάο. Οη  ίδηεο ηζρπξίδνληαη φηη δελ ην έθαλαλ απφ ηπθιή ππαθνή, 

αιιά γηαηί δελ ππήξρε αληηθεηκεληθφο ιφγνο λα δηαθνξνπνηεζνχλ. Ήηαλ επίζεο πην 

δηαιεθηηθέο θαη ζπλεξγάζηκεο γη‟ απηφ θαη θάπνηεο απφ απηέο ζπκκεηείραλ ζε 

επηηξνπέο πνπ ζπλεξγάδνληαλ κε ηνπο/ηηο λένπο/λέεο ησλ άιισλ θνκκάησλ
466

. Σέινο, 

σο ελεξγνί πνιίηεο ζπκκεηείραλ ζε δηάθνξνπο άιινπο ζπιιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαλ κε 

ηελ Αξηζηεξά ή αλήθαλ ζηνλ επξχηεξν πξννδεπηηθφ θαη δεκνθξαηηθφ ρψξν.  

 

3.θ. Σπθνθαληίεο  

Ζ αλάπηπμε θαη εμάπισζε ηεο ΓΚΝΓΛ -θαζψο θαη ηεο Ν.ΔΓΑ- πνπ είρε 

ζεκεησζεί απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1963, κε θαηεχζπλζε απφ ην θέληξν θαη ηηο κεγάιεο 

πφιεηο πξνο ηελ επαξρία, είρε αξρίζεη λα αλεζπρεί ηε δεμηά παξάηαμε. Ζ δπλακηθή 

ησλ αξηζηεξψλ λενιαηψλ θφβηδε, γηαηί ζήκαηλε δηείζδπζε ηεο Aξηζηεξάο θαη ζηελ 

χπαηζξν, θαη κάιηζηα ζε πεξηνρέο πνιηηηθήο βαξχηεηαο γηα ηε δεμηά (επηηεξνχκελε 

δψλε), ηηο νπνίεο κέρξη ηφηε έιεγρε κε δηάθνξα κεηεκθπιηαθά κέηξα θαη ηξφπνπο. Οη 

ελδείμεηο κάιηζηα, γηα ζπκπφξεπζε ηεο αγξνηηθήο λενιαίαο κε ην αλεξρφκελν 

αξηζηεξφ λεαληθφ θίλεκα έθαλε ηνπο θφβνπο κεγαιχηεξνπο γηα ηελ εθινγηθή ηεο 

δχλακε θαη ηελ πεξαηηέξσ πξννπηηθή ηεο παξάηαμεο
467

. 

Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, ε ελεξγή παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ζηε Νενιαία 

Λακπξάθε θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ ΔΓΑ ηηο έβαιε ζην ζηφραζηξν. Ο δεμηφο ηχπνο 

άξρηζε λα επηζεκαίλεη ηελ αξηζκεηηθή ηνπο παξνπζία θαη ηελ πεηζαξρεκέλε 

θνκκαηηθά ζπκπεξηθνξά ηνπο, απφ ηηο πξνεθινγηθέο ζπγθεληξψζεηο ηεο ΔΓΑ ζηελ 

Αζήλα, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1963
468

.  

ηε ζπλέρεηα, ε επηθξάηεζε ηνπ επξχηεξνπ δεκνθξαηηθνχ ρψξνπ (ΔΚ θαη 

ΔΓΑ) ζηηο βνπιεπηηθέο θαη δεκνηηθέο εθινγέο θαη ε δπλακηθή παξνπζία ηεο 

Νενιαίαο Λακπξάθε ζε απηέο, ε δεκηνπξγία ηεο ΓΝΛ θαη ε δπλακηθή πνπ αλέπηπμε 

παλειιαδηθά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηαπηφρξνλε ππνρψξεζε ησλ πνζνζηψλ ηεο ΔΡΔ, 

θαη ηελ αξρή ηεο δηάιπζεο αληηθνκκνπληζηηθψλ νξγαλψζεσλ κε παξαθξαηηθή δξάζε, 

                                                           
466

 πλέληεπμε κε ηε Ρεληψ Παπαηζαξνχρα-Μίζζηνπ, 2013. 
467

 ηέθαλνο ηεθάλνπ, Έλαο από ηνπο πνιινύο ηεο ειιεληθήο αξηζηεξάο 1941-1971, Καηαγξαθή θαη 

ζρόιηα Χξηζηίλα Αιεμνπνύινπ, Θεκέιην, Αζήλα 2013, ζ. 423, 425. 
468

 Λάκπξνπ Γ. Κνξνκειά, «Ζ ζπγθέληξσζηο ηεο ΔΓΑ», Καζεκεξηλή, 30/10/1963,  ζ. 1.  
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ζπλέβαιαλ ψζηε λα μεθηλήζνπλ νη ζπθνθαληίεο θαη ηα δπζθεκηζηηθά δεκνζηεχκαηα 

ελαληίνλ ησλ  ζηειερψλ ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε
469

.   

Πξάγκαηη, ε λενιαηίζηηθε νξγάλσζε απφ ηα ηέιε ηνπ 1963 άξρηζε λα κπαίλεη 

ζην ζηφραζηξν. ηελ αξρή, εκθαλίζηεθαλ ζε επαξρηαθέο εθεκεξίδεο άξζξα πνπ 

ζηνρνπνηνχζαλ γεληθά ηε ΓΚΝΓΛ θαη απνθαινχζαλ ηηο Λέζρεο «εζηίεο δηαθζνξάο 

αλαξρηθψλ θαη θνκνπληζηψλ». Έβαιαλ, δειαδή, ελαληίνλ ηεο λενιαηίζηηθεο 

νξγάλσζεο επηζηξαηεχνληαο ην επηρείξεκα ηεο δηαθζνξάο ησλ λέσλ θαη ηνλ 

αληηθνκκνπληζκφ
470

. Μία απφ απηέο, ν Ζκεξήζηνο Κήξπμ ηεο Λάξηζαο, μεθίλεζε θαη 

ηα ζπθνθαληηθά άξζξα θαηά ησλ θνξηηζηψλ ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε, φηαλ έγξαςε 

φηη «νη Λακπξάθηζζεο κε καχξεο θάιηζεο ζαγελεχνπλ λεαξνχο εθέδξνπο 

αμησκαηηθνχο»
471

. Καηεγνξνχληαλ, δειαδή, νη Λακπξάθηζζεο σο πξνθιεηηθέο, 

αλήζηθεο θαη επηθίλδπλεο γηα ηε δηαθζνξά ησλ εζληθνθξφλσλ λέσλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο θπζηθέο ηνπο ηδηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα δηαβξψζνπλ ην 

ζηξάηεπκα θαη θαη‟ επέθηαζε ην θαζεζηψο. Πνιεκήζεθαλ ινηπφλ σο γπλαίθεο, κε 

φξνπο παξκέλνπο απφ ηε θπζηνινγία θαη ηελ εζηθή. Ζ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηελ 

πνιηηηθή ζε αξηζηεξή λενιαηίζηηθε νξγάλσζε, κε κεγάιε εμάπισζε θαη ε επηξξνή 

θαη ζε ηκήκα ηνπ λεαληθνχ πιεζπζκνχ πνπ δελ ήηαλ απαξαίηεηα θνκκνπληζηέο, ηηο 

ζηνρνπνίεζε. πθνθαληήζεθαλ σο γπλαίθεο, πξνθεηκέλνπ λα πιεγεί ε νξγάλσζε 

ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαλ. 

Οη Λακπξάθηζζεο πνπ καο έδσζαλ ζπλέληεπμε ζεσξνχλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

ζπθνθαληία ζηφρεπε ζηε δπζθήκηζή ηνπο. Οη ίδηεο φκσο δελ έδηλαλ ζεκαζία ζε 

ηέηνηα δεκνζηεχκαηα θαη ηα ζεσξνχζαλ «γεινία». Τπνζηεξίδνπλ φηη ηηο καχξεο 

θάιηζεο ηηο θνξνχζαλ γηαηί ήηαλ κφδα, αιιά θαη γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο. Δπξφθεηην 

γηα ρνληξά θαιζφλ αλζεθηηθά ζηε δνπιεηά θαη ηηο δηαδειψζεηο. Ήηαλ αληηζπκβαηηθά 

γηα ηελ επνρή, φηαλ φιεο θνξνχζαλ ιεπηά θαη εηδηθά νη αζηέο πνπ ληχλνληαλ πην 

θνκςά. Σα θφξεζαλ, φπσο θφξεζαλ θαη ηα κίλη θαη ηα παληειφληα, γηαηί δήισλαλ 

ρεηξαθέηεζε. Μπνξεί θάπνηεο ζηελ επαξρία λα ηα θφξεζαλ γηα λα δειψζνπλ θαη 

πέλζνο (γηα παξάδεηγκα ζηε Λάξηζα), αιιά δελ ήηαλ απηφο ν ιφγνο πνπ θνξέζεθαλ. 
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 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν Κνπζίδνπ Νηνχληαο-ηαπξφπνπινπ ηαχξνπ (λέν), θαθ.: Αξρείν, θαθ.: 

1. Κνηλσληθά θαη πνιηηηθά θηλήκαηα 1950-1967, θαθ.: 06 ΓΚΝΓΛ, θαθ.: θ4, «Δηζήγεζε ηνπ Μίθε 

Θενδσξάθε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γεκνθξαηηθήο Κηλήζεσο Νέσλ Γξεγφξεο Λακπξάθεο»/ 

[Δηζήγεζε], 1/7/1964. 
470

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, ό. π., θ.4.00041, «Υσξίο ηίηιν»/ [Δπηζηνιή], 5/4/1964 θαη ζην ίδην θ.4.00044, 

«Υσξίο ηίηιν»/[Δπηζηνιή], 4/1964. 
471

 Σάζνο Σξίθθαο, ό. π., ζ. 1148.  
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ε θάζε πεξίπησζε, ζήκεξα πηα θξίλνπλ φηη απηή ε θαηεγνξία δήισλε επίζεο ηε 

γνεηεία θαη ηελ αθηηλνβνιία ησλ θνξηηζηψλ
472

. 

Δλψ αξρηθά ηέηνηνπ είδνπο ζπθνθαληίεο δελ ζπνπδαηνινγήζεθαλ ή 

αληηκεησπίζηεθαλ σο θαηδξφηεηεο, ην ζέκα έγηλε πην ζνβαξφ φηαλ ν ζηξαηεγφο Θ. 

Σζαθαιψηνο (πξψελ αξρεγφο ΓΔ θαη πξεζβεπηήο ζην Βειηγξάδη) έγξαςε ζε 

αζελατθή εθεκεξίδα κεγάιεο θπθινθνξίαο ηα παξαθάησ: «Νένη Μαξμνθσζηήξεο, 

σξαία αιιά αδίζηαθηα θνξίηζηα πεξηηξέρνπλ ηελ χπαηζξνλ –ε Μαθεδνλία θαη ε 

Ήπεηξνο έρνπζη ηελ πξνηίκεζε ησλ- θαη δηαθσηίδνπλ κε κειεηεκέλε πεηζψ θαη 

απεηιαίο. πθνθαληνχληαη ηα ΣΔΑ. Αεηθίλεηνο Γνχξεηνο Ίππνο ησλ (θνκκνπληζηψλ) 

νη “πνιχθξελνη Λακπξάθεδεο”»
473

. ε έλα θείκελν φπνπ πεξηζζεχνπλ ηα εηξσληθά 

ζρφιηα θαη ν αληηθνκκνπληζκφο, νη Λακπξάθηζζεο παξνπζηάδνληαη σξαίεο, 

αθνχξαζηεο θαη αδίζηαθηεο θνκκνπλίζηξηεο, επηθίλδπλεο γηα ην θαζεζηψο, ηδηαίηεξα 

γηα εθείλν ηεο επηηεξνχκελεο δψλεο ζηε Βφξεηα Διιάδα. 

 Δλ ζπλερεία, ν δεμηφο ηχπνο κέρξη ηέινπο (1967) δεκνζίεπε ζπθνθαληηθά 

άξζξα ζηα νπνία θαηλφηαλ φηη ε Νενιαία Λακπξάθε ρξεζηκνπνηνχζε ηηο θνπέιεο σο 

δφισκα πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη λέα κέιε. Πξφθεηηαη γηα θαηεγνξία πνπ 

μεθίλεζε πάιη απφ ηνλ ηνπηθφ ηχπν ηεο Λάξηζαο θαη ε νπνία πήξε κεγάιεο 

δηαζηάζεηο. πγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ λα ζπθνθαληήζνπλ θαη λα δπζθεκήζνπλ ηηο 

δξάζεηο ησλ Λακπξάθεδσλ πνπ είραλ γίλεη απνδεθηέο, φπσο ηνπο ρνξνχο θαη ηηο 

εθδξνκέο, δηέδηδαλ φηη νξγαλψλνληαλ πξνθεηκέλνπ νη θνπέιεο λα πξνζειθχζνπλ 

λένπο ζηελ νξγάλσζε
474

. Δλ ησ κεηαμχ ζην πιαίζην κηαο νξγαλσκέλεο θαη 

ζπζηεκαηηθήο πηα αληηθνκκνπληζηηθήο πξνπαγάλδαο θαη ηξνκνθξαηίαο είραλ δηθάζεη 

θαη ηνλ γξακκαηέα Σξηθάισλ κε ηελ θαηεγνξία φηη ζε θάπνηα εθδξνκή ηα θνξίηζηα 

«αλέκηδαλ εξπζξάο καλδήιαο θαη αλαδσπχξσζαλ  ηα πάζε»
475

. 

Έηζη, ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα θαη ελψ ε ΓΝΛ γλψξηδε ηελ πξνζπλεδξηαθή ηεο 

εθηίλαμε, ην ζέκα ησλ Λακπξαθηζζψλ έθηαζε κέρξη ηα έδξαλα ηεο Βνπιήο, φηαλ ζηηο 

16 Φεβξνπαξίνπ 1965, ν Παλαγηψηεο Καλειιφπνπινο (πξφεδξνο ηεο ΔΡΔ) 

θαηήγγεηιε ηε ΓΝΛ ελψπηνλ ησλ βνπιεπηψλ, ιέγνληαο: «…ρξεζηκνπνηείηαη, 

δπζηπρψο, εηο κεγάιηλ έθηαζηλ θαη ην ζεμνπαιηθφλ θίλεηξνλ, κε πξσηνβνπιίαλ ησλ 
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 πλέληεπμε κε ηηο: 1) ιγα Γθξάηδηνπ, 2012, 2) ιγα Σζνιαθίδνπ θαη θαη Ρεληψ Παπαηζαξνχρα- 

Μίζζηνπ, 2013. 
473

«Ο ζηξαηεγφο Θ. Σζαθαιψηνο πξνεηδνπνηεί ηελ θπβέξλεζηλ θαη ηελ εζληθφθξνλα αληηπνιίηεπζηλ. 

Σν ΚΚΔ θαηέθιπζε θαη ηελ ηειεπηαίαλ γσλίαλ ηεο ππαίζξνπ», Απνγεπκαηηλή, 21/10/1964,  ζ. 1. 
474

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Βηβιηνζήθε, θαθ.: Δθεκεξίδεο, ό. π., «Ζ γεληά καο»/[Αξρεηαθφ ηεθκήξην], 

11/9/1965 θαη 2/2/1967. 
475

 Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, ό. π., ζ. 476 
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θνξηηζηψλ, έλαληη ησλ εθήβσλ … θαη ζηξάθεθε ε πξσηνβνπιία απηή ησλ θνξηηζηψλ 

θπξίσο πξνο εθήβνπο πνπ αλήθνπλ εηο νηθνγελείαο δηεπνκέλαο απφ εζληθφθξνλα 

ηδενινγία, ζηξέθνληαη αθφκε θαη πξνο λένπο, πξνο εθήβνπο, νη νπνίνη είλαη παηδηά 

αμησκαηηθψλ…» 
476

. 

Σέηνηα ήηαλ ε δηάζηαζε πνπ είραλ ιάβεη απηνχ ηνπ είδνπο νη ζπθνθαληίεο ζην 

ρψξν ηεο δεμηάο παξάηαμεο, πνπ θαη κφλν ε αλαθνξά ηεο νλνκαζίαο «Λακπξάθηζζα» 

ηξνκνθξαηνχζε ηνπο λένπο αμησκαηηθνχο
477

.  

Οη ζπθνθαληίεο, ζεμηζηηθνχ θαη αληηθνκκνπληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ελαληίνλ 

ησλ θνξηηζηψλ ηεο ΓΝΛ εμαθνινχζεζαλ κέρξη ιίγν πξηλ ηελ επηβνιή ηεο 

Γηθηαηνξίαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο. ηελ Γ΄ Μαξαζψληα 

Πνξεία Δηξήλεο ηηο θνξφηδεπαλ φηη θνξνχζαλ θφθθηλεο θάιηζεο, παπνχηζηα θαη 

καληήιηα, θαη έθξηλαλ ηελ παξνπζία πνιιψλ απφ απηέο αληηαηζζεηηθή
478

. Ζ 

εθεκεξίδα Ζ Απγή θαηήγγεηιε ζπθνθαληηθφ δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδα ηεο ΔΡΔΝ 

Βήκα ηεο Αιήζεηαο, γηα Λακπξάθηζζα θνηηήηξηα, ιίγεο κέξεο πξηλ ηελ επηβνιή ηεο 

ρνχληαο θαη ελψ είρε αξρίζεη ε πξνεθινγηθή εηνηκαζία, κε ην παξαθάησ πεξηερφκελν: 

«… ηζνχια Λακπξάθηζζα (γηαηί έηζη είλαη φιεο: Λανθξαηία θαη θάησ ε Παξζελία) 

ηζίξηδε ζαλ ζηξίγγια …»
479

. 

 Γελ ήηαλ επίζεο ιίγεο νη θνξέο πνπ νη ζπθνθαληίεο αιηεχνληαλ απφ ηα 

αζηπλνκηθά ή δηθαζηηθά δειηία ηχπνπ. Αθνξνχζαλ, σο επί ην πιείζηνλ, θαηαδίθεο 

λέσλ γηα ζεμνπαιηθή απνπιάλεζε. Αθελφηαλ δειαδή λα ελλνεζεί φηη νη 

θαηαδηθαζζέληεο λεαξνί θαη λεαξέο ήηαλ κέιε ηεο ΓΝΛ, κέρξηο απνδείμεσο ηνπ 

αληηζέηνπ απφ ηε λενιαηίζηηθε νξγάλσζε. Δπέιεγαλ κάιηζηα πεξηνρέο κε ηζρπξέο 

Λέζρεο θαη νξγαλψζεηο, αθξηβψο γηα λα ηηο πιήμνπλ, λα ηξνκνθξαηήζνπλ ηνπο γνλείο 

θαη λα κεζνδεχζνπλ ηε δηάιπζε ηεο νξγάλσζεο
480

. 

Ο θηιηθά δηαθείκελνο πξνο ηηο Λακπξάθηζζεο ηχπνο, αλαιφγσο ηελ πεξίπησζε, 

άιινηε δηαθσκψδεζε θαη θαπηεξίαζε ην ζέκα θαη άιινηε ην θαηήγγεηιε. Δηδηθά ζηελ 

εθεκεξίδα Ζ Απγή θηινμελήζεθαλ ζαηηξηθά δεκνζηεχκαηα γηα ην ζέκα, φπσο θείκελα 

ηνπ Μπνζη θαη ηνπ Νίθνπ Παπαπεξηθιή ζηηο κφληκεο ζηήιεο ηνπο, «Πξσηλέο 
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Μαλψιεο Νηαινχθαο, ό. π., ζ. 213· «Ννζηαιγεί θαζηζκφ ε ΔΡΔ», Ζ Απγή, 17/2/1964, ζ. 1· 

Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, ό. π., ζ. 551. 
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 πλέληεπμε κε ηελ Αξγπξψ Εαλλή-Ρεθιείηε, 2013. 
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 «Ζ Μαξαζψλεηνο Πνξεία», Βξαδπλή, 24/5/1965, ζ. 13, 16· ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Βηβιηνζήθε, θαθ.:  
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479

 «Με ρεηξφηεξα», Ζ Απγή, 31/3/1967, ζ. 5. 
480

 Διέλε Βιάρνπ, «Καζεκεξηλά», Καζεκεξηλή, 9/12/1966· «ΓΝΛ Καηζαξηαλή», Ζ Απγή, 16/2/1966, ζ. 

3. 
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θέςεηο» θαη «Σν εκεξνιφγην ελφο απινχ αλζξψπνπ» αληίζηνηρα
481

. Απφ ηελ άιιε, 

νη πνιηηηθνί ηεο ΔΓΑ, Ζιίαο Ζιηνχ, Αληψλεο Μπξηιιάθεο θαη Μίθεο Θενδσξάθεο, 

ππεξαζπίζηεθαλ ηηο Λακπξάθηζζεο ζηε Βνπιή, θαηαγγέιινληαο σο γεινηφηεηεο, 

ςεχδε θαη πβξηζηηθή αλεπζπλνινγία ηηο ζπθνθαληίεο ελαληίνλ ησλ γπλαηθψλ ηεο 

νξγάλσζεο, εμπκλψληαο παξάιιεια ην αγσληζηηθφ παξειζφλ ησλ γπλαηθψλ ηεο 

Αξηζηεξάο
482

.  

Οη ίδηεο φια απηά ηα ζεσξνχζαλ γεινία θαη ηα αληηπαξέξρνληαλ κε ηε δξάζε 

ηνπο. ε έλα θαζεζηψο φκσο πνπ ζεσξνχζε ηε Νενιαία Λακπξάθε θνκκνπληζηηθή 

λενιαία, εηδηθά κεηά θαη ηηο δειψζεηο ηνπ Μ. Θενδσξάθε φηη ήηαλ θνκκνπληζηήο 

(16/3/1965)
483

, ν  ζηηγκαηηζκφο θαη ν θφβνο ησλ ζπλεπεηψλ απνηέιεζαλ ηζρπξά φπια 

γηα ηε δεμηά πξνπαγάλδα κε δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηε λεαληθή πνιηηηθή νξγάλσζε 

θαη ηηο γπλαίθεο ηεο. Σα θνξίηζηα πνπ βίσλαλ έληνλα ηα πξνβιήκαηα ηεο επηβίσζεο 

θαη ηεο «απνθαηάζηαζεο» ηνπο, θαζψο θαη νη «θηιήζπρνη» γνλείο πνπ θνβνχληαλ θαη 

αγσληνχζαλ γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο ππήξμαλ ηα πξψηα θαη εχθνια ζχκαηα 

απηνχ ηνπ εθθνβηζκνχ. Έηζη εμεγείηαη ε κεγάιε δηαξξνή θνξηηζηψλ πνπ 

παξαηεξήζεθε ζηε ΓΝΛ Πεξάκαηνο, εξγαηηθή θαη θησρή πεξηνρή
484

. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο θνξηηζηψλ θαη γνλέσλ επίζεο ζεσξνχκε φηη απνζθνπνχζαλ θαη κηα ζεηξά 

απφ δεκνζηεχκαηα, ζηνλ δεμηφ ηχπν, αλψλπκσλ «αγαλαθηηζκέλσλ γνλέσλ» πνπ 

αλαθέξνληαλ ζηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο πνπ είρε ε έληαμε ησλ παηδηψλ ηνπο ζηε 

Νενιαία Λακπξάθε
485

.  

 

3.ι. Τξνκνθξαηία θαη Γηώμεηο 

Ζ δεμηά παξάηαμε θαη νη ζπληεξεηηθνί θχθινη ησλ αζηηθψλ θνκκάησλ, πνπ 

είραλ ζνξπβεζεί κε ηε δπλακηθή θαη ξηδνζπαζηηθή είζνδν ηεο λέαο γεληάο ζηελ 
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 Μέληεο Μπνζηαληδφγινπ, «Πξσηλέο ζθέςεηο», Ζ Απγή,12/1/1965, ζ. 1, 7· Μέληεο 

Μπνζηαληδφγινπ, ό. π., 13/1/1965, ζ. 1, 5· Νίθνο Παπαπεξηθιήο, «Μίζηεξ ζεμ…», Ζ Απγή, 19/2/19 

65, ζ. 2.    
482

 «Θέκα λνκηκνπνίεζεο ηνπ ΚΚΔ ζηε Βνπιή», Ζ Απγή, 27/1/1965, ζ. 1, 5· «Ο ιφγνο ηνπ θ. Ζιηνχ», 

Ζ Απγή, 24/2/1965, ζ. 8· Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, ό. π.: 1) πλεδξίαζε 30
ε
 ηεο 26

εο
 

Ηαλνπαξίνπ 1965, ζ. 118, 2) πλεδξίαζε 44
ε
 ηεο 16

εο
 Φεβξνπαξίνπ 1965, ζ. 551 θαη 3) πλεδξίαζε 49

ε
 

ηεο 23 Φεβξνπαξίνπ 1965, ζ. 713-714· Φψληαο Λάδεο, ό. π., ζ. 169. 
483

 «Πξνο καξμηζηνπνίεζηλ ηεο λενιαίαο ¨Λακπξάθε¨. Απξνθάιππηνο νκνινγία εηο δηἀζθεςηλ ελ 

Καβάια», Ζ Βξαδπλή, 12/3/1965, ζ. 8· «Ήξρηζε ρζεο ην ζπλέδξηνλ ησλ Λακπξάθεδσλ. Οδεγίαη ηνπ 

ζθιεξνχ ππξήλνο πξνο Θενδσξάθελ», ό. π. , 29/3/1965, ζ. 8. 
484

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 06: Κνκκαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο ΔΓΑ, θαθ. 02: Κνκκαηηθή 

Οξγάλσζε Πεηξαηά- Δπηηξνπή Πφιεο θαη βνεζεηηθνί ηνκείο, θαθ.: 583.00044, «χληνκα πξαθηηθά ηεο 

Πακπεηξατθήο πξνζπλεδξηαθήο ζπλδηάθεςεο»/[Δηζήγεζε], 14/3/1965.  
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 «Γνλείο ησλ ζπιιεθζέλησλ θαηήγγεηιαλ φηη ηα παηδηά ησλ ππήξμαλ ζχκαηα θνκκνπληζηψλ»,  Ζ 

Βξαδπλή, 21/1/1965, ζ. 8. 
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πνιηηηθή, κε ηελ εκθάληζε θαη εμέιημε ηεο ΓΝΛ αλεζχρεζαλ. «Φνβνχληαλ κε γίλεη ε 

ΓΝΛ ε λενιαία ηεο Διιάδαο»
486

. Έηζη άξρηζαλ ακέζσο νη πηέζεηο ζηελ ΔΚ γηα ηε 

δηάιπζή ηεο θαη ε ιήςε κηαο ζεηξάο κέηξσλ θαη δξάζεσλ πνιηηηθήο ηξνκνθξαηίαο 

ελαληίνλ ηεο. Γειψζεηο ελαληίνλ ηεο νξγάλσζεο (Θ. Σζαθαιψηνπ, Π. 

Καλειιφπνπινπ, Δ. Αβέξσθ), ιεθηηθνί δηαμηθηζκνί, πξνζρεδηαζκέλεο πξνθιήζεηο, 

ζπθνθαληίεο, αληη-ζπγθεληξψζεηο, αζηπλνκηθά κέηξα πνπ απαγφξεπαλ ηηο 

ζπγθεληξψζεηο, θσιχκαηα πνπ έζεηαλ νη αξρέο ζηηο πεξηνδείεο  ηνπ Κ, εηδηθά ζε 

πεξηνρέο ηεο επηηεξνχκελεο δψλεο, παξαθνινπζήζεηο, πξνβνθάηζηεο, εθθνβηζηηθά 

ηειεθσλήκαηα ζε δεκνθξαηηθνχο πνιίηεο, απνβνιέο καζεηψλ/ηξηψλ, πνιεκηθή 

ελαληίνλ ησλ ηδηνθηεηψλ νηθεκάησλ φπνπ ζηεγάδνληαλ ε ΓΝΛ θαη ε ΔΓΑ, 

δνιηνθζνξέο, βαλδαιηζκνί θαη επηζέζεηο –κεηαμχ απηψλ θαη 22 βνκβηζηηθέο
487

- ζηηο 

Λέζρεο θαη ζηα γξαθεία ηεο ΓΝΛ, ζπιιήςεηο θαη δίθεο κε βάζε ηα έθηαθηα κέηξα 

θαη ηνπο λφκνπο ηνπ παξαζπληάγκαηνο ηνπ 1952 ή αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο, σκή 

αζηπλνκηθή βία θαη εθηνπίζεηο ζηειερψλ απνηέιεζαλ ηηο  ζπλεζέζηεξεο πξαθηηθέο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ελαληίνλ ηνπο
488

. 

χκθσλα κε εηζήγεζε ηνπ Μ. Θενδσξάθε, ηνπο πνιεκνχζαλ ηα ΣΔΑ, νη 

παξαθξαηηθνί, ηα ψκαηα Αζθαιείαο, ε ΔΡΔ θαη ην Παιάηη
489

. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 

ελαληίνλ ηνπο λφκνη ηνπ Δκθπιίνπ πνπ είραλ αδξαλήζεη, φπσο ν α. λ. 942/1946: «πεξί 

ιήςεσο κέηξσλ πξνο θαηεπλαζκφ ησλ πνιηηηθψλ παζψλ» 
490

, ν α. λ. 509/1947 «πεξί 

κέηξσλ αζθαιείαο ηνπ θξάηνπο, ηνπ πνιηηεχκαηνο, ηνπ θνηλσληθνχ θαζεζηψηνο θαη 

πξνζηαζίαο ησλ ειεπζεξηψλ ησλ πνιηηψλ» πνπ ηηκσξνχζε ηελ θνκκνπληζηηθή 
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δξαζηεξηφηεηα θαη πξνπαγάλδα
491

, ν έθηαθηνο λφκνο 516/1948 πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηα 

πηζηνπνηεηηθά θξνλεκάησλ (λνκηκνθξνζχλεο)
492

, ελψ ηνπο θπλήγεζαλ θαη κε ηνλ 

λφκν 4000/1959 «πεξί ηεληηκπντζκνχ»
493

. Ζ έληαζε ηεο αζηπλνκηθήο θαη 

παξαθξαηηθήο ηξνκνθξαηίαο πνπ παξαηεξήζεθε κεηά ηα Ηνπιηαλά ζηφρεπε, θαηά ηελ 

άπνςε ηνπ θφκκαηνο, ζηελ εθηφλσζε ηνπ αγσληζηηθνχ θξνλήκαηνο θαη ζηελ 

πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε ελφο λένπ εθινγηθνχ πξαμηθνπήκαηνο
494

. 

   Παξαθνινπζψληαο ηελ εμέιημε ηεο πνιεκηθήο ελαληίνλ ηεο Νενιαίαο 

Λακπξάθε απφ ηηο πξψηεο κέξεο ηεο ΓΚΝΓΛ, βιέπνπκε φηη νη παξαθξαηηθνί είραλ 

επηηεζεί πξψηα ζηνλ πξφεδξν ηεο Κίλεζεο, Μίθε Θενδσξάθε, ζηα εγθαίληα ησλ 

γξαθείσλ ηεο ζηελ Αζήλα, ζηηο 24/7/1963. Έλα κήλα αξγφηεξα ε αζηπλνκία 

ζπλέιαβε θαη ηηο πξψηεο Λακπξάθηζζεο ζηε Θεζζαινλίθε, γηαηί δηέλεηκαλ 

πξνζθιήζεηο γηα ηα εγθαίληα ηεο εθεί Κίλεζεο. Δπξφθεηην γηα ηηο θίιεο Μηξάληα 

Θενδσξίδνπ θαη ιγα Αξβαληηάθε
495

.  

   Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1964, ν ζηξαηεγφο Θ. Σζαθαιψηνο, ζην άξζξν ηνπ ζηελ 

εθεκεξίδα Απνγεπκαηηλή, απνθαινχζε ηνπο Λακπξάθεδεο «ηξνκνθξάηεο» γηα ηηο 

νηθνλνκηθέο ζπλεηζθνξέο πνπ δεηνχζαλ, ηηο εγγξαθέο («θνβίαο» φπσο ηηο νλφκαδε), 

ηηο εμνξκήζεηο δηαθψηηζεο, ηα εακηθά ηξαγνχδηα πνπ αθνχγνληαλ ζε δηάθνξεο 

εθδειψζεηο ηνπο, θαη «ηεληηκπφεδεο» γηα ηα πνιηηηθά ζπλζήκαηα θαηά ηεο βαζηιηθήο 

νηθνγέλεηαο
496

, απνζθνπψληαο ζηελ έλαξμε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ησλ δηψμεσλ 

ελαληίνλ ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε.  

Οη πξψηεο αλαθνξέο ηεο ΓΝΛ γηα αληηζπληαγκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ 

νξγάλσλ ηεο αζηπλνκίαο εηο βάξνο ηεο μεθίλεζαλ απφ ηνλ εζληθά επαίζζεην ρψξν ηεο 

Βφξεηαο Διιάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην λνκφ Έβξνπ. Αθνξνχζαλ κάιηζηα ζην 
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ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1964 θαη κεηά. ε απηέο 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ ε παξαθνινχζεζε ζηειερψλ θαη γξαθείσλ, πξνζσπηθέο 

ζπζηάζεηο θαη απεηιέο γηα απνιχζεηο, ζσκαηηθέο έξεπλεο γηα εχξεζε ελνρνπνηεηηθψλ 

ζηνηρείσλ, φπσο ηνπ ζήκαηνο «Ε». Δλαληίνλ ησλ θνξηηζηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

πξνζσπηθέο ζπζηάζεηο, φπσο λα κελ επηζθέπηνληαη ηε Λέζρε ηεο ΓΝΛ, είηε νη 

θνξηηθέο πηέζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηαγξαθνχλ απφ ηε ΓΝΛ ή λα ζηακαηήζνπλ λα 

ζπλαλαζηξέθνληαη ηνπο «αιήηεο» ηεο ΓΝΛ
497

.  

   Οη παξαθνινπζήζεηο ήηαλ ζπλερείο θαη «ζπλεζηζκέλεο» γηα ηα κέιε θαη 

εηδηθά φζα πξνέξρνληαλ απφ ηελ Ν. ΔΓΑ. Οη Λακπξάθηζζεο θαη νη Λακπξάθεδεο πνπ 

καο έδσζαλ ζπλέληεπμε ζπκνχληαη φηη παξαθνινπζνχληαλ απφ αζηπλνκηθνχο κε 

πνιηηηθά ζηηο πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θαη φηαλ έθεπγαλ απφ ηα γξαθεία 

ηεο νξγάλσζεο. ηηο εθδξνκέο αθνινπζνχληαλ απφ απηνθίλεηα ηεο αζθάιεηαο, ελψ 

κέζα ζηηο ζρνιέο παξαθνινπζνχληαλ απφ αζθαιίηεο-θνηηεηέο κεγάιεο ειηθίαο θ. ά. 

Οη ζπλέπεηεο φισλ απηψλ ησλ παξαθνινπζήζεσλ έγηλαλ θαλεξέο αξγφηεξα, επί 

Γηθηαηνξίαο, κε ηηο δηψμεηο ή ηα δηάθνξα θσιχκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη 

Λακπξάθεδεο θαη νη Λακπξάθηζζεο
498

.   

   Οη απεηιέο θαη νη εθθνβηζκνί, πνπ ζπλερίζηεθαλ επίζεο κέρξη ηέινπο, φζνλ 

αθνξά ηα θνξίηζηα εζηίαδαλ πεξηζζφηεξν ζην ζέκα ηνπ γάκνπ. ηελ επαξρία εηδηθά 

ηηο απεηινχζαλ φηη δελ ζα έβξηζθαλ γακπξφ λα παληξεπηνχλ ή φηη νη ηεξείο δελ ζα 

ηεινχζαλ γη‟ απηέο ην κπζηήξην ηνπ γάκνπ, αλ γξάθνληαλ ζηε Νενιαία Λακπξάθε
499

. 

    Ζ ιγα Σζνιαθίδνπ ζηε ζπλέληεπμή ηεο καο δηεπθξίληζε φηη νη ζπζηάζεηο 

θαη νη πηέζεηο ζπλεζίδνληαλ ζε θνπέιεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ δεκνθξαηηθέο 

νηθνγέλεηεο, νη νπνίεο φκσο δελ είραλ ελεξγή ζπκκεηνρή ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα. 

Απηέο ηηο θνπέιεο θαη ηηο νηθνγέλεηεο νη αζηπλνκηθνί πξνζπαζνχζαλ λα επεξεάζνπλ 

κέζσ ηνπ εθθνβηζκνχ
500

.  

ηηο 8 Απξηιίνπ 1965 παξαηεξήζεθε ε πξψηε ππέξβαζε ζην ζηαζεξφ δησθηηθφ 

ηνπίν κε ηελ «Δγθχθιην 1010», έλα κέηξν κε αλαδξνκηθή ηζρχ πνπ πηνζέηεζε ε 

θπβέξλεζε Γ. Παπαλδξένπ ζην πιαίζην ηνπ «δηκέησπνπ αλέλδνηνπ». Δίηε ςεθίζηεθε 
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γηα λα ηθαλνπνηεζεί ε δεμηά παξάηαμε είηε ελφςεη ηεο ίδξπζεο ηεο ΔΓΖΝ, ζηφρνο ηνπ 

κέηξνπ ήηαλ ε αλαραίηηζε ηεο δχλακεο ηεο ΓΝΛ. Ζ Δγθχθιηνο απαγφξεπε ηε 

ζπκκεηνρή καζεηψλ/ηξηψλ ζε πνιηηηθέο νξγαλψζεηο θαη εθδειψζεηο θαη φξηδε ηνπο 

δαζθάινπο ππεχζπλνπο γηα θάζε δξάζε ζην ζρνιείν. Έηζη, άξρηζαλ ακέζσο 

αλαθξίζεηο, απεηιέο, δηψμεηο, ζπιιήςεηο θαη απνβνιέο καζεηψλ/ηξηψλ νη νπνίεο 

ζπλερίζηεθαλ κέρξη ηέινπο
501

. Απηφ είρε ζνβαξέο επηπηψζεηο, δεδνκέλνπ φηη νη 

πεξηζζφηεξεο νξγαλψζεηο ηεο ΓΝΛ ζηελ χπαηζξν ζηεξίδνληαλ ζηνπο καζεηέο θαη ηηο 

καζήηξηεο πνπ απνηεινχζαλ ην πην κνξθσκέλν, δεκηνπξγηθφ θαη δσληαλφ ηκήκα ηνπ 

πιεζπζκνχ
502

. Δθηφο απηνχ εθιήθζεθε θαη απφ ηελ ΔΡΔ σο πάηεκα γηα λα αξρίζεη 

ηηο βηαηφηεηεο ελαληίνλ ησλ Λακπξάθεδσλ, φηαλ ν Π. Καλειιφπνπινο ζε νκηιία ηνπ 

ζην Αγξίλην ιίγεο κέξεο αξγφηεξα είπε ηα παξαθάησ: «Γέξλεηε ηνπο Λακπξάθεδεο», 

«Βία ζηε βία», «Να ηνπο δηαιχζεηε κε θάζε κέζνλ δηφηη ε έλνρνο ζηάζηο ηεο 

θπβεξλήζεσο ηνπο έθαλε ζξαζχηεξνπο», «Κεξχηησ ελ νλφκαηη φισλ ησλ Διιήλσλ, 

δίσμηλ ησλ Λακπξάθεδσλ. Κεξχζζσ ηελ εζληθήλ αληεπίζεζηλ ησλ Διιήλσλ. Γίσμηλ 

ησλ μελνειιήλσλ»
503

.   

   Μέρξη ηηο 20 Μαΐνπ 1965, νπφηε θη έγηλε ζηνλ Πεηξαηά ζπγθέληξσζε 

θνηηεηψλ θαη καζεηψλ γηα άξζε ηεο Δγθπθιίνπ 1010, είραλ απνβιεζεί 35 

καζεηέο/ηξηεο. Μεηαμχ απηψλ: 1) ε Καξακηραειίδνπ απφ ηελ Κνκνηελή, 2) ε Λίηζα 

Μάηε απφ ην Οηθνλνκηθφ Γπκλάζην Ησαλλίλσλ κε απνβνιή νθηψ εκεξψλ, γηαηί είρε 

παξεπξεζεί ζηελ ππνδνρή ηνπ Μ. Θενδσξάθε, 3) καζήηξηα απφ ηελ Καβάια γηαηί 

δηάβαδε Λνπληέκε, 4) ε Ζιέθηξα Ζιηάδε, καζήηξηα ηεο 8
εο

 ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ 

Θειέσλ Φιψξηλαο, κε δεθαπέληε εκέξεο απνβνιή, γηαηί παξαβξέζεθε ζηα εγθαίληα 

ηεο Λέζρεο ΓΝΛ ζην ρσξηφ Γξνζνπεγή θαηά ηελ ηειεπηαία πεξηνδεία ηνπ Μ. 

Θενδσξάθε, 5) καζήηξηεο ηνπ Γπκλαζίνπ Θειέσλ Ζξαθιείνπ, γηαηί άθνπγαλ Μ. 

Θενδσξάθε, 6) ε Διηζάβεη πκεσλίδνπ, ιίγν πξηλ ηηο εμεηάζεηο. Χο ηηο 20 Ηνπλίνπ 

1965, νπφηε θαη θνξπθψζεθαλ νη δηακαξηπξίεο γηα ηελ Δγθχθιην 1010, είραλ 

θαηαγξαθεί αθφκε κία νκαδηθή απνβνιή καζεηψλ ζηελ Ηεξάπεηξα ηεο Κξήηεο επεηδή 

δηακαξηπξήζεθαλ γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ Κχπξν, λέεο απνβνιέο ζηελ Κξήηε θαη ηελ 

Λεπθάδα θαη απνβνιή καζήηξηαο απφ ηελ Πηνιεκαΐδα, γηαηί πήξε κέξνο ζηελ 

                                                           
501

 Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, ό. π.., ζ. 606· «Γπκλαζηάξρεο αλαθξίλεη καζήηξηεο θαη ηηο απεηιεί. 

Τπνπηεχεηαη φηη αλήθνπλ ζηε ΓΝ Λακπξάθε», Ζ Απγή, 15/5/1965, ζ. 1· «Οη Λακπξάθεδεο εηο ηα 

ζρνιεία», Βξαδπλή, 8/4/1965, ζ. 8. 
502

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 09: Αξρεία Νενιαίαο, θαθ. 02: Γεκνθξαηηθή Νενιαία 

Λακπξάθε, θαθ.: 274.00094, «Μεξηθέο δηαπηζηψζεηο απφ ην ηειεπηαίν ηαμίδη (25-6-65) ζηε Γ. ηεξεά 

θαη Ήπεηξν»/[Έθζεζε], 25/6/1965· Γ. Μαινχρνο, ό. π. , ζ. 523. 
503

 Γ. Λπδία, «Ζ ζπλείδεζηο ηνπ Έζλνπο αθππλίδεηαη πιήξσο», Βξαδπλή,  12/4/1965, ζ. 6. 
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ππνδνρή θιηκαθίνπ ηεο ΓΝΛ ζηελ Πνληνθψκε
504

. Έλα ρξφλν κεηά, ηνλ Μάην ηνπ 

1966, θαηαγξάθεηαη ε απνβνιή δχν αθφκε καζεηξηψλ ζην Λχθεην Υαλίσλ, ηεο 

Υξπζνχιαο Κιεηλνπνχινπ θαη ηεο Κσζηνχιαο Μνπληάθε, γηαηί ήηαλ κέιε ηεο 

ΓΝΛ
505

.  

  Βέβαηα, νη πξψηεο δηψμεηο ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηε Νενιαία Λακπξάθε είραλ αξρίζεη έλα ρξφλν πξηλ, φηαλ ζηηο 19 Μαξηίνπ 1964 ν 

πθππνπξγφο Παηδείαο Λνπθήο Αθξίηαο είρε δειψζεη φηη απαγνξεχεηαη θάζε πνιηηηθή 

ζηα ζρνιεία
506

. Έηζη, ηνλ Απξίιην ηνπ 1964, ζην Αξζάθεην είραλ απνβιεζεί επηά 

καζήηξηεο, γηαηί ζρεηίδνληαλ κε ηελ Κίλεζε. Δπίζεο, ηελ ίδηα επνρή είραλ θαηαγξαθεί 

δηψμεηο εηο βάξνο καζεηψλ/ηξηψλ ηεο ΓΚΝΓΛ θαη ζε άιια ζρνιεία, φπσο ζην Γ΄ 

Γπκλάζην Θειέσλ Αζήλαο, ζην Γπκλάζην Καξδίηζαο, Εαθχλζνπ θαη ζην Νπθηεξηλφ 

Νίθαηαο «Άγηνο Παχινο»
507

. ε ππφκλεκα επίζεο ηεο ΓΚΝΓΛ Πεηξαηά ηνπ 

επηεκβξίνπ 1964, θαηαγγέιιεηαη ν αγψλαο πνπ είραλ μεθηλήζεη θαζεγεηέο/ηξηεο ζε 

δεκφζηα ζρνιεία θαη ζρνιέο ελαληίνλ ηεο ΓΚΝΓΛ θαη ηεο ΔΓΑ θαη ππέξ ηεο Γεμηάο, 

απφ ηελ πξνεγνχκελε θηφιαο ζρνιηθή ρξνληά
508

.    

Ο θφζκνο ηεο Αξηζηεξάο ζηήξημε θάπνηεο απφ ηηο θνπέιεο πνπ είραλ απνβιεζεί. 

Δλδεηθηηθή ήηαλ ε πεξίπησζε ηεο καζήηξηαο Καξακεραειίδνπ απφ ηελ Κνκνηελή, 

ηελ νπνία δέρζεθε λα θηινμελήζεη ε θ. Αηκηιία ηαπξνπνχινπ, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηεο ζην Γπκλάζην Σξνπαίσλ Αξθαδίαο
509

.   

      Απφ ην 1965 θαη κεηά, άξρηζαλ λα θαηαγξάθνληαη θαη κηα ζεηξά απφ 

ζπιιήςεηο θαη δίθεο θνξηηζηψλ κε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, φπσο γηα παξάλνκν έξαλν, 
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 Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, ό. π., ζ. 608· ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν Ραδηνθσληθνχ ηαζκνχ, θαθ.: Ζ 

Φσλή ηεο Αιήζεηαο, θαθ.: Δηδηθέο εθπνκπέο-Νενιαία, θαθ.: 289. 00025, «Υσξίο Σίηιν»/[Ραδηνθσληθή 

Δθπνκπή], 4/1965· «Καη άιιεο δχν απνβνιέο καζεηψλ. Υαιθίδα θαη Ησάλληλα», Ζ Απγή, 7/5/1965, ζ. 

1,5· «Απεβιήζε καζήηξηα ζηε Φιψξηλα θαηφπηλ θαηαγγειίαο αζηπλνκηθνχ», Ζ Απγή, 19/5/1965, ζ. 1· 

«Γησγκφο καζεηψλ», Ζ Απγή, 22/5/1965, ζ. 7· ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 09: Αξρεία 

Νενιαίαο, θαθ. 02: Γεκνθξαηηθή Νενιαία Λακπξάθε, θαθ.: 274.00016, «Αλαθνίλσζε»/ 

[Αλαθνίλσζε], 29/5/1965· ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 06: Κνκκαηηθέο Οξγαλψζεηο ηεο 

ΔΓΑ, θαθ. 03: Κνκκαηηθέο νξγαλψζεηο δηαθφξσλ πεξηνρψλ, θαθ.: Κεληξηθή θαη Γπηηθή Μαθεδνλία, 

θαθ.: 630.00009, «Γξαθείν Πεξηνρήο Κεληξνδπηηθήο Μαθεδνλίαο. Έθζεζε δξάζεο γηα ηνπο κήλεο 

κεηά ην πλέδξην κέρξη θαη ηνλ Ηνχλε»/[΄Δθζεζε], [7/1965]. 
505

 «Δξψηεζε γηα ηελ απνβνιή καζεηξηψλ απφ ην Λχθεην Υαλίσλ», Ζ Απγή, 4/5/1966, ζ. 5. 
506

 Καηεξίλα αηλ-Μαξηέλ, ό. π., ζ. 209. 
507

 Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, ό. π.,  ζ. 594· ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 09: Αξρεία Νενιαίαο, 

θαθ. 03: Πνιηηηθέο Νενιαίεο θαη Κηλήζεηο Νέσλ, θαθ.: 288.00064, «Αλαθνίλσζηο»/[Αλαθνίλσζε], 

[1964].  
508

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 06: Κνκκαηηθέο Οξγαλψζεηο ηεο ΔΓΑ, θαθ. 03: 

Κνκκαηηθέο νξγαλψζεηο δηαθφξσλ πεξηνρψλ, θαθ. 02: Κνκκαηθή Οξγάλσζε Πεηξαηά-Δπηηξνπή Πφιεο 

θαη βνεζεηηθνί ηνκείο, θαθ.: 583.00004, «Τπφκλεκα ΓΚΝ ΄ Γξεγφξεο Λακπξάθεο»/[Τπφκλεκα], 

[9/1964]. 
509

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν Ραδηνθσληθνχ ηαζκνχ, θαθ.: Ζ Φσλή ηεο Αιήζεηαο, θαθ.: Δηδηθέο 

εθπνκπέο-Νενιαία, θαθ.: 289.00025, «Υσξίο Σίηιν»/[Ραδηνθσληθή Δθπνκπή], 4/1965. 
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γηα αληίζηαζε ή εμχβξηζε αξρήο, γηαηί θνξνχζαλ ην έκβιεκα ηεο νξγάλσζεο, γηα 

εμαθξίβσζε ζηνηρείσλ, γηα δηαθίλεζε πξνθεξχμεσλ κε αληηθαζεζησηηθφ 

πεξηερφκελν, γηα δηαλνκή έληππνπ πιηθνχ, γηα αθηζνθνιιήζεηο, γηαηί δηάβαδαλ ηελ 

Απγή
510

. 

Οη δηψμεηο γλψξηζαλ ηδηαίηεξε έληαζε επί ζεηείαο ηεο θπβεξλήζεσο η. 

ηεθαλφπνπινπ, απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 1965 έσο θαη ηα ηέιε ηνπ 1966, κε θνξπθαίν 

ην «λνκνζρέδην δηάιπζεο ηεο ΓΝΛ»
511

. ηα αξρεηαθά ηεθκήξηα ηνπ ξαδηνθσληθνχ 

ζηαζκνχ ηνπ ΚΚΔ «Ζ Φσλή ηεο Αιήζεηαο» ζπλαληήζακε ηα παξαθάησ ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ρξνληθή πεξίνδν κεηά ηα Ηνπιηαλά, θαη ηα 

παξαζέηνπκε κε θάζε επηθχιαμε: «Σνπο ηειεπηαίνπο κήλεο πηάζηεθαλ πάλσ απφ 

3.000 πνιίηεο, δηθάζηεθαλ πάλσ απφ 500 άηνκα, θαη θξαηήζεθαλ ζηα αζηπλνκηθά 

ηκήκαηα πάλσ απφ 4.500 πνιίηεο. Δθαηνληάδεο δηθάζηεθαλ κφλν γηα ηα πνιηηηθά 

ηνπο θξνλήκαηα. … Αλαβίσζε ν ζεζκφο ηεο εμνξίαο. … Πξνιεπηηθά κπιφθα θαη νη 

γλσζηνί παξαθξαηηθνί παξακέλνπλ „άγλσζηνη‟»
512

. ε «Ζκεξνιφγην» ηεο ΓΝΛ γηα ην 

1966 δηαβάζακε φηη κέρξη ηνλ Οθηψβξην είραλ θαηαγξαθεί 29 ζπιιήςεηο θνξηηζηψλ, 

ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο κε βάζε ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, ρσξίο λα 

ππνινγίδνληαη νη ζπιιήςεηο πνπ γίλνληαλ ζηηο δηαδειψζεηο. Τπήξρε κάιηζηα ε 

παξαηήξεζε φηη ηηο πεξηζζφηεξεο ηηο θξαηνχζαλ γηα θάπνηεο ψξεο ζηελ αζηπλνκία, 

νπφηε θαη γηλφηαλ ε θαηαγξαθή ηνπο ζηα αζηπλνκηθά αξρεία θαη θαηφπηλ ηηο άθελαλ 

ειεχζεξεο
513

. Γειαδή, νη αζηπλνκηθέο αξρέο αθνινπζνχζαλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ 

εθθνβηζκνχ θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ζηνηρείσλ, πνπ απνδείρζεθε νιέζξηα επί 

Γηθηαηνξίαο
514

. Ζ Ρφε Νηάθνπξε καο είπε φηη ηηο δίθεο ηηο απνθεχγαλε, γηαηί 

ζπγθέληξσλαλ θφζκν θαη απηφ δελ ην ήζειαλ. Άιισζηε «ην πεηζφθνκκα ην έθαλαλ 

κε ηελ ηξνκνθξαηία»
515

. 

 Αλάκεζα ζηηο θνπέιεο πνπ ζπλειήθζεζαλ ην 1965 ζπλαληήζακε θαη ηε Βέηα 

(Διηζάβεη) Πνπινπνχινπ (γξακκαηέα ηεο ΓΝΛ Πεξηζηεξίνπ). Ζ αζηπλνκία, 
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 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 09: Αξρεία Νενιαίαο, θαθ. 02: Γεκνθξαηηθή Νενιαία 

Λακπξάθε, θαθ.: 276.00012, «Δθδεκνθξαηηζκφο. Πνιηηηθέο ειεπζεξίεο»/[Πξφηαζε], 16/4/1965. 
511

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, ό. π., θαθ.: 287.00020, «Σν λνκνζρέδην-Νέα εθηξνπή»/[Κείκελν], 18/7/1966, 

[7/1966], [8/1966]· Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, ό. π., ζ. 620. 
512

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν Ραδηνθσληθνχ ηαζκνχ, θαθ. : Ζ Φσλή ηεο Αιήζεηαο, θαθ.: Θεκαηηθέο 

θαηεγνξίεο/Σξνκνθξαηία-Γηψμεηο-Γίθεο, θαθ.: 329.00035, «Υσξίο ηίηιν»/[Ραδηνθσληθή Δθπνκπή], 

20/4/1966. 
513

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 09: Αξρεία Νενιαίαο, θαθ. 02: Γεκνθξαηηθή Νενιαία 

Λακπξάθε, θαθ.: 287.00003, «Ζκεξνιφγηα ζπιιήςεσλ θαη επηζέζεσλ»/[Ζκεξνιφγην], 22/2/1966-

10/1966. 
514

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, ό. π., θαθ.: 276.00014, «Μεξηθέο δηαπηζηψζεηο γχξσ απφ ηελ ηαθηηθή  ηεο 

αληίδξαζεο εηο βάξνο καο»/[Έθζεζε], Πάζρα 1965. 
515

 πλέληεπμε κε ηε Ρφε Νηάθνπξε, 2013. 
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γλσξίδνληαο ηελ ηδηφηεηά ηεο ηε ζηακάηεζε ζε θεληξηθφ δξφκν κε ην πξφζρεκα ηεο 

«εμαθξηβψζεσο ζηνηρείσλ» θαη κεηά ηνλ δηαπιεθηηζκφ πνπ αθνινχζεζε ηελ 

ζπλέιαβε θαη ηελ πξνζήγαγε ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο, γηα λα ηελ αθήζεη 

ιίγν αξγφηεξα ειεχζεξε
516

. Σν 1966 δηαβάζακε ζηελ Απγή φηη ζπλέιαβαλ: 1) ηελ 

Μαξία Καιιέξγε (θνηηήηξηα ζην Μαζεκαηηθφ ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη 

ζηέιερνο ηεο ΓΝΛ), γηα θαηνρή κπινθ θαη απνδείμεσλ
517

, 2) ηηο θνπέιεο: Κνχια 

Λεζέ, Γηψηα Ζιηνπνχινπ, Μαξία Κνηέηζε θαη Αζελά Εψε, κε ηελ θαηεγνξία ηεο 

«εμχβξηζηο ηεο αξρήο» (παξαπνηεκέλεο θαηεγνξίεο εθ κέξνπο αζηπλνκηθψλ πνπ είραλ 

θηάζεη κεηά ηα γεγνλφηα, ζχκθσλα κε ηνλ Λ. Κχξθν) κεηά απφ έθνδν ησλ 

αζηπλνκηθψλ ζηε Λέζρε Λακπξάθεδσλ ζηελ Ακθηζέα, νπφηε θαη ηηο νδήγεζαλ ζηε 

Γεληθή Αζθάιεηα γηα εμαθξίβσζε ζηνηρείσλ. Σειηθά, πξνθπιαθίζηεθαλ νη ηξεηο 

ηειεπηαίεο, θαζψο θαη ε Κνχια Κάηζνπ, γηαηί κε ηε ζηάζε ηνπο είραλ δψζεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο ππφινηπνπο Λακπξάθεδεο λα μεθχγνπλ
518

. Σελ επφκελε ρξνληά 

(1967) δηαβάζακε γηα ηε ζχιιεςε ηεο νχιαο Κνπηζνχλε κε ηελ θαηεγνξία φηη  

έβγαηλε απφ ηα γξαθεία ηεο ΔΓΑ
519

. 

ηελ ίδηα εθεκεξίδα ζπλαληήζακε επίζεο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο δίθεο ησλ Λακπξαθηζζψλ. ιεο ζην ηέινο αθήλνληαλ ειεχζεξεο, είηε 

κε αζσσηηθή απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ (φηαλ νη θαηεγνξίεο ήηαλ νθζαικνθαλψο 

θαηαζθεπαζκέλεο) είηε κε εμαγνξάζηκε πνηλή ή θαη κε άζθεζε έθεζεο, γεγνλφο πνπ 

επηβεβαηψλεη φηη ζηφρνο ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ  ήηαλ ε ηαιαηπσξία θαη ε θάκςε ηνπ 

εζηθνχ. Οη γξακκαηείο ησλ ηνπηθψλ νξγαλψζεσλ είραλ φινη ζην ελεξγεηηθφ ηνπο 

πνιιέο δίθεο. 

Γηα παξάδεηγκα, ζε αζσσηηθέο απνθάζεηο θαηέιεμαλ νη δίθεο: α)  ηεο νθίαο 

ηεθαλίδε πνπ θαηεγνξνχληαλ γηα έξαλν ππέξ ηεο ΓΝΛ ζηε Γνπκέληζζα ηνπ Κηιθίο 

θαη αλαγξαθή ηνπ ζήκαηνο «Ε» ζηελ πφξηα εηζφδνπ ηεο Λέζρεο ΓΝΛ, ζην ρσξηφ 

Γνξγφπε ηνπ Κηιθίο, θαη β) ηεο Δξηθίιεο Παπαδνπνχινπ πνπ θαηεγνξνχληαλ γηα 

παξάλνκν έξαλν ζην Λεβεληνρψξη ηνπ Κηιθίο
520

. 
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 «Πξνζσπηθφηεηεο ηνπ Πεξηζηεξίνπ αληίζεηεο κε ηε δηάιπζε ηεο Γ.Ν.Λ.», Ζ Απγή, 7/10/1965, ζ. 7. 
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 «Αληηηξνκνθξαηηθή εθδήισζε ζήκεξα ζην Πεξηζηέξη», Ζ Απγή, 12/5/1966, ζ. 6. 
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«Νέα πξσηνθαλή επεηζφδηα ζηελ Ακθηζέα… πλειήθζεζαλ θαη δεκνζηνγξάθνη», Ζ Απγή, 

15/6/1966, ζ. 1, 5· «Παξαπνηήζεηο», ό. π., 16/6/1966, ζ. 1, 4, 6· «Πξνθπιαθίζηεθαλ πέληε λένη ηεο 

ΓΝΛ Ακθηζέαο», ό. π., 19/6/1966, ζ. 10.  
519

 «Γηακαξηπξίεο γηα ηε ζχιιεςε κειψλ ηεο ΓΝ Λακπξάθε», ό. π., 11/2/1967, ζ. 6. 
520

«Καηεγνξνχκελε γηα έξαλν ππέξ ηεο ΓΝΛ αζσψζεθε», Ζ Απγή, ζ. 8· «Αζψσζε ζηειερψλ ηεο ΓΝ 

Λακπξάθε», ό. π., ζ. 3· «Άξρηζε ρζεο ε δίθε ησλ πέληε κειψλ ηεο ΓΝΛ Καιιηζέαο», ό. π., ζ. 6. 
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ηηο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο έρνπκε ηηο πεξηπηψζεηο: α) ηεο Μαξίαο 

Απνζηνιάθνπ πνπ θαηαδηθάζηεθε ζε θπιάθηζε 20 εκεξψλ κε δηθαίσκα εμαγνξάο ηεο 

πνηλήο πξνο 100 κεηαιιηθέο δξαρκέο εκεξεζίσο, γηα πξφθιεζε ησλ πνιηηψλ ζε 

ακνηβαία δηρφλνηα, επεηδή ηελ 25
ε
 Μαξηίνπ είρε θαηαζέζεη ζηεθάλη ζην εξψν ηεο 

Αγίαο Βαξβάξαο σο Λακπξάθηζζα. Δίρε θαηεγνξεζεί θαη γηα εμχβξηζε ζε βάξνο ησλ 

αζηπλνκηθψλ θαη βιαζθεκία, κε βάζε ην λφκν 4000/59 «πεξί ηεληηκπντζκνχ», αιιά 

αζσψζεθε
521

, β) ηεο Νίηζαο Σξέληα, απφ ην ηδεξφθαζηξν εξξψλ, ζε 15 εκέξεο 

θπιάθηζε, γηαηί δηέλεηκε καδί κε άιινπο πξνθεξχμεηο γηα ηελ 25ε Μαξηίνπ. Σειηθά, 

άζθεζαλ έθεζε θαη αθέζεθαλ ειεχζεξνη
522

, γ) ηεο ηπιηαλήο Αξβαληηάθε, απφ ηελ 

Καιιηζέα, γηα «πεξηχβξηζηλ αξρήο», επεηδή δηέλεηκε κε άιινπο ηέζζεξηο λένπο 

πξνθεξχμεηο κε «αληεζληθφ πεξηερφκελν», ε νπνία αθνχ άζθεζε έθεζε, αθέζεθε 

ειεχζεξε. Απνινγνχκελε, φκσο, ζην δηθαζηήξην θαηήγγεηιε ηελ πξνζβνιή πνπ 

ππέζηε ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα, φηαλ ν κάξηπξαο θαηεγνξίαο θαη δηνηθεηήο ηνπ 

παξαξηήκαηνο αζθαιείαο Καιιηζέαο ηεο έδεημε πνξλνγξαθηθφ πιηθφ, κε 

ππνγξακκηζκέλεο ηηο θξάζεηο πνπ πεξηέγξαθαλ ηηο εξσηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ 

αλδξψλ
523

. Σν πεξηζηαηηθφ αλαδεηθλχεη ηα πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ 

θάπνηεο θνπέιεο θαηά ηε ζχιιεςή ηνπο, θαζψο θαη ην κήλπκα πεξί ζεμνπαιηθήο βίαο 

πνπ εθπέκπαλε θάπνηνη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ζεζκψλ
524

, δ) ηεο Γέζπνηλαο Η. 

Φσηεηλνχ, Λακπξάθηζζαο 17 εηψλ, γηα παξάβαζε ηνπ λ. 4000/59 «πεξί 

ηεληηκπντζκνχ» θαη γηα αληίζηαζε θαηά ηεο αξρήο
525

. 

Σα ζηειέρε ηεο ΓΝΛ, ζε κηα πξνζπάζεηα εξκελείαο ησλ πνιιψλ 

θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ελαληίνλ ησλ κειψλ ηεο νξγάλσζεο, είραλ θαηαιήμεη 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δηθαζηηθή αξρή είρε ππνηαρζεί ζην Κέληξν. Ζ  ζπκπεξηθνξά, 

πάιη, ησλ αζηπλνκηθψλ απέλαληη ζηηο θνπέιεο πνίθηιε. πσο θάλεθε θαη απφ ηηο 

πξνθνξηθέο καξηπξίεο, θάπνηεο είραλ ππνζηεί θαη βία
526

. 

Οη Λακπξάθηζζεο πνπ καο έδσζαλ ζπλέληεπμε είραλ ζπιιεθζεί 

θαηεγνξνχκελεο  γηα αθηζνθφιιεζε, παξάλνκνπο εξάλνπο, δηαηάξαμε θνηλήο 

                                                           
521

 «Ζ ρζεζηλή δηθή ηξηψλ κειψλ ηεο ΓΝ Λακπξάθε Αγίαο Βαξβάξαο γηα ην ζηεθάλη ηεο 25
εο

 

Μαξηίνπ», Ζ Απγή, 7/5/1965, ζ. 6.  
522

 «Αζσψζεηο ζηειερψλ ηεο ΔΓΑ θαη ηεο ΓΝΛ εξξψλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ ζηειερψλ 

ηδεξνθάζηξνπ», ό. π., ζ. 3. 
523

 «Άξρηζε ρζεο ε δίθε ησλ πέληε κειψλ ηεο ΓΝΛ Καιιηζέαο», ό. π., ζ. 5· «Καηαδηθάζηεθαλ ζε 

θπιάθηζε 7 κελψλ νη 5 Λακπξάθεδεο. Έθακαλ έθεζε θαη αθέζεθαλ ειεχζεξνη», ό. π., 1/10/1966, ζ. 6.
 
      

524
 Ζ πνξλνγξαθία είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηνπ παηξηαξρηθνχ ζπζηήκαηνο θαη νδεγεί ζηε 

ζεμνπαιηθή βία θαηά ησλ γπλαηθψλ, έηζη ψζηε «ε πνξλνγξαθία είλαη ε ζεσξία θαη ν βηαζκφο ε 

πξάμε», βι. Valerie Bryson, ό. π., ζ. 299. 
525

 «Θήιπο  … Λακπξάθεο», Απνγεπκαηηλή, 14/2/1966, ζ. 9. 
526

 πλέληεπμε κε ηε Μαξία Μαξνπιάθνπ, 2013. 
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εζπρίαο, εμαθξίβσζε ζηνηρείσλ, πεξηχβξηζε αξρήο ή γηα πξφθιεζε ησλ πνιηηψλ ζε 

ακνηβαία δηρφλνηα, ζχκθσλα κε ηνλ λ. 942/46. 

Βέβαηα, νη δηψμεηο ελαληίνλ ησλ Λακπξάθεδσλ θαη ησλ Λακπξαθηζζψλ δελ 

γλψξηζαλ παληνχ ηελ ίδηα έληαζε θαη έθηαζε. Ζ δπλακηθή ηεο νξγάλσζεο, θαζψο θαη 

νη πνιηηηθνθνηλσληθέο ζπλζήθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο έπαηδαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ λενιαίσλ θαη αζηπλνκίαο. Γηα παξάδεηγκα, ζην Ρέζπκλν δελ 

παξαηεξήζεθαλ δηψμεηο παξά κφλν παξαθνινπζήζεηο
527

.  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πνιχκνξθεο επίζεζεο πνπ δερφηαλ ε ΓΝΛ, ην Κ 

πξφηεηλε ζηα κέιε λα επηδεηθλχνπλ κεγαιχηεξε ππεπζπλφηεηα θαη λα απνθεχγνπλ ηηο 

πξνθιήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, κεηαμχ άιισλ πξφηεηλαλ λα κελ θπθινθνξνχλ κε 

κπινθ, θαηαζηάζεηο νλνκάησλ ή εηζεγήζεηο, λα νξίδνπλ θάπνηνλ ζπξσξφ ζηηο 

αζηηθέο Λέζρεο, ηα θιεηδηά ησλ Λεζρψλ λα ηα έρνπλ νη ππεχζπλνη νη νπνίνη ζα 

ειέγρνπλ ην βξάδπ πξηλ θιείζνπλ θ. ά.
528

. Πξνηηκφηεξν φισλ φκσο ζεσξνχζαλ φηη 

ήηαλ νη πνιηηηζηηθέο εμνξκήζεηο κε δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο, θαιιηηερληθέο βξαδηέο θαη 

άιια παξφκνηα
529

. ε απηφ ην πιαίζην ελέηαμε θαη ε Καίηε Σζαξνπρά ην Φεζηηβάι 

Κνξηηζηψλ Μαθεδνλίαο
530

.  

ε πεξίπησζε πάιη πνπ θάπνηνο έκπαηλε ζην ζηφραζηξν ηεο ηξνκνθξαηίαο ή 

ησλ δηθαζηηθψλ δηψμεσλ, πξφηεηλαλ λα εηδνπνηεί ακέζσο ηελ νξγάλσζε θαη ην 

θφκκα, λα δεκνζηνπνηεί ην πεξηζηαηηθφ, λα επηδεηθλχεη παιηθαξηά θαη ζζέλνο, θαη ηα 

έμνδα ησλ δηθεγφξσλ λα ηα πιεξψλεη ε ΓΝΛ κε ρξήκαηα απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

εμνξκήζεηο θ.ά.
531

. 

Οη παξαπάλσ δξάζεηο εθθνβηζκνχ, δηψμεσλ θαη ηξνκνθξαηίαο (θξάηνπο θαη 

παξαθξάηνπο) είραλ ζπκβάιεη ζηελ εμαζζέλεζε ηεο ΓΝΛ. Δηδηθά κεηά ην β΄ εμάκελν 

ηνπ 1966, πνπ είρε δερζεί πνιχ κεγάιε πνιεκηθή, ε δξάζε ηεο, φπσο θαίλεηαη ζηα 

αξρεία, είρε πεξηνξηζηεί ζηελ Αζήλα, ηνλ Πεηξαηά, ηε Θεζζαινλίθε, ηελ 

ζπνπδάδνπζα λενιαία θαη ζε νξηζκέλεο νξγαλψζεηο ηεο επαξρίαο (Αλ. Μαθεδνλία-

                                                           
527

 πλέληεπμε κε ηνλ Κσλζηαληίλν Σζηκπίδε, 2011. 
528

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 09: Αξρεία Νενιαίαο, θαθ. 02: Γεκνθξαηηθή Νενιαία 

Λακπξάθε, θαθ.: 275.00017, «Γηάγξακκα Δηζήγεζεο»/[ρέδην Δηζήγεζεο], 11-12/3/1966. 
529

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, ό. π., θαθ.: 279.00057, «Πλεπκαηηθφο εθπνιηηηζηηθφο ζπλαγεξκφο (ζην ρψξν 

ηεο Νενιαίαο) κε ζηφρν θαη πεξηερφκελν ηελ Δζληθή Αλαγέλλεζε»/[Απφθαζε], 18/11/1966. 
530

 ΔΜΗΑΝ, ό. π., θαθ. 1, ππνθ. 1, «Οκηιία απφ ηελ ηειηθή εθδήισζε ηνπ Φεζηηβάι Κνξηηζηνχ ηεο 

ΓΝΛ», 1966. 
531

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, ό. π., θαθ.: 276.00053, «Σξνκνθξαηία θαη αληηκεηψπηζή ηεο/Πξνεδξείν 

Σεηάξηε 12/10/1966/Δηζήγεζε»/ [Δηζήγεζε + Πξαθηηθά], 12/10/1966. 
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Θξάθε, Αλ. ηεξεά, Υαληά, Σξίθαια, Υαιθηδηθή, χπαηζξνο Θεζζαιία θ.ά.)
532

. 

Μεηαμχ ησλ άιισλ είραλ σο απνηέιεζκα θαη ηνλ εθθνβηζκφ ησλ θνξηηζηψλ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο, κε ζπλέπεηεο ηε κείσζε ηεο ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξάζεηο ηεο ΓΝΛ 

θαη ηε κείσζε ησλ πνζνζηψλ ηνπο ζηηο νξγαλψζεηο δηαθφξσλ πεξηνρψλ. ηα 

αξρεηαθά ηεθκήξηα ζπλαληήζακε ηελ πιεξνθνξία φηη ζε θάπνηεο κηθξναζηηθέο 

ζπλνηθίεο ηεο Αζήλαο νη θνπέιεο δελ ήζειαλ λα θαίλνληαη φηη ήηαλ Λακπξάθηζζεο, 

ελψ ζε άιιεο νη κεηέξεο απφ θφβν δελ ήζειαλ νη θφξεο ηνπο λα πεγαίλνπλ ζηηο 

Λέζρεο
533

. ηηο ηειεπηαίεο πξνζπάζεηεο ηεο ΓΝΛ γηα ηφλσζε ηεο γπλαηθείαο 

ζπκκεηνρήο ζηελ νξγάλσζε θαηαγξάθνληαη εθ λένπ νη πάγηεο πξνηάζεηο γηα 

ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ησλ θνξηηζηψλ, κε ζεηξά δηαιέμεσλ ή δεκνζηεχκαηα 

ζηνλ θηιηθφ ηχπν ζρεηηθά κε ηε ζέζε θαη ην ξφιν ησλ θνξηηζηψλ ζηελ νξγάλσζε, 

θαζψο θαη ε πινπνίεζε δξάζεσλ απφ ηα θνξίηζηα, φπσο ην Β΄ Φεζηηβάι Κνξηηζηνχ-

Λακπξάθηζζαο ζηε Μαθεδνλία
534

. 

 

3.κ.  Από ηε δηθηαηνξία έωο ζήκεξα   

Ζ ρνχληα βξήθε ηε ΓΝΛ απξνεηνίκαζηε, ελψ ππήξρε απφ θαηξφ ε αλεζπρία γηα 

εθδήισζε ζηξαηησηηθνχ πξαμηθνπήκαηνο. Οη πεξηζζφηεξνη είραλ επελδχζεη ζηηο 

βνπιεπηηθέο εθινγέο πνπ είραλ νξηζηεί ηνλ Μάην ηνπ 1967. Δίραλ επηθξαηήζεη ε 

αηζηνδνμία ηεο εθινγηθήο λίθεο ησλ δεκνθξαηηθψλ δπλάκεσλ (Έλσζεο Κέληξνπ) θαη 

ν αγψλαο γηα ηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ηεο ΔΓΑ. Κπθινθνξνχζαλ κάιηζηα 

θαζεζπραζηηθέο δηαβεβαηψζεηο φηη ην 1967 δελ ήηαλ 1936 (δηθηαηνξία ηνπ Η. 

Μεηαμά)
535

. Οχηε φζνη αλήθαλ ζηηο θνκκαηηθέο ηξηάδεο, θαη ζεσξεηηθά έπξεπε λα 

ήηαλ πξνεηνηκαζκέλνη, γλψξηδαλ θάηη ή είραλ θάπνην ζρέδην ζε πεξίπησζε 

πξαμηθνπήκαηνο. Ζ Μαξία Καιιέξγε ζπκάηαη θάπνηεο ζπλαληήζεηο κε ηνλ Μπάκπε 

Θενδσξίδε (γξακκαηέα ηεο νξγάλσζεο Αζελψλ) κε ζέκα ηε δξάζε ηνπο ζε 

πεξίπησζε δηθηαηνξίαο. Γελ ζπκάηαη φκσο λα είρε θαηαηεζεί θάπνην ζρέδην. «Σν 

απνηέιεζκα», καο είπε, «ήηαλ, ηελ εκέξα ηνπ πξαμηθνπήκαηνο, λα γεκίζεη ν ιφθνο 
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 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, ό. π., θαθ.: 276.00066, «Γηάγξακκα εηζήγεζεο/Δηζήγεζε», [Δηζήγεζε], 

15/1/1967 θαη  θαθ.: 275.00033, «Δηζήγεζε ζε ζχλνδν ηνπ Κ ηεο ΓΝΛ»/ [Δηζήγεζε], 25-26/2/1967. 
533

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, ό. π., θαθ.: 280.00053, «Κείκελν ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΓΝΛ Αζήλαο»/ 

[Δζσνξγαλσηηθφ θείκελν], 11/10/1966. 
534

 ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 06: Κνκκαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο ΔΓΑ, θαθ. 03: Κνκκαηηθέο 

νξγαλψζεηο δηαθφξσλ πεξηνρψλ, θαθ.: Κεληξηθή θαη Γπηηθή Μαθεδνλία, θαθ.: 630.00017, 

«Πξνηάζεηο»/[εκείσκα], [1965-1967]· ΦΑ-ΑΚΗ-Νενιαία, Αξρείν ΔΓΑ, θαθ. 09: Αξρεία Νενιαίαο, 

θαθ. 02: Γεκνθξαηηθή Νενιαία Λακπξάθε, θαθ.: 280.00032, «Πξνγξακκαηηζκφο»/ 

[Πξνγξακκαηηζκφο],  2-3/1967. 
535

 Καηεξίλα αηλ-Μαξηέλ, ό. π., ζ. 227, 250· πλέληεπμε κε ηνλ Κσλζηαληίλν Σζηκπίδε, 2011. 
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ηνπ Τκεηηνχ λέα παηδηά πνπ πεξίκελαλ νδεγίεο θαη εκείο έηζη αλίδενη θαη 

απξνεηνίκαζηνη πνπ ήκαζηαλ, ηα ζηείιακε ζηα ζπίηηα ηνπο. ζνη θαη φζεο ήηαλ 

γλσζηνί ζπλειήθζεζαλ. Οη ππφινηπνη θαζίζαλε θξφληκνη»
536

.  

Σελ 21
ε
 Απξηιίνπ 1967 ζπλέιαβαλ ηνπο/ηηο πεξηζζφηεξνπο/εο πνπ ήηαλ 

θαηαγεγξακκέλνη ζηνπο θαηαιφγνπο ηεο αζηπλνκίαο, θπξίσο ηα ζηειέρε ηεο ΓΝΛ ηα 

νπνία ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ήηαλ πξψελ κέιε ή ζηειέρε ηεο Ν.ΔΓΑ. ινη θαη φιεο 

αθνινχζεζαλ θνηλή πνξεία, θπιαθίζεηο, βαζαληζηήξηα, θαηαδίθεο, εμνξία. χκθσλα 

κε ηηο καξηπξίεο καο, θαίλεηαη φηη γιίησζαλ ηηο δηψμεηο φζνη θαη φζεο είραλ εληαρζεί 

ζηελ ΓΝΛ ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ πξηλ ην πξαμηθφπεκα ησλ ζπληαγκαηαξρψλ, πηζαλφλ 

γηαηί δελ είρε αθφκε ζηνηρεία ηνπο ε αζηπλνκία. ζνη λένη θαη λέεο ηεο ΓΝΛ μέθπγαλ 

ηηο καδηθέο ζπιιήςεηο ζπγθξφηεζαλ ηηο πξψηεο αληηδηθηαηνξηθέο νξγαλψζεηο, πνπ 

βξέζεθαλ ζηελ πξψηε γξακκή ηνπ αληηδηθηαηνξηθνχ αγψλα, πάιεςαλ, βαζαλίζηεθαλ, 

θπιαθίζηεθαλ, δνινθνλήζεθαλ. Αξθεηνί θαη αξθεηέο ζηακάηεζαλ θάζε πνιηηηθή 

δξάζε ή πξνζπάζεζαλ λα επηβηψζνπλ. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη έκεηλαλ ζην 

αππξφβιεην. Πνιινί/έο πξνζήρζεζαλ ζηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα γηα αλαθξίζεηο (θαη 

εθθνβηζκφ) θαη θαηφπηλ αθέζεθαλ ειεχζεξνη/εο, άιινη/εο ηεινχζαλ ππφ 

παξαθνινχζεζε θαη άιινη/εο ζπλειήθζεζαλ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν
537

. 

Απφ ηηο Λακπξάθηζζεο πνπ καο έδσζαλ ζπλέληεπμε ε Ρφε Νηάθνπξε θαη ε 

Ρεληψ Παπαηζαξνχρα-Μίζζηνπ ήηαλ αλάκεζα ζηηο πξψηεο πνπ ζπλέιαβαλ ην πξσηλφ 

ηεο 21
εο

 Απξηιίνπ 1967. Ζ Ρφε Νηάθνπξε, έγθπνο ζην πξψην ηεο παηδί, αξρηθά 

κεηαθέξζεθε ζηνλ Ηππφδξνκν, θαηφπηλ ζην λνζνθνκείν «Αιεμάλδξα» ιφγσ 

επαπεηινχκελεο γέλλαο, απφ εθεί ζηελ Γεληθή Αζθάιεηα Αζελψλ θαη ηέινο 

εμνξίζηεθε ζηε Γπάξν, απ‟ φπνπ απνιχζεθε θαηφπηλ κεζνιαβήζεσο ηνπ Γηεζλνχο 

Δξπζξνχ ηαπξνχ, ελψ κέρξη ην ηέινο ηεο Γηθηαηνξίαο βξηζθφηαλ ππφ 

παξαθνινχζεζε
538

. Ζ  Ρεληψ Παπαηζαξνχρα-Μίζζηνπ νδεγήζεθε ζηε Γπάξν θαη 

θαηφπηλ ζηηο θπιαθέο Αιηθαξλαζζνχ, κέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1970, νπφηε θαη 

απνιχζεθε
539

. 

Άιιεο αθνινχζεζαλ ην δξφκν ηεο παξαλνκίαο. Μία απφ απηέο ήηαλ ε Μαξία 

Καιιέξγε, ε νπνία ζπλειήθζε αξγφηεξα κεηά απφ παξαθνινχζεζε, δηθάζηεθε σο 

κία απφ ηνπο ππαίηηνπο βνκβηζηηθήο επίζεζεο ζην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο κε ζχκα 
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λεαξή θνπέια, θπιαθίζηεθε ζηηο θπιαθέο Αβέξσθ θαη φηαλ γθξεκίζηεθαλ 

νδεγήζεθε ζηηο θπιαθέο Κνξπδαιινχ
540

.    

Κάπνηεο ζπλειήθζεζαλ αξγφηεξα θαη αθνινχζεζαλ θαη απηέο ην δξφκν ηεο 

θπιάθηζεο ή ηεο εμνξίαο. Ζ Λακπξηλή Παπαγησξγάθε-Καξάκπεια εμνξίζηεθε ζηε 

Γπάξν θαη φηαλ άδεηαζαλ ην λεζί ηε κεηέθεξαλ καδί κε ηηο ππφινηπεο γπλαίθεο ζηηο 

θπιαθέο Αιηθαξλαζζνχ ζηελ Κξήηε έσο ην 1970, νπφηε αθέζεθε ειεχζεξε θαη δελ 

ηελ μαλαελφριεζαλ
541

.  

Ζ ιγα Σζνιαθίδνπ ζπλειήθζε ζηηο 3 Ηνπιίνπ 1968. ην κεηαμχ είρε 

αλαπηχμεη αληηδηθηαηνξηθή δξάζε, ζηελ αξρή ζπκκεηέρνληαο ζε απζφξκεηεο 

πξσηνβνπιίεο (γξαθή ζπλζεκάησλ) θαη αξγφηεξα ζην ΠΑΜ. ηαλ ζπλειήθζε έδεζε 

40 εκέξεο βαζαληζηεξίσλ ζηελ Αζθάιεηα Αζελψλ, θαηφπηλ δηθάζηεθε ζηε Λάξηζα 

κε ηνλ α.λ. 509, θαηαδηθάζηεθε ζε θπιάθηζε 20 ρξφλσλ θαη νδεγήζεθε ζηηο θπιαθέο 

Αβέξσθ
542

.  

Σελ Κξήηε κπψθνπ ηε ζπλέιαβαλ ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ 1967, ηελ πξψηε κέξα 

πνπ επέζηξεςε ζηελ εξγαζία ηεο κεηά ηε γέλλεζε ηνπ πξψηνπ ηεο παηδηνχ. 

Οδεγήζεθε ζην Γξαθείν Μεηαγσγψλ θαη απφ εθεί, παξέα κε ηελ Βάζσ Καηξάθε θαη 

ηελ Μίλα Γηάλλνπ, κεηαθέξζεθε αξρηθά ζηε Γπάξν (κέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1968) 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο θπιαθέο Αιηθαξλαζζνχ ζην Ζξάθιεην, απ‟ φπνπ  απνιχζεθε 

ζηηο 29 Απγνχζηνπ 1969, σο κεηέξα κε κηθξφ παηδί, κεηά απφ κεζνιάβεζε ηνπ 

Γηεζλνχο Δξπζξνχ ηαπξνχ.
543

 

Ζ Κπξηαθή Φαθάξνπ θιήζεθε ζηελ Αζθάιεηα γηα αλάθξηζε αξθεηέο θνξέο –

πεξηζζφηεξν γηα εθθνβηζκφ, φπσο ππνζηεξίδεη– αιιά δελ εμνξίζηεθε
544

. Ζ Μαξία 

Μαξνπιάθνπ δηέθπγε ηε ζχιιεςε σο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1969, αιιά θαη φηαλ ηελ 

ζπλέιαβαλ δελ ηελ θξάηεζαλ επεηδή είρε κσξφ θαη ήηαλ ε επνρή πνπ κε ηελ 

παξέκβαζε ηνπ Γηεζλνχο Δξπζξνχ ηαπξνχ απνιχαλε ηηο κσξνκάλεο. ην δηάζηεκα 

κέρξη ηε ζχιιεςή ηεο βνήζεζε φζν θαη φπσο κπνξνχζε ηνλ αληηδηθηαηνξηθφ αγψλα. 

Μεηέθεξε κελχκαηα ή ζπλέβαιε ζηελ ελεκέξσζε ηνπ δηεζλνχο ηχπνπ γηα ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ δηθηαηνξηθή Διιάδα κε ηε παξνρή πιηθνχ γηα ηα βαζαληζηήξηα
545

. 

Ζ Αξγπξψ Εαλλή-Ρεθιείηε ηελ επνρή ηεο επηβνιήο ηεο Γηθηαηνξίαο ήηαλ 

έγθπνο. Καηέθπγε ζην παηξηθφ ηεο ζηελ Υίν, φπνπ γέλλεζε, ελψ ν άληξαο ηεο ήηαλ 

                                                           
540

 πλέληεπμε κε ηε Μαξία Καιιέξγε, 2013. 
541

 πλέληεπμε κε ηε Λακπξηλή Παπαγησξγάθε-Καξάκπεια, 2013. 
542

 πλέληεπμε κε ηελ ιγα Σζνιαθίδνπ, 2013. 
543

 πλέληεπμε κε ηελ Κξήηε κπψθνπ, 2013. 
544

 πλέληεπμε κε ηελ Κπξηαθή Φαθάξνπ, 2013. 
545

 πλέληεπμε κε ηε Μαξία Μαξνπιάθνπ, 2013. 



151 

 

παξάλνκνο. Σν 1968 επέζηξεςε ζηελ Αζήλα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γηθηαηνξίαο δελ 

έθαλε «ηίπνηα ζεκαληηθφ», φπσο καο είπε, έδεζε φκσο ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ ζπδχγνπ 

ηεο Υξήζηνπ Ρεθιείηε (παξαλνκία, ζχιιεςε, βαζαληζηήξηα, δίθε, θπιάθηζε)  έσο ην 

1973. πνηε κπνξνχζε έζηειλε πιεξνθνξίεο ζην εμσηεξηθφ, ζε εθεκεξίδεο ή 

πξνμελεία.
546

. 

Ζ ιγα Γθξάηδηνπ ηελ επνρή ηεο Γηθηαηνξίαο, επεηδή είρε θάθειν ζηελ 

αζηπλνκία, δελ είρε δηαβαηήξην γηα λα κπνξέζεη λα θχγεη γηα ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ 

κε γεξκαληθή ππνηξνθία πνπ εθθξεκνχζε. ην κεηαμχ ηελ είραλ πηέζεη αξθεηέο θνξέο 

λα ππνγξάςεη «δήισζε κεηαλνίαο». Αλαγθάζηεθε λα δνπιεχεη αλαζθάιηζηε ζε 

πεξηζηαζηαθέο εξγαζίεο -θάπνηεο ζρεηηθέο θαη κε ην πηπρίν ηεο- θαη γηα ηέζζεξα 

ρξφληα απαζρνιήζεθε ζε έλα εξεπλεηηθφ πξφγξακκα. Χο κφλε αληηδηθηαηνξηθή 

πξάμε αλάθεξε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε ζπγθέληξσζε ππέξ ησλ αγσληδφκελσλ 

θνηηεηψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ, ην βξάδπ ηεο Πέκπηεο, 15 Ννεκβξίνπ 1973, πνπ 

ιεηηνχξγεζε ν ξαδηνθσληθφο πνκπφο
547

. Δπί θπβεξλήζεσο Μαξθεδίλε (Οθηψβξηνο-

Ννέκβξηνο 1973) πήξε δηαβαηήξην γηα ην εμσηεξηθφ. Γχν εκέξεο πξηλ ην 

πξαμηθφπεκα ηνπ Ησαλλίδε (25 Ννεκβξίνπ 1973-24 Ηνπιίνπ 1974) ηε ζπλέιαβαλ θαη 

ηέζεθε ππφ θξάηεζε ζηα θεληξηθά ηεο Αζθάιεηαο Αζελψλ. Σελ ππνβάιαλε ζε 

ειαθξηά θάιαγγα, πξνθεηκέλνπ λα ηεο απνζπάζνπλ πιεξνθνξίεο γηα άηνκα πνπ 

εκπιέθνληαλ ζηελ εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη φηαλ αληηιήθζεθαλ φηη απηφ δελ 

ήηαλ εθηθηφ ηελ άθεζαλ ειεχζεξε. ε αληίζεζε κε ηελ ίδηα, φπσο καο είπε, πνιιέο 

απφ ηηο θίιεο ηεο γλψξηζαλ ηελ εμνξία θαη ηα βαζαληζηήξηα.
548

. 

Οη Λακπξάθηζζεο πνπ ζπλαληήζακε ζηελ βηβιηνγξαθία, ε Βάζσ Βπζφθαιε, ε 

Δπδνμία Μνπηζίνπ-Θεάθνπ θαη ε Εαραξνχια Υνλδξνθνχθε-Καπνπξάλε, φιεο 

αλψηεξα ζηειέρε ηεο ΓΝΛ, είραλ ηελ ηχρε ησλ πεξηζζφηεξσλ ζηειερψλ (ζπιιήςεηο, 

βαζαληζηήξηα, θπιαθίζεηο-εμνξία)
549

.  

πλνςίδνληαο, ε επηαεηία ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο απνηέιεζε γηα φιεο 

ηνπο έλα ξήγκα ζηε δσή ηνπο. Έθνςε ην λήκα ηεο επαλαζηαηηθφηεηαο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα αλαπηχμνπλ. Πνιιέο ηαιαηπσξήζεθαλ κε δηψμεηο, βαζαληζηήξηα θαη 

εμνξίεο, πνιιέο γχξηζαλ πάιη πίζσ ζην ζπίηη, ελψ άιιεο αθινχζεζαλ αηνκηθνχο 

αγψλεο. Κάπνηεο, εθηφο ηνπ φηη πξφζθεξαλ πνιιά ζηνλ θαηνπηλφ αληηδηθηαηνξηθφ 
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αγψλα, κεηαπνιηηεπηηθά ζπλέρηζαλ λα αζρνινχληαη κε ηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή, 

πνιηηηζηηθή, πλεπκαηηθή δσή ηνπ ηφπνπ.  

Μεηαπνιηηεπηηθά, γλσξίδνπκε φηη νη πεξηζζφηεξνη/εο ηεο ΓΝΛ 

εμαθνινπζνχζαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα δξνπλ ζην ρψξν ηεο Αξηζηεξάο, 

δηαζθνξπηζκέλνη ζηηο δηάθνξεο ζπληζηψζεο ηεο. εκαληηθφο αξηζκφο απηψλ 

παξακέλνπλ αλεμάξηεηνη/εο, θαη φζνη/εο κεηέρνπλ ζε θφκκαηα βξίζθνληαη 

πεξηζζφηεξν ζηε βάζε, ζαλ ζπκπαζνχληεο πεξηζζφηεξν παξά ζαλ ελεξγά κέιε. 

Γεληθφηεξα, σο παηδηά ηεο πνιπδηάζηαηεο ζηξάηεπζεο πνπ είρε πξνηείλεη ε Νενιαία 

Λακπξάθε, αληηκεησπίδνπλ κε ζθεπηηθηζκφ ηε ζεκεξηλή πνιπδηάζπαζε ηεο 

Αξηζηεξάο. Οξηζκέλνη/εο παιηνί θνκκνπληζηέο δεκηνχξγεζαλ ηάζεηο (κε βάζε ηελ 

θνκκνπληζηηθή ηδενινγία), εθήκεξεο θηλήζεηο, δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ησλ δχν 

θνκκνπληζηηθψλ θνκκάησλ πνπ πξνήιζαλ απφ ηε δηάζπαζε (1968), ζηηο νπνίεο 

έδσζαλ ηηο νλνκαζίεο: ην «Υάνο»
 550

, νη «400», νη «77»
551

. Δπξφθεηην γηα 

αλαδεηήζεηο πνπ ζπλδένληαλ άκεζα κε ηηο εκπεηξίεο πνπ είραλ βηψζεη ζηε Νενιαία 

Λακπξάθε, κε ηηο αλνηρηέο δνκέο -ζρήκα πνπ ιεηηνπξγνχζε ζε ζπγθεθξηκέλε βάζε- 

θαη ζε άκεζε επαθή κε ηελ θνηλσλία. Βέβαηα, νη αλαλεσηηθέο ηδέεο αθνξνχζαλ 

θπξίσο ηνπο παιηνχο ππεχζπλνπο θαη ηνπο θνηηεηέο. Ζ βάζε ηεο Νενιαίαο 

Λακπξάθε, ηδίσο ζηα ρσξηά, εληάρζεθε ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ηεο ζην ΚΚΔ (ή θαη 

ζην ΠΑΟΚ). Ζ πξνζρψξεζή ηνπο ζην έλα ή ην άιιν θφκκα -κεηά ηε δηάζπαζε ζε 

ΚΚΔ θαη ΚΚΔ εζσηεξηθνχ ην 1968- θαζνξίζηεθε απφ ηελ νηθνγελεηαθή παξάδνζε, 

ηελ αληίδξαζε ησλ ηνπηθψλ ππεπζχλσλ θαη ηε λννηξνπία πνπ είρε θαιιηεξγήζεη ε 

Νενιαία Λακπξάθε, ε νπνία ζε κεγάιν βαζκφ ήηαλ πηζηή ζηελ θνκκαηηθή γξακκή 

θαη απζηεξή απέλαληη ζε θάζε παξεθηξνπή
552

. 

Απφ ηηο Λακπξάθηζζεο πνπ καο έδσζαλ ζπλέληεπμε, κεηαπνιηηεπηηθά ιίγεο 

αζρνιήζεθαλ κε ηελ ελεξγφ πνιηηηθή, θάπνηεο αζρνιήζεθαλ μαλά κε ηνλ 

ζπλδηθαιηζκφ θαη άιιεο εληάρζεθαλ ζε ζπιιφγνπο.  

Γηα παξάδεηγκα, ε Ρφε Νηάθνπξε, κέζσ ηεο ελαζρφιεζήο ηεο κε ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε αζρνιήζεθε κε ηελ εξγαδφκελε κεηέξα, ηα παηδηά θαη ηνπο παηδηθνχο 
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ζηαζκνχο. Απφ ηε ζπληαμηνδφηεζή ηεο θαη κεηά αζρνιείηαη κε ηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο ζηε ζπλνηθία ηεο, ηελ Κπςέιε. Ζ Κξήηε κπψθνπ ήηαλ δχν θνξέο 

ππνςήθηα κε ηνλ «πλαζπηζκφ ηεο Αξηζηεξάο θαη ηεο Πξνφδνπ» ζηνλ λνκφ 

Ζξαθιείνπ, αιιά κεηά ηε λέα δηάζπαζε (1992) απνρψξεζε θαη έρεη ζηακαηήζεη λα 

αζρνιείηαη ελεξγά κε ηελ πνιηηηθή
553

. Ξερσξηζηή πνιηηηθή εμέιημε είρε ε Αιεμάλδξα 

Γξφζνπ
554

(Αιέθα Παπαξήγα), πνπ ηφηε ήηαλ κέινο ηεο ηξηκεινχο γξακκαηείαο ηνπ 

γξαθείνπ ηεο πνπδάδνπζαο Νενιαίαο ηεο ΓΝΛ, κεηαδηθηαηνξηθά γηα πνιιά ρξφληα 

εθιεγφηαλ βνπιεπηήο ηνπ ΚΚΔ, θαη απφ ην 1991 έσο ην 2013 ππήξμε Γεληθή 

Γξακκαηέαο ηνπ ΚΚΔ.  

Ζ Ρφε Νηάθνπξε, επίζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αξγπξψ Εαλλή-Ρεθιείηε θαη 

ηελ Αζελά Νηθνιάνπ, πξσηνζηάηεζαλ ζηε ζχζηαζε ηεο Δηαηξείαο Μειέηεο ηεο 

Ηζηνξίαο ηεο Αξηζηεξήο Νενιαίαο (ΔΜΗΑΝ) -φλνκα πνπ έδσζε ν ηζηνξηθφο Γηάλλεο 

Γηαλνπιφπνπινο, επίζεο «Λακπξάθεο»- κε ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε ησλ αξρείσλ, ηε 

κειέηε θαη ηε δηάζσζε ηεο ηζηνξίαο ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε
555

. Ζ Λακπξηλή 

Παπαγησξγάθε-Καξάκπεια ζπλέρηζε ηε δξάζε ηεο ζην σκαηείν Δκπνξνυπαιιήισλ 

θαη ε Αξγπξψ Εαλλή-Ρεθιείηε αζρνιήζεθε κε ηνλ χιινγν Λνγηζηψλ. Ζ Μαξία 

Μαξνπιάθνπ ηα πξψηα κεηαπνιηηεπηηθά ρξφληα, γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ζπκκεηείρε ζηελ Παλειιήληα Έλσζε Ννηθνθπξψλ
556

, ελψ αξγφηεξα αζρνιήζεθε κε 

ηνλ Γηθεγνξηθφ χιινγν. Με ηνλ πκβνιαηνγξαθηθφ χιινγν Δθεηείνπ Κξήηεο 

αζρνιήζεθε απφ ην 1984 έσο ην 2000 θαη ε Κξήηε κπψθνπ, θαζψο επίζεο θαη κε 

ηνλ ζχιινγν «Φίινη ηνπ Παηδηνχ»
557

 . 

ιεο ηνπο, επίζεο, δήισζαλ φηη κεηαπνιηηεπηηθά πξνηίκεζαλ λα αζρνιεζνχλ 

πεξηζζφηεξν κε ηε δνπιεηά ηνπο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, γηαηί είραλ απνγνεηεπηεί 

απφ ηελ πνξεία θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θνκκάησλ ηεο Αξηζηεξάο, ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη φηη έκεηλαλ ακέηνρεο ζε ζπιινγηθέο αγσληζηηθέο δξάζεηο, φπσο 

δηαδειψζεηο, απεξγίεο, νχηε πσο ήηαλ αδηάθνξεο θαη ρσξίο άπνςε γηα ηα πνιηηηθά 

πξάγκαηα. Αληηκεηψπηδαλ φκσο ηα θφκκαηα ηεο Αξηζηεξάο κε ζθεπηηθηζκφ. Οη 

πεξηζζφηεξεο έθαλαλ ελδηαθέξνπζα θαξηέξα, άιιε σο δηθεγφξνο, άιιε σο 

θαζεγήηξηα παλεπηζηεκίνπ, άιιε σο ειεχζεξε επαγγεικαηίαο, ελψ ζήκεξα είλαη φιεο 

ηνπο ζπληαμηνχρεο.  

                                                           
553

 πλέληεπμε κε ηε Ρφε Νηάθνπξε θαη ηελ Κξήηε κπψθνπ, 2013. 
554

 «Μαο πλίγνπλ θάζε πξσηνβνπιία», ό. π., ζ. 6. 
555

 Αζελά Νηθνιάνπ, «Οη απαξρέο…», Αλαδξνκέο, ηρ. 1 (Γεθέκβξηνο 2010), ζ. 222-229. 
556

 πλέληεπμε κε ηε Μαξία Μαξνπιάθνπ, 2013. 
557

 πλέληεπμε κε ηελ Κξήηε κπψθνπ, 2013.  



154 

 

ζνλ αθνξά ηνλ πνιηηηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ, νη πεξηζζφηεξεο δειψλνπλ φηη 

παξέκεηλαλ ζηνλ ρψξν ηεο επξχηεξεο Αξηζηεξάο, «ρσξίο θνκκαηηθή έληαμε». Οη 

ηέζζεξηο απφ ηηο δέθα, αξρηθά, έγηλαλ κέιε ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ θαη αξγφηεξα 

ππνζηήξημαλ ζρήκαηα ηεο επξχηεξεο Αξηζηεξάο. Γχν άιιεο, γηα ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα εληάρζεθαλ ζηελ «Κίλεζε ησλ 400» ή ζην «Υάνο», απνρψξεζαλ φκσο 

γξήγνξα θαη δελ εληάρζεθαλ έθηνηε ζε άιιν πνιηηηθφ ζρήκα, γηαηί αηζζάλνληαλ 

απνγνεηεπκέλεο απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη δξάζεο ηνπο. Ζ Αξγπξψ Εαλλή-

Ρεθιείηε, κάιηζηα, καο είπε: «Αηζζαλφκνπλ άζηεγε κέρξη ηε δεκηνπξγία ηεο 

Διιεληθήο Αξηζηεξάο (ΔΑΡ)
558

. Σφηε πάξα πνιινί απφ ηνπο Λακπξάθεδεο πηζηέςακε 

φηη ζα κπνξνχζακε λα βξνχκε ζηέγε. Πήγακε, καο θαινδέρηεθαλ νη παιηνί, αιιά δελ 

είρε αιιάμεη ηίπνηα θη έθπγα»
559

. Σξεηο δελ εληάρζεθαλ ζε θαλέλα νξγαλσκέλν 

ζρήκα θαη κία νξγαλψζεθε ζην ΚΚΔ, ζην νπνίν παξακέλεη σο ζήκεξα. Σηο ίδηεο 

επηινγέο έθαλαλ θαη νη Λακπξάθηζζεο πνπ αλήθαλ ζηα εγεηηθά ζηειέρε (Βάζσ 

Βπζφθαιε, Δπδνμία Μνπηζίνπ-Θεάθνπ, Εαραξνχια Υνλδξνθνχθε-Καπνπξάλε). 

Αξρηθά εληάρζεθαλ ζην ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ θαη θαηφπηλ ππνζηήξημαλ ζρήκαηα ηεο 

επξχηεξεο Αξηζηεξάο. Μφλν ε Βάζσ Βπζφθαιε δήισζε απνζηαζηνπνηεκέλε απφ ηελ 

πνιηηηθή κεηά ηε δηάζπαζε  ηνπ 1968
560

.  

Χο ηελ επνρή πνπ ζπλνκηιήζακε καδί ηνπο -θαινθαίξη ηνπ 2013-, φιεο 

εμαθνινπζνχζαλ λα βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν ηεο Αξηζηεξάο ή ζε δηάθνξα ζρήκαηα ηεο 

«εμσθνηλνβνπιεπηηθήο» Αξηζηεξάο, πεξηζζφηεξν σο θίιεο θαη ςεθνθφξνη. 

Αηζζάλνληαλ φιεο απνγνεηεπκέλεο απφ ηηο δηαζπάζεηο θαη ηελ εζσζηξέθεηα ηεο 

Αξηζηεξάο θαη ειπίδαλε ζε κηα αλαγέλλεζε θαη δπλακηθή παξνπζία ηεο ζηα πνιηηηθά 

πξάγκαηα ηεο ρψξαο. 

 

3.λ. Απνηίκεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε ΓΝΛ 

Ζ ΓΝΛ ππήξμε κηα «αλνηρηή» θαη καδηθή λενιαηίζηηθε πνιηηηθή νξγάλσζε πνπ 

έγηλε κχζνο γηα φζα ηφικεζε θαη πξφζθεξε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, θαζψο επίζεο 

ζηνπο λένπο θαη ηηο λέεο πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηηο γξακκέο ηεο. Πξφβαιε κηα λέα 

πνιηηηθή θνπιηνχξα ηεο Αξηζηεξάο, ην πξφηππν ηνπ ειεχζεξνπ θαη ελεξγνχ πνιίηε, 

θαη πξνζπάζεζε λα εθθξάζεη ηηο αλάγθεο θαη ηα φλεηξα ησλ λέσλ. Σα  θνξίηζηα κέζα 
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 Διιεληθή Αξηζηεξά (ΔΑΡ): Ηδξχζεθε ην 198, κεηά απφ δηάζπαζε ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ ην 1986. 

Γηαιχζεθε ην 1992, νπφηε θαη ζπγρσλεχηεθε ζηνλ πλαζπηζκφ ηεο Αξηζηεξάο θαη ηεο Πξνφδνπ.  
559

 πλέληεπμε κε ηελ Αξγπξψ Εαλλή-Ρεθειείηε, 2013. 
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 Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, ό. π., ζ. 359-543. 
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απφ ηελ επαθή ηνπο κε ηε Νενιαία Λακπξάθε αζρνιήζεθαλ ελεξγά κε ην πνιηηηθφ 

γίγλεζζαη, αλ θαη αλήθνπλ ζηηο «ιεζκνλεκέλεο» ηεο νξγάλσζεο, αλ θαη ππν-

εθπξνζσπήζεθαλ ζηα εγεηηθά θιηκάθηα. 

Αλ θαη γηα ρξφληα ε ΓΝΛ είρε πεξηπέζεη ζηελ αθάλεηα, ηα απιά κέιε πάληα 

κηινχζαλ γη‟ απηήλ κε ελζνπζηαζκφ. Οη Λακπξάθηζζεο κε ηηο νπνίεο ζπλνκηιήζακε 

ζεσξνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Νενιαία Λακπξάθε πνιχ ζεκαληηθή. Τπνζηεξίδνπλ 

φηη ήηαλ απφ ηηο πην φκνξθεο πεξηφδνπο ηεο δσήο ηνπο θαη απνηέιεζε ηελ πην 

πνιχηηκε παξαθαηαζήθε γηα ην κέιινλ ηνπο. πλδεδεκέλε θαζψο ήηαλ κε ηε λεφηεηά 

ηνπο, ηηο επεξέαζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο.  

ιεο ηνπο επίζεο ζπκθσλνχλ φηη ζπλέβαιε ζηε δηακφξθσζε θαη αλάδεημε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπο. Δκθχζεζε θαη θαιιηέξγεζε αμίεο (ηνπ αλζξσπηζκνχ θαη ηεο 

αλαλέσζεο
561

), έδσζε εξεζίζκαηα γηα θαηλνηνκίεο, άλνημε πλεπκαηηθνχο νξίδνληεο, 

πξφζθεξε εκπεηξίεο θαη θαηεπζχλζεηο. «Πάξα πνιιά πξάγκαηα πνπ έθαλα κεηά 

είραλε ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ επνρή πνπ ήκνπλα Λακπξάθηζζα. Τπήξρε κία ππνδνκή θαη 

κία πξνεξγαζία, φρη κφλν ςπρνινγηθή, αιιά κηα εκπεηξία πνπ ήηαλ απνθαζηζηηθή γηα 

ηηο θαηνπηλέο κνπ επηινγέο· ζηε δνπιεηά, ζηελ πνιηηηθή, ζηηο ζπνπδέο, ζηε ζηάζε 

απέλαληη ζηηο ζπνπδέο, ζηελ επηζηήκε, ζην επάγγεικα θαη ζε δηάθνξα άιια 

πξάγκαηα», καο είπε ε ιγα Γθξάηδηνπ. Γηα ηηο ζπκθνηηήηξηέο ηεο, πνπ ήηαλ 

Λακπξάθηζζεο, ζπκάηαη φηη κεηαπνιηηεπηηθά άιιεο έθαλαλ ελδηαθέξνπζα  θαξηέξα θη 

άιιεο άιιαμαλ δηάθνξα επαγγέικαηα, δηφηη εμαηηίαο ηεο Γηθηαηνξίαο δελ κπφξεζαλ 

λα νινθιεξψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο, «φιεο ηνπο φκσο παξέκεηλαλ δξαζηήξηεο, 

ελεξγνί πνιίηεο»
562

. 

Ζ Κπξηαθή Φαθάξνπ -πνπ είρε εληαρηεί ζηε ΓΚΝΓΛ- αλέδεημε πεξηζζφηεξν 

ηελ πνιηηηζηηθή πξνζθνξά ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε: «Ήηαλ φ,ηη θαιχηεξν γηα ηελ 

ειηθία κνπ, κε νκηιίεο, πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, κνπζηθή, ρνξφ, ζπδεηήζεηο»
563

.  

Ζ ιγα Σζνιαθίδνπ πνπ ζεσξεί ηε Νενιαία Λακπξάθε, επίζεο, πεξηζζφηεξν 

πνιηηηζηηθή νξγάλσζε, καο αλέθεξε φηη ην ζεκαληηθφηεξν πνπ έκαζε ήηαλ ε 

αγσληζηηθφηεηα, ε αληίζηαζε ζε θαηαζηάζεηο κε ηηο νπνίεο δηαθσλείο θαη ε πάιε γηα 

ην θαιχηεξν. Δίδε, ινηπφλ, ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε ΓΝΛ σο «έλα ζηάδην νξγάλσζεο, 

πξηλ βγεηο θαηεπζείαλ ζηε κάρε», φπσο έγηλε θαηφπηλ ζηε Γηθηαηνξία. Άιισζηε, «νη 

πεξηζζφηεξεο θνπέιεο πνπ ζπλάληεζα αξγφηεξα ζηηο θπιαθέο -ειηθίαο 20 έσο 22 
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εηψλ- ήηαλ φιεο νξγαλσκέλεο ζηε Νενιαία Λακπξάθε. Λίγεο ήηαλ εθείλεο πνπ 

θπιαθίζηεθαλ γηαηί πξνζηάηεπζαλ αγσληζηέο ή κπήθαλε ηφηε ζηνλ αγψλα»
564

. 

ιεο επίζεο δειψλνπλ φηη κέζα ζηε ΓΝΛ είραλ ηελ επθαηξία λα ζκηιεχζνπλ 

θηιίεο, επαθέο θαη ζρέζεηο (ζπληξνθηθέο ή ζπδπγηθέο) κε ηηο νπνίεο πνξεχηεθαλ ζηε 

δσή ηνπο θαη νη νπνίεο εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ κέρξη ζήκεξα. Απνηειεί γηα φιεο 

ηνπο ζεκείν αλαθνξάο. «Βιέπεηο θάπνηνλ κεηά απφ 50-60 ρξφληα θαη ηνπ ιεο „εζχ δελ 

ήζνπλ ζηνπο Λακπξάθεδεο;‟»
565

. 

Σέινο, φιεο αηζζάλνληαη πεξήθαλεο γηαηί ζεσξνχλ φηη ηνπο έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα λα θάλνπλ θαη λα πξνζθέξνπλ πνιιά, ηφζν ζηνλ εμαηνκηθεπκέλν ρψξν 

δξάζεο ηνπο (ζπλδηθαιηζκφ, παλεπηζηήκην θ.ά.) φζν θαη ζε επξχηεξνπο ηνκείο (π.ρ. 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε). 

χκθσλα κε ηελ Μαξία Μαξνπιάθνπ, ε επνρή ησλ Λακπξάθεδσλ ήηαλ «ε 

επνρή πνπ άλζηδαλ ηα ινπινχδηα», ελλνψληαο ηελ αλαγέλλεζε πνπ παξαηεξήζεθε ζε 

πνιινχο ηνκείο, ράξε ζηελ χπαξμε θαη ηε δξάζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο 

λενιαίαο. «Σαηλίεο κηθξνχ κήθνπο θαη λένη ζθελνζέηεο, ζπλαπιίεο φπνπ έθαλαλ ηελ 

πξψηε ηνπο εκθάληζε λένη κνπζηθνζπλζέηεο θαη ηξαγνπδνπνηνί, δεκφζηεο ζπδεηήζεηο 

γχξσ απφ ηελ  πνιηηηθή, ηα ιεγφκελα „ληηκπέηηο‟, ηα νπνία μεθίλεζαλ απφ ηνπο 

θνηηεηέο ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε θαη αξγφηεξα κεηαθέξζεθαλ ζηνλ παλεπηζηεκηαθφ 

ρψξν»
566

. 

Καη αλ ζε θάπνηεο αλέθνςε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία, ην πλεχκα 

ηεο αγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο δηεθδηθεηηθφηεηαο πνπ ηνπο εκθχζεζε αλαπιήξσζε ηα 

φπνηα θελά
567

. 

ήκεξα, έρνληαο δήζεη απηή ηε «ζχληνκε άλνημε» πνπ ηεξκαηίζηεθε βίαηα κε 

ηελ επηβνιή ηεο Γηθηαηνξίαο, εμαθνινπζνχλ λα πξνβιεκαηίδνληαη θαη ζηνράδνληαη 

γηα ην ξφιν, ηε δξάζε θαη ηε ζέζε ηεο Αξηζηεξάο ηφηε θαη ζήκεξα, γηα ην ξφιν ησλ 

ελεξγψλ πνιηηψλ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, ξφιν πνπ νη ίδηεο απνθφκηζαλ απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Νενιαία Λακπξάθε. ιεο θαη φινη κάιηζηα ζπκκεξίδνληαη ηελ 

άπνςε φηη αλ δελ επηβαιιφηαλ ε Γηθηαηνξία νη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα ζα 
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ήηαλ άιιεο θαη ν ξφινο ηεο ΓΝΛ θαη ηεο Αξηζηεξάο ζε απηέο θαζνξηζηηθφο, γηαηί 

ππήξρε δπλακηθή
568

. 

 

πκπεξάζκαηα 

Ζ Νενιαία Λακπξάθε, σο «αλνηρηή» νξγάλσζε θαη κε ραιαξή νξγαλσηηθή 

ζρέζε κε ηα κέιε ηεο, έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζε θνπέιεο απφ δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο 

ηάμεηο θαη απφ ηνλ επξχηεξν δεκνθξαηηθφ ρψξν, λα αζρνιεζνχλ κε ηελ πνιηηηθή, 

φπσο πεξίπνπ είρε ζπκβεί πξνεγνπκέλσο κε ηελ ΔΠΟΝ. Δμέθξαζε έλα ζχλνιν 

θνξηηζηψλ κε πνιηηηθά, θνηλσληθά, αιιά πξσηίζησο πνιηηηζηηθά ελδηαθέξνληα. Έηζη, 

ζε κηα επνρή πνπ ε ρψξα δνχζε αθφκε ζηνλ απφερν ησλ εκθπιηνπνιεκηθψλ 

ζπλεπεηψλ, ε Νενιαία Λακπξάθε κε φρεκα ηνλ πνιηηηζκφ θαηάθεξε λα ηηο κπήζεη 

ζηε λέα πνιηηηθή θνπιηνχξα ηεο Αξηζηεξάο θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ αγψλα 

γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο ρψξαο, ηελ θνηλσληθή πξφνδν, ηελ εηξήλε θαη ηελ 

αλεμαξηεζία.  

Οη Λακπξάθηζζεο, ινηπφλ, ήηαλ λέεο γπλαίθεο αξηζηεξέο ή απφ αξηζηεξφ 

πεξηβάιινλ, ρσξίο λα εμαηξνχληαη ν θεληξψνο ή αθφκα θαη ν δεμηφο ρψξνο. Ήηαλ 

καζήηξηεο, θνηηήηξηεο, εξγάηξηεο, ππάιιεινη, αγξφηηζζεο, λνηθνθπξέο, θνπέιεο ηεο 

γεηηνληάο. Ήηαλ θνπέιεο απφ 15 έσο 30 εηψλ, ραξηησκέλεο, απιέο, ζνβαξέο, 

ππεχζπλεο, εξγαηηθέο, «ζεκλέο θαη εζηθέο», ζχκθσλα ηφζν κε ηα έληππα ηεο επνρήο 

φζν θαη κε ηηο πξνθνξηθέο καο καξηπξίεο. ζεο δελ ήηαλ κνξθσκέλεο, δηαθξίλνληαλ 

γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο κφξθσζε, ηηο θνηλσληθν-πνιηηηθέο θαη θαιιηηερληθέο ηνπο 

επαηζζεζίεο θαη ελδηαθέξνληα.  

ηα κεγάια αζηηθά θέληξα, φπνπ ηα θνξίηζηα είραλ κεγαιχηεξε ειεπζεξία θαη 

αλεμαξηεζία, ελψ ηαπηφρξνλα είραλ δπκσζεί θαη ζε δηάθνξεο δηεθδηθεηηθέο 

θηλεηνπνηήζεηο, ήηαλ θαη αξηζκεηηθά πεξηζζφηεξα ζηε Νενιαία Λακπξάθε θαη πην 

δξαζηήξηα. Απηά ζε κηα επνρή πνπ παξαηεξνχληαλ έθξεμε ηεο αζηπθηιίαο θαη ε 

Νενιαία Λακπξάθε έπαζρε απφ ηνλ πδξνθεθαιηζκφ ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά. 

Δμαίξεζε απνηεινχζαλ θάπνηεο πεξηνρέο πνπ είραλ πιεγεί απφ ηνλ Δκθχιην πφιεκν ή 

είρε παξάδνζε ε ΔΓΑ, φπσο ε Λέζβνο θαη ε Φζηψηηδα, θαζψο θαη ε ΚΓ Μαθεδνλία, 
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 «Αλ δελ επελέβαηλε ε Γηθηαηνξία ε ΓΝΛ ζα έπαηδε απνθαζηζηηθφ ξφιν θαη ζα επεξέαδε ηηο 
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ζα ήηαλ δηαθνξεηηθφ ην απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ». Βι. πλέληεπμε κε ηνλ Μηράιε Φαξζάξε, 2013. 
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πνπ αζθπθηηνχζε θάησ απφ ην θαζεζηψο ηεο επηηεξνχκελεο δψλεο. Σα πνζνζηά ηνπο 

δελ θαίλεηαη λα μεπέξαζαλ ην 20%, -ηνλ πάληα επηδησθφκελν ζηφρν-, ελψ κεηά ηα 

Ηνπιηαλά ππήξμε ζνβαξφ πξφβιεκα δηαξξνψλ. Πξνηάζεηο γηα αλάθακςε ππήξμαλ 

πνιιέο, αιιά ε αδηαθνξία, ε κε ζπζηεκαηηθή πινπνίεζή ηνπο θαη θπξίσο ε νπηηθή κε 

ηελ νπνία αληηκεηψπηδαλ φινη θαη φιεο ηα γπλαηθεία ζέκαηα, ηηο θαηέζηεζαλ 

αλεθάξκνζηεο θαη αλαπνηειεζκαηηθέο. 

Ζ πξνζρψξεζή ηνπο ζηε Νενιαία Λακπξάθε γηλφηαλ είηε «απζφξκεηα» (κέζα 

απφ παξέεο, κεηά απφ εθδειψζεηο θ.ά.), δηφηη ζπκθσλνχζαλ κε ηα ηδαληθά ηεο θαη ηηο 

δξάζεηο ηεο, είηε πην νξγαλσκέλα κε ηε κνξθή ηεο αηνκηθήο ή νκαδηθήο 

ζηξαηνιφγεζεο, ζπρλά αθνινπζψληαο ηελ νηθνγελεηαθή παξάδνζε, ελψ πνιιέο ήηαλ 

πξψελ κέιε ηεο Ν. ΔΓΑ πνπ εληάρζεθαλ ζηε ΓΝΛ απηφκαηα, κε ηε ζπγρψλεπζε ηεο 

ΓΚΝΓΛ θαη ηεο Ν. ΔΓΑ. Οη ηειεπηαίεο ήηαλ απηέο πνπ θαηέιαβαλ θαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αλψηεξεο ζέζεηο (γξακκαηείο, θαζνδεγεηέο θ.ά.) ζηηο νπνίεο 

αλήιζαλ νη θνπέιεο. Ζ Απγή ζε δεκνζίεπκά ηεο πξνπαγάλδηδε φηη πξνζέξρνληαλ ζηελ 

νξγάλσζε «ζαλ ζε κπζηαγσγία», παξαπέκπνληάο καο ζηελ πεηζαξρία θαη ηελ 

αθνζίσζε πνπ ήηαλ πξφζπκεο λα δείμνπλ θαη έδεημαλ, γηαηί έηζη είραλ 

δηαπαηδαγσγεζεί. Ρνκαληηθέο θαη ηδεαιίζηξηεο ζηε ζρέζε ηνπο κε ηελ πνιηηηθή, 

πίζηεπαλ φηη κέζσ ηνπ θνηλνχ αγψλα κπνξνχζαλ λα αιιάμνπλ ηνλ θφζκν θαη θαη‟ 

επέθηαζε ηε ζέζε ηνπο, φπσο ζηελ Διεχζεξε Διιάδα ή ζηηο ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο. Σν 

ζίγνπξν είλαη πσο απέθηεζαλ κηα άιιε άπνςε γηα ην ξφιν ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

θνηλσλία θαη ηελ πνιηηηθή, εθείλνλ ηνπ ελεξγνχ πνιίηε.  

πκκεηείραλ, ζε φιεο ηηο δξάζεηο θαη ηηο εθδειψζεηο. Ηδηαίηεξεο πξσηνβνπιίεο 

αλέπηπμαλ ζηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξάζεηο, φπνπ αθνινπζψληαο ηελ 

θνκκαηηθή γξακκή απέδεημαλ φηη είλαη επίζεο πνιηηηθέο, απφ ηελ επηινγή ηεο 

ζεκαηνγξαθίαο κέρξη ηα κελχκαηα πνπ έζηειλαλ, φπσο εηξήλε, ακλεζηία, 

αλεμαξηεζία, ηζφηεηα θ.ά.. Γηαθξίζεθαλ ζε φ,ηη άπηνληαλ ησλ «γπλαηθείσλ ζεκάησλ» 

(νξγάλσζε κπαιέησλ θαη ρνξσδηψλ, επηζθέςεηο ζηηο πνιηηηθέο θξαηνχκελεο ζηηο 

θπιαθέο Αβέξσθ, εμφξκεζε γηα ην «Γψξν ηνπ Παηδηνχ», βνήζεηα ζηνπο 

ζεηζκνπαζείο θ.ά.), αιιά θαη γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο ζηηο 

Μαξαζψληεο Πνξείεο Δηξήλεο, ζηελ ίδξπζε βηβιηνζεθψλ, ζην Διεχζεξν 

Παλεπηζηήκην ή ζηηο κνπζηθέο θαη πνηεηηθέο βξαδηέο. 

Απφ ηελ Απγή πξνβιήζεθαλ ηδηαίηεξα θαη νη εθζέζεηο ησλ γπλαηθείσλ 

εξγφρεηξσλ, γιπθηζκάησλ θιπ. . ζν θη αλ απηά ζήκεξα δείρλνπλ κεδακηλά θαη 

πξνζδεκέλα ζην άξκα ηεο παξαδνζηαθήο αληίιεςεο γηα ην γπλαηθείν θχιν, αο κελ 
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μερλάκε φηη πνιιέο απφ απηέο ήηαλ αγξφηηζζεο ή εξγάηξηεο (ζηελ επαξρία είρε 

εμαπισζεί πεξηζζφηεξν ε ΓΝΛ) θαη απηέο ήηαλ αζρνιίεο ηνπ ιηγνζηνχ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ ηνπο. Άιισζηε, θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γηλφηαλ ε πξνβνιή, εηδηθά ζηηο 

απνκαθξπζκέλεο θαη «επηηεξνχκελεο» πεξηνρέο, απνδέζκεπε ηηο γπλαίθεο απφ ηα 

ηδηαίηεξα ησλ ζπηηηψλ ηνπο θαη έζπαδε ηνλ πάγν ηεο ηξνκνθξαηίαο. Έδηλε, επίζεο, 

αμία ζηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπο, πνπ πξνζαπμάλνληαλ, γηαηί 

ζπλδπάδνληαλ κε ην ιατθφ πνιηηηζκφ, ηε ζπλέρεηα θαη ηελ πξνβνιή ηνπ. Γελ 

πξνβάιινληαλ νη γπλαίθεο σο «ρξπζνρέξεο λχθεο», αιιά σο ζπλερηζηέο ηεο 

ειιεληθήο παξάδνζεο θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Πξνβάιινληαλ ε 

δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη ε αθνχξαζηε πξνζθνξά ηνπο, νη γπλαίθεο ζην ξφιν ηνπ 

ππνθεηκέλνπ. Δπξφθεηην άιισζηε θαη γηα κηα επνρή πνπ ε Αξηζηεξά αληέηαζζε 

απέλαληη ζηελ επηβνιή ηεο ακεξηθαληθήο θνπιηνχξαο ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, 

δειαδή απαληνχζε παηξησηηθά ζηεξίδνληαο ηελ εζληθή ηαπηφηεηα, ηελ νπνία ηφζν 

ηνπο είραλ θαηεγνξήζεη φηη είραλ απεκπνιήζεη σο θνκκνπληζηέο. Δθηφο απηνχ, ήηαλ 

θαη κηα απάληεζε ζηηο ζπθνθαληίεο πεξί αλεζηθφηεηαο, κε ηηο νπνίεο βάιινληαλ 

θαζεκεξηλά ηα θνξίηζηα ηεο ΓΝΛ απφ ηελ ΔΡΔ. 

 Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εμσξατζηηθέο δξάζεηο ή ζε φζεο είραλ θνηλσθειή 

ραξαθηήξα ήηαλ ζίγνπξα ζχκθσλεο κε ηηο γπλαηθείεο δξαζηεξηφηεηεο. Ο 

ζπκκεηνρηθφο, νκαδηθφο θαη αλνηρηφο ηξφπνο φκσο κε ηνλ νπνίνλ νξγαλψλνληαλ, ε 

αληδηνηειήο πξνζθνξά ηνπο, ηα πξφζσπα ή νη θνηλσληθέο νκάδεο ηηο νπνίεο 

αθνξνχζαλ, ε ζπλερήο παξνπζία ηνπο εθεί πνπ ην θξάηνο κεξνιεπηνχζε ιφγσ 

πνιηηηθψλ ζθνπηκνηήησλ θαη ε πξνζπάζεηα λα αλαδείμνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη φρη λα 

ηα θξχςνπλ, απνκάθξπλε ηε δξάζε ηνπο απφ ηε θηιαλζξσπία, ηελ έθαλε πξάμε 

πνιηηηθή. Αλέδεημαλ ηηο αμίεο ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, ηεο νηθνινγηθήο 

ζπλείδεζεο θαη δξάζεο θαη απέδεημαλ φηη ε αληδηνηέιεηα θαη ε εζεινχζηα πξνζθνξά 

γηα ηελ Αξηζηεξά δελ ήηαλ κφλν ιφγηα. Γελ μέθπγαλ απφ ηηο «γπλαηθείεο αζρνιίεο», 

αιιά πξνζπάζεζαλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ πνπ ηνπο 

δίλνληαλ, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο επθαηξίεο λα ηα επεθηείλνπλ θαη λα ηα 

δηεπξχλνπλ. Πνξεχηεθαλ κε ηε δηδαρή φηη ηίπνηε δελ ραξίδεηαη, φια θαηαθηηνχληαη.  

Σέινο, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πνιηηηθέο ζπγθεληξψζεηο θαη δηαδειψζεηο ή 

άιιεο εθδειψζεηο ππέξ ηεο ΓΝΛ, θαζψο θαη κε ηηο δηψμεηο πνπ ππέζηεζαλ απφ ην 

αζηπλνκηθφ θξάηνο ζθπξειάηεζαλ ηνλ πνιηηηθφ θαη αγσληζηηθφ ηνπο ραξαθηήξα. Ζ 

αλά θαηξνχο πξνβνιή ηνπο ζε δηάθνξεο εθδειψζεηο θαη ε επηινγή ηνπο ζε θάπνηα 

δηαθεθξηκέλε ζέζε, φπσο απηή ηεο νκηιήηξηαο, ιεηηνπξγνχζε σο παξάδεηγκα. 
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Γπζηπρψο, φκσο, ήηαλ θηλήζεηο απνζπαζκαηηθέο, ρσξίο ζπλέρεηα, πνπ απ‟ φ,ηη 

θαίλεηαη απνζθνπνχζαλ κάιινλ λα πξνζειθχζνπλ παξά λα πξνσζήζνπλ ηηο 

γπλαίθεο. Έηζη, έκεηλαλ θαη εδψ ζε ξφινπο δεπηεξεχνληεο ή «γπλαηθείνπο». Γελ 

ζπκκεηείραλ ζηα θέληξα απνθάζεσλ, αιιά ζηηο νκάδεο δξάζεο. ηε βηβιηνγξαθία 

δελ ζπλαληήζακε θαλέλα γπλαηθείν φλνκα αλάκεζα ζε απηά πνπ πεγαηλνέξρνληαλ 

Αζήλα-Βνπθνπξέζηη. πλαληήζακε κφλν ζηηο δηεζλείο απνζηνιέο, κάιινλ γηαηί 

έπξεπε λα παξεπξίζθνληαη.  

Ζ ππνεθπξνζψπεζή ηνπο ζε εγεηηθέο ζέζεηο βάξπλε ελ κέξεη θαη ηηο ίδηεο. 

Μπνξεί λα είραλ αξηζηεξφ ή δεκνθξαηηθφ ζηίγκα, δελ είραλ φκσο, ιφγσ ησλ 

θνηλσληθψλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ηνπ πνιηηηθνχ ζπληεξεηηζκνχ, ηελ εκπεηξία ηεο 

ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ζην δεκφζην ρψξν. Γελ είραλ κηιήζεη ζε δεκφζηεο 

ζπγθεληξψζεηο, δελ είραλ ηελ επαθή κε ηα έληππα πνπ ήζειαλ, ηελ πνιηηηθνπνίεζε 

θαη ηηο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαλ, δελ είραλ δειαδή απηνπεπνίζεζε. Αθφκε θαη νη 

πέληε γπλαίθεο πνπ έθηαζαλ σο ην Πξνεδξείν θαη ην Κ, παξαδέρνληαη πσο δελ ην 

επηδίσμαλ, αιιά πξνσζήζεθαλ γηα ιφγνπο «πνζφζησζεο» ή πξνθεηκέλνπ λα 

εθπξνζσπεζνχλ πεξηνρέο εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο (Μαθεδνλία). ήκεξα, 

παξαδέρνληαη φηη θαη νη ίδηεο δελ ελδηαθέξνληαλ, αλ θαη θάπνηεο είραλ πνιηηηθή 

εκπεηξία (σο ππεχζπλεο ζε ζπλνηθηαθέο νξγαλψζεηο ή σο κέιε ηεο ΔΓΑ), αιιά θαη ε 

νξγάλσζε δελ ηηο πξνψζεζε, πιελ νξηζκέλσλ δηθψλ ηεο αλζξψπσλ. Ζ ΓΝΛ ινηπφλ 

δελ εθηίκεζε ην δπλακηθφ ηνπο. Έηζη ην πξφβιεκα δηαησληδφηαλ. Αλαγλσξίδνληαο ηελ 

πξνβιεκαηηθή ηνπο ζέζε, ε ΓΝΛ πξνέβιεςε ηε δεκηνπξγία Σκεκάησλ θαη 

Δπηηξνπψλ Κνξηηζηψλ, αιιά δελ πξνψζεζε θάηη πεξηζζφηεξν, πέξα απφ ηελ 

θνκκαηηθή γξακκή. Σα γπλαηθεία ζέκαηα ηειηθά ηα ρεηξίζηεθαλ νη γπλαίθεο ζαλ λα 

ήηαλ ηακπνχ ή ππνδεέζηεξα. Σηο ππνζηήξημαλ απέλαληη ζηηο ζπθνθαληίεο ηεο ΔΡΔ, 

αιιά δελ ηηο ππνζηήξημαλ λα αλαδεηρζνχλ. Αθφκα θαη νη αλαθνξέο ζηα έληππα (Ζ 

Απγή, Ζ Γεληά καο) γηα ηε δξάζε ηνπο ή ηα πξνβιήκαηά ηνπο ήηαλ απφ ιίγεο έσο 

ειάρηζηεο, ζε ζρέζε κε ηα αθηεξψκαηα ζηηο δξάζεηο γεληθά ή ζηηο δηψμεηο θαη ηελ 

ηξνκνθξαηία ησλ Λακπξάθεδσλ θ. ά.
569

. Γηα ηηο αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ πξέπεη λα 

ζηξαθνχκε ζηηο αγθπιψζεηο ηεο εγεζίαο, πνπ μεθηλνχζαλ απφ ηηο πνιηηηθέο ζρέζεηο 

θαη εμαξηήζεηο ηεο -ζρέζεηο ηεο ΓΝΛ κε ηελ ΔΓΑ θαη ην εμφξηζην ΚΚΔ- θαη έθηαλαλ 

σο ηηο ειηαθέο δηαθνξέο κε ηε βάζε -ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο λννηξνπίαο ηεο 

                                                           
569

 Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, ό. π., ζ. 347-358.  
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επνρήο-, ηηο δχζθνιεο θαη ζχλζεηεο πνιηηηθέο εμειίμεηο πνπ έπξεπε λα ρεηξηζηνχλ θαη 

ην ιίγν ρξφλν δσήο ηεο νξγάλσζεο πνπ δελ επέηξεςε ηπρφλ δηνξζψζεηο. 

Ζ ζέζε ηεο Αξηζηεξάο γηα ην γπλαηθείν θίλεκα, ε ππνεθπξνζψπεζή ηνπο ζηα 

εγεηηθά θιηκάθηα θαη ε αδηαθνξία ηεο εγεζίαο γηα ηα γπλαηθεία ζέκαηα, θαζψο θαη ε 

θάιπςε ησλ δξάζεσλ γηα ηηο γπλαίθεο απφ ηελ ΠΔΓ, δελ ηηο βνήζεζαλ λα 

ρεηξαθεηεζνχλ πεξηζζφηεξν θαη λα πνιηηηθνπνηεζνχλ σο γπλαίθεο. Οη ίδηεο δειψλνπλ 

φηη κέζα ζηελ νξγάλσζε ππήξρε ηζνηηκία θαη δελ έλησζαλ ηελ αλάγθε γηα έλαλ 

μερσξηζηφ αγψλα. Έρνληαο εζσηεξηθεχζεη ηηο ζέζεηο ηεο Αξηζηεξάο γηα ην γπλαηθείν 

θίλεκα θαη ηνλ αζηηθφ θεκηληζκφ, ζεσξνχζαλ φηη ε ζνζηαιηζηηθή θαη δεκνθξαηηθή 

θνηλσλία, πνπ νλεηξεχνληαλ, ζα ηνπο έδηλε ηελ πνιππφζεηε ηζφηεηα. Ο πξνζσπηθφο 

αγψλαο φκσο ηεο Καίηεο Σζαξνπρά (κέινο ηεο ΔΓΑ) γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ 

Φεζηηβάι Κνξηηζηψλ ζηε Μαθεδνλία, θαζψο θαη ην πείζκα θαη νη θηινδνμίεο ησλ 

θνξηηζηψλ ηεο Νάνπζαο αλέδεημαλ θαη ηε ζεκαζία ηεο πξσηνβνπιίαο ζηα πιαίζηα 

κηαο καδηθήο νξγάλσζεο. Αληίζεηα, ε πεξίπησζε ησλ δχν θνξηηζηψλ πνπ 

αλαγθάζηεθαλ λα θχγνπλ απφ ηελ εθδξνκή ηεο Νενιαίαο, γηαηί φινη νη ππφινηπνη 

ήηαλ άληξεο, δείρλεη ηηο αγθπιψζεηο θαη ην ηίκεκα πνπ πιήξσλαλ ηα θνξίηζηα. 

Αληηθαηηθέο θαηαζηάζεηο ζε κηα θνηλσλία κεηαβαηηθή πνπ ηε ραξαθηήξηδαλ επίζεο 

αληηθάζεηο θαη αλαληηζηνηρίεο (π.ρ. απηαξρηζκφο θαη δεκνθξαηία, ηδενινγηθή 

νπηζζνδξφκεζε θαη πνιηηηζκηθή άλνημε), ζηελ νπνία επηρεηξήζεθε έλαο 

επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπο ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ γίγλεζζαη, ζχκθσλα 

κε ην αξηζηεξφ κνληέιν. 

Με ηνπο άλδξεο ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε, ζχκθσλα κε ηηο καξηπξίεο, ηηο 

έλσλαλ δεζκνί θηιίαο, αδεξθνζχλεο θαη αιιειεγγχεο, απνηέιεζκα ηεο 

δηαπαηδαγψγεζεο ηνπο απφ ηελ Αξηζηεξά αιιά θαη ηεο ζπλεξγαζία ηνπο ζηηο Λέζρεο, 

φπνπ, φπσο θάλεθε, ζπδεηνχζαλ πεξηζζφηεξν κεηαμχ ηνπο παξά κε ηνπο ππεχζπλνπο. 

Βέβαηα, αλ θαη καξηπξείηαη πσο κνηξάδνληαλ φιεο ηηο δνπιεηέο, είδακε φηη νη 

πξσηνβνπιίεο (πξνηάζεηο θ.ά.) αλήθαλ, σο επί ην πιείζηνλ, ζηνπο άληξεο, ελψ ζε 

θάπνηεο πεξηνρέο (Νάνπζα) δελ ηηο είραλ θαλ ελεκεξψζεη γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

ηνπηθήο ΓΝΛ. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, κεηαμχ ηνπο θαίλεηαη πσο επηθξαηνχζε ε 

αξρή: «Οη Λακπξάθεδεο ζέβνληαη ηηο Λακπξάθηζζεο». Δπεηδή σο αξηζηεξνχο θαη 

αξηζηεξέο ηνπο αθνινπζνχζαλ νη ζπθνθαληίεο ηνπ παξειζφληνο, φζνλ αθνξά ηελ 

εζηθή ησλ γπλαηθψλ, επηθξαηνχζαλ κεηαμχ ηνπο ε απηνπεηζαξρία, ε απηνινγνθξηζία 

θαη ν ζπληεξεηηζκφο.  
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Με ηα εγεηηθά ζηειέρε είραλ θαιή ζρέζε, αθνχ, φπσο παξαδέρζεθαλ θαη νη 

ίδηεο, δελ ακθηζβεηνχζαλ νχηε αξλνχληαλ πξάγκαηα. Αθνινπζνχζαλ ηηο ππνδείμεηο, 

πεξηζζφηεξν γηαηί δελ είραλ πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη δηφηη είραλ δηαπαηδαγσγεζεί 

λα απνδέρνληαη ηελ ηεξαξρία. Σελ ίδηα ζπκπεξηθνξά είραλ θαη πξνο ηηο γπλαίθεο ηεο 

ΔΓΑ θαη ηεο ΠΔΓ. ζεο απφ ηηο θνπέιεο αλήθαλ ζηα ζηειέρε ηεο ΓΝΛ, ηηο γλψξηδαλ, 

ηηο εθηηκνχζαλ θαη ηηο ζέβνληαλ γηα ηνπο αγψλεο θαη ηηο ζπζίεο ηνπο, ηηο 

ζπκβνπιεχνληαλ θαη ηηκνχζαλ ηηο εθδειψζεηο ηνπο κε ηελ παξνπζία ηνπο. Γελ 

ζπκθσλνχζαλ καδί ηνπο ζε δηάθνξα ζέκαηα θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζπκπεξηθνξάο, 

αιιά απέθεπγαλ λα εθθξαζηνχλ θαη λα ζπγθξνπζηνχλ καδί ηνπο, απφ ζεβαζκφ, ιφγσ 

ηεο πνιηηηθήο ηνπο εκπεηξίαο θαη εμαηηίαο ηεο πνιηηηθήο ηνπο δηαπαηδαγψγεζεο. Σα 

απιά κέιε δελ είραλ επαθέο κε ηα εγεηηθά ζηειέρε, παξά κφλν κε ηνλ/ηελ 

ππεχζπλν/ε ηεο ζπλνηθίαο θαη κφλν γηα ζέκαηα πνιηηηθήο δηαθψηηζεο πήγαηλαλ ζηα 

γξαθεία ηεο ηνπηθήο νξγάλσζεο, νπφηε κπνξεί λα γλψξηδαλ θάπνηα απφ ηα ζηειέρε. 

Με ηηο λενιαίεο ησλ άιισλ θνκκάησλ ζε γεληθέο γξακκέο αθνινχζεζαλ επίζεο 

ηελ θνκκαηηθή γξακκή. Σν ίδην θαη κε ηα αξηζηεξά ζρήκαηα πνπ πξνέθπςαλ σο 

εζσηεξηθή αληηπνιίηεπζε ηεο ΓΝΛ, θαζψο θαη ηνπο ηξνηζθηζηέο. Ζ επθνιία ηεο 

απφξξηςήο ηνπο ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ ειιηπή ηδενινγηθή ηνπο θαηάξηηζε. πσο 

είδακε, νη πεξηζζφηεξεο ζεσξνχζαλ φηη επξφθεηην γηα ζεσξεηηθέο δηαθσλίεο πνπ 

αθνξνχζαλ πεξηζζφηεξν ηα εγεηηθά ζηειέρε, γηαηί ε βάζε έδεηρλε ελσκέλε. 

Οη ζρέζεηο ηνπο κε ηελ ΔΓΑ ήηαλ θαιέο, παξά ηηο φπνηεο δηαθσλίεο, φπσο 

εθείλε ηεο ζπγρψλεπζεο ΓΚΝΓΛ κε ηελ Ν.ΔΓΑ. Παξαδέρνληαη φηη φζνη θαη φζεο 

πξνέξρνληαλ απφ ηελ ΔΓΑ παξείραλ θάιπςε θαη ηδενινγηθή θαη ζηηο πνιηηηθέο 

πξαθηηθέο. Γηα ην ΚΚΔ νη απφςεηο δηίζηαληαη. Άιιεο ην ζεσξνχζαλ ηεξφ αιιά δελ 

είραλ θακία ζρέζε καδί ηνπ, άιιεο ήηαλ κέιε ηνπ απφ ην 1965 αιιά ρσξίο θακία 

πεξαηηέξσ δξάζε ή γλψζε, θαη νη πεξηζζφηεξεο δελ είραλ θαηαιάβεη ηε ζρέζε ηνπ κε 

ηε ΓΝΛ.  

Ζ Γεμηά ηηο πνιέκεζε σο γπλαίθεο θαη σο ηνλ αδχλαην θξίθν κηαο λενιαηίζηηθεο 

αξηζηεξήο νξγάλσζεο ζε κηα θνηλσλία φπνπ αθφκε επηβίσλαλ ζπληεξεηηθέο 

αληηιήςεηο γηα ηε ζέζε ησλ γπλαηθψλ. Χο λέεο δπλακηθέο θαη πξσηνπφξεο θφξεζαλ 

ξνχρα πξαθηηθά θαη λεαληθά (καχξεο θάιηζεο θαη παληειφληα), άθνπγαλ απφ ιατθά 

ηξαγνχδηα κέρξη ξνθ ελη ξνι, ζηξνβηιίδνληαλ ζηνπο ξπζκνχο ηνπο θαη ηξφκαδαλ ηνπο 

ζπληεξεηηθνχο ηεο εμνπζίαο εληφο θαη εθηφο ηεο ΓΝΛ. Οη ίδηεο, ζεσξψληαο ηε 

ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε γεινία, αλαρξνληζηηθή θαη ζην πιαίζην ηεο 

αληηθνκνπληζηηθήο πξνπαγάλδαο, απάληεζαλ κε ηηο δξάζεηο ηνπο. ηαλ αξγφηεξα, 
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ιφγσ απηψλ ησλ δξάζεσλ, ήξζαλ αληηκέησπεο κε ηελ αζηπλνκηθή βία, ηελ 

ηξνκνθξαηία θαη ηηο δηψμεηο, ζπλέρηζαλ ηνλ αγψλα ηνπο, κε ζνβαξέο δηαξξνέο θπξίσο 

απφ ηηο θνπέιεο ηνπ επξχηεξνπ δεκνθξαηηθνχ ρψξνπ, πνπ θνπξάζηεθαλ θαη 

θνβήζεθαλ. ην ηέινο, επηθεληξψζεθαλ πεξηζζφηεξν ζε γπλαηθείεο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο ζηελ εμφξκεζε γηα ην «Γψξν ηνπ παηδηνχ», ζηνλ ζπλδηθαιηζκφ θαη ζε δξάζεηο 

ζηήξημεο ηεο ΓΝΛ θαη ηεο ΔΓΑ ζηνλ πξνεθινγηθφ ηεο αγψλα. 

Ζ Γηθηαηνξία αλέθνςε ηελ πνξεία ηνπο. ζεο δελ ήηαλ γλσζηέο ζηελ 

αζηπλνκία γηα ηε δξάζε ηνπο ή εγγεγξακκέλεο ζε θαηαζηάζεηο ηεο ΓΝΛ ή δελ 

αλήθαλ ζηελ ΔΓΑ, δελ γλψξηζαλ δηψμεηο, ζχκθσλα κε ηηο καξηπξίεο καο. Απ‟ φζεο 

ήηαλ νξγαλσκέλεο, πνιιέο γλψξηζαλ ζπιιήςεηο, αλαθξίζεηο, βαζαληζηήξηα, δίθεο, 

θπιαθίζεηο, εμνξίεο, θαη φζεο ήηαλ ζηειέρε θαη αλήθαλ θαη ζηελ ΔΓΑ ζπλειήθζεζαλ 

απφ ηηο πξψηεο κέξεο ηεο Γηθηαηνξίαο. ζεο δηέθπγαλ ηηο πξψηεο ζπιιήςεηο πέξαζαλ 

ζηελ παξαλνκία θαη ζπκκεηείραλ ζηνλ αληηδηθηαηνξηθφ αγψλα, ζηελ αξρή κε 

απζφξκεηεο δξάζεηο θαη αξγφηεξα ππφ ηελ αηγίδα ΠΑΜ. Αξθεηέο ηηο ζπλέιαβαλ 

αξγφηεξα, νπφηε βίσζαλ φ,ηη απηφ ζπλεπαγφηαλ. Κη αλ θάπνηεο δελ ζπκκεηείραλ ζηνλ 

αληηδηθηαηνξηθφ αγψλα κε κεγάιεο πξάμεηο, βνήζεζαλ κε κηθξέο, φπσο ηε κεηαθνξά 

κελπκάησλ. Αξθεηέο επίζεο έδεζαλ ηηο πξνζαγσγέο ή ηηο αλαθξίζεηο ζηα νηθεία 

αζηπλνκηθά ηκήκαηα, πνπ γίλνληαλ γηα εθθνβηζκφ. 

Μεηαπνιηηεπηηθά, πιεγσκέλεο απφ ηε δηάζπαζε ηεο Αξηζηεξάο, ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο ππνζηήξημαλ ηα δηάθνξα θφκκαηα θαη ζρήκαηα ηεο Αξηζηεξάο, θαη 

ηεο εμσθνηλνβνπιεπηηθήο, πεξηζζφηεξν σο ςεθνθφξνη θαη ιηγφηεξν σο ελεξγά κέιε 

ή ζηειέρε. Λίγεο επέιεμαλ ηελ ελεξγφ ελαζρφιεζε κε ηελ πνιηηηθή (είηε ζε θφκκαηα 

ηεο Αξηζηεξάο είηε ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε). Αξθεηέο πξνζπάζεζαλ λα εληαρζνχλ 

ζε θάπνην απφ ηα κεγάια θφκκαηα ηεο Αξηζηεξάο, αιιά γξήγνξα απνγνεηεχηεθαλ 

θαη απνρψξεζαλ, δηφηη δηέγλσζαλ ηα ίδηα εμνπζηαζηηθά ζρήκαηα εληφο ηνπο θαη ζηνλ 

ηξφπν πνπ πνιηηεχνληαλ. Σειηθά, επέιεμαλ λα είλαη αλεμάξηεηεο, ελψ θάπνηεο 

δειψλνπλ φηη έρνπλ απνζηαζηνπνηεζεί εληειψο απφ ηελ ελεξγφ πνιηηηθή. πσο θαη 

λα έρεη, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο εμαθνινπζνχλ λα ζπκπεξηθέξνληαη σο ελεξγνί 

πνιίηεο, θξαηψληαο κηα θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζε πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο. Πάληα 

ξνκαληηθέο θαη ηδεαιίζηξηεο ζηε ζρέζε ηνπο κε ηελ πνιηηηθή, ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο 

δηεθδηθεηηθέο θηλεηνπνηήζεηο, αζρνιήζεθαλ κε ηνλ ζπλδηθαιηζκφ θαη κε φ,ηη απαηηεί 

επαθή θαη ζπλεξγαζία κε ηελ θνηλσλία.  

ιεο ηνπο έρνπλ ηηο θαιχηεξεο αλακλήζεηο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

Νενιαία Λακπξάθε. Σε ζεσξνχλ απφ ηηο πην φκνξθεο πεξηφδνπο ζηε δσή ηνπο θαη 
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ζεκείν αλαθνξάο ηεο γεληάο ηνπο, γηαηί ηηο βνήζεζε ζηελ θνηλσληθν-πνιηηηθή ηνπο 

δηακφξθσζε θαη ηηο επεξέαζε ζε φιεο ηηο θαηνπηλέο ηνπο επηινγέο.  
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Παξάξηεκα  

α) Δξωηεκαηνιόγην/νδεγόο ζπδήηεζεο  

1. Βηνγξαθηθά: θαηαγσγή, ζπνπδέο, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, πνιηηηθέο 

πεπνηζήζεηο-δξάζε, ηφπνο θαηνηθίαο-δξάζεο. 

2. Με πνην ηξφπν ήξζαηε ζε επαθή κε ηε Νενιαία Λακπξάθε; 

3. Τπήξμαηε κέινο ηεο ΓΚΝΓΛ ή ηεο ΓΝΛ; 

4. Πνηνο ν ξφινο-ζέζε ζαο ζηελ νξγάλσζε;  

5. Πφζα κέιε είρε ε νξγάλσζε κε ηελ νπνία αζρνιεζήθαηε;  

6. Πνην ην επίπεδν ησλ θνξηηζηψλ κε ηα νπνία ζπλεξγαζηήθαηε θαη πνηεο νη 

ζρέζεηο ζαο; 

7. ε πνηεο δξάζεηο ζπκκεηείραηε ή δηαθξηζήθαηε; Πφζε αλεμαξηεζία δξάζεο 

είραηε; 

8. Γξαζηεξηφηεηεο πνπ ζαο άξεζαλ; 

9. πκκεηείραηε ζε άιινπο ζπιιφγνπο, θηλήζεηο, παξαηάμεηο;  

10.  Πνηα ήηαλ ε δξαζηεξηφηεηα ζαο ζε ζρέζε κε ηα πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο ηεο 

νξγάλσζεο-θφκκαηνο-επνρήο;  

11.  Πψο αληηκεησπίζαηε  ηε ζπγρψλεπζε Ν. ΔΓΑ-ΓΚΝΓΛ; 

12.  ρέζεηο (πξνζσπηθέο θαη γεληθά) κε: α) ΔΓΑ, ΚΚΔ, Δ.Κ., ΔΡΔ, άιια 

αξηζηεξά ξεχκαηα, γπλαηθείεο νξγαλψζεηο, β) ην άιιν θχιν, ηνπο 

κεγαιχηεξνπο, ηα εγεηηθά ζηειέρε, νκάδεο εληφο ηεο νξγάλσζεο, γ) δηαθσλίεο 

κε ηε ΓΝΛ; 

13.  Πνηα ήηαλ ε ζπκκεηνρή ζαο ζηα Ηνπιηαλά θαη πνηα ε άπνςή ζαο γη‟ απηή, 

ηφηε θαη ηψξα;  

14.  Πνχ απνδίδεηε ηελ θάκςε ηεο δξαζηεξηφηεηαο κεηά ηα Ηνπιηαλά θαη εηδηθά 

ησλ γπλαηθψλ; Δπήιζε αλάθακςε ή φρη; 

15.  Πνηα ήηαλ ε θαιχηεξε πεξίνδνο ηεο νξγάλσζεο ή ηεο δηθήο ζαο δξάζεο; 

16.  Δπηδηψθνληαλ ε δεκηνπξγία θνξηηζίζηηθσλ ηκεκάησλ; Γηαηί λαη ή φρη; 

17.  Πξνσζνχληαλ νη γπλαίθεο; Πνηεο θαη γηαηί; 

18.  Γλψζεηο ζρεηηθέο κε ην γπλαηθείν θίλεκα; αο ελδηέθεξε; Πψο εξκελεχαηε ηε 

δξάζε ζαο; Τπήξρε ζηηο πξνζδνθίεο ζαο; 

19.  Δθδειψζεηο γηα ηελ Ζκέξα ηεο Γπλαίθαο; 

20.  Πψο εμεγείηε ηε κεγαιχηεξε δξαζηεξηφηεηα ησλ θνξηηζηψλ ζηε ΚΓ 

Μαθεδνλία; 
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21.  πιιήςεηο, δίθεο θαηά ηελ πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηά ζαο ζηε ΓΝΛ; 

22.  Γξάζε ηελ πεξίνδν ηεο Γηθηαηνξίαο; 

23.  Μεηαπνιηηεπηηθή πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα; 

24.  Πφζν ζαο επεξέαζε ζηελ ππφινηπε δσή ζαο ε ζπκκεηνρή ζηε Νενιαία 

Λακπξάθε; ε πνηνπο ηνκείο; 

25.  Ση ζθέπηεζηε θαη πψο αηζζάλεζηε ζήκεξα γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηε Νενιαία 

Λακπξάθε; 

26.  Έρεηε λα κνπ ζπζηήζεηε θάηη ζεκαληηθφ κε ην νπνίν δελ έρσ αζρνιεζεί;  
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β) Φωηνγξαθηθό πιηθό 

1.  

 

Δθπνιηηηζηηθή εμφξκεζε ηεο ΓΝΛ «ν κήλαο ηνπ βηβιίνπ» (1965-1966) 

 

2.  

 

ΓΝΛ Καηζαξηαλήο. πλεζηίαζε γηα ηνλ Μαθξπγηάλλε (1965-1966) 
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3.  

 

Έθζεζε ρεηξνηερλίαο Νέα Εσή (11/4/1966) 

 

4.  

    

      

Δθδξνκή ΓΝΛ Πεηξνππφιεσο (1965-1966) 
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5.  

 

 

ΓΚΝΓΛ. Δμφξκεζε ζηε Υαιθηδηθή (20/10/1963) 

 

6.  

 

ΓΝΛ Πεηξαηά. Υξηζηνπγελληάηηθε γηνξηή. Δθδήισζε ζην πιαίζην ηεο εμφξκεζεο γηα 

ην «δψξν ηνπ παηδηνχ» (30/12/1965) 
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7.  

 

ΓΝΛ πθεψλ Θεζζαινλίθεο. Δμφξκεζε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ δεκνηηθνχ πάξθνπ 

(1965-1966) 

8.  

 

 

πκκεηνρή αληηπξνζψπσλ ηνπ Αηγάιεσ ζηε Γ΄ Μαξαζψληα Πνξεία Δηξήλεο 

(23/5/1965) 

 



171 

 

 

9.  

 

Β΄ Πνξεία Δηξήλεο (14/5/1964) 

 

10.  

 

Φεζηηβάι Κνξηηζηψλ Μαθεδνλίαο (4/1966) 
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Βηβιηνγξαθία 

 

Πξωηνγελείο πεγέο 

Αξρεία  

Φεθηαθά Αξρεία-Αξρεία χγρξνλεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο (ΦΑ-ΑΚΗ): 

  Αξρείν ΔΓΑ 

Φάθεινο  06: Κνκκαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο ΔΓΑ.  

Φάθεινο 09: Αξρεία ηεο Νενιαίαο (θπξίσο θάθεινο 02: Γεκνθξαηηθή 

Νενιαία   Λακπξάθε θαη θάθεινο 03: Πνιηηηθέο λενιαίεο θαη θηλήζεηο 

λέσλ).  

Αξρείν Κνπζίδνπ Νηνχληαο-ηαπξφπνπινπ ηαχξνπ (λέν):  

Φάθεινο: Κνηλσληθά θαη Πνιηηηθά θηλήκαηα 1950-1967 (θάθεινο 06: 

ΓΚΝΓΛ θαη θάθεινο 07: ΓΝΛ). 

Αξρείν Σάθε Παιενχ, θάθεινο: ΓΚΝΓΛ-ΓΝΛ Λακίαο.  

Ραδηνθσληθνχ ηαζκνχ, θάθεινο: Φσλή ηεο Αιήζεηαο.  

Καηάινηπα Γηψξγνπ Γησηφπνπινπ.  

Φεθηαθέο θσηνγξαθηθέο ζπιινγέο θαη αξρεία: 

  Πξνζσπηθά Αξρεία,  

Φσηνγξαθηθφ Αξρείν Κνπζίδνπ Νηνχληαο-ηαπξφπνπινπ ηαχξνπ, 

θάθεινη:  ΓΚΝΓΛ, ΓΝΛ θαη Μαξαζψληεο Πνξείεο. 

Φσηνγξαθηθφ Αξρείν Παιενχ Σάθε. 

Μηθξέο ζπιινγέο, θάθεινο: πιινγή Υαηδεδήζε Βαζίιε.  

Αξρεία χγρξνλεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο (ΑΚΗ), Γπλαηθείαο Βνεζεηηθήο Δπηηξνπήο 

ηεο ΔΓΑ,  θνπηηά 316-318.  

Δηαηξεία Μειέηεο Ηζηνξίαο ηεο Αξηζηεξήο Νενιαίαο (ΔΜΗΑΝ), πιινγή Καίηεο 

Σζαξνπρά-Κνκςνπνχινπ.  

 

Έληππα  

Δθεκεξίδεο  

Απνγεπκαηηλή (Ηνχιηνο-Γεθέκβξηνο 1964), (επηέκβξηνο-Γεθέκβξηνο 1965), 

(Ηαλνπάξηνο-Μάηνο 1966). 
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