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Ο
Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους, που επιδί-

δεται εδώ και χρόνια στη συστηματι-

κή μελέτη της ιστορίας του κυπρια-

κού τύπου, μας παρουσιάζει στο σημερινό τεύ-

χος του «Χρονικού» τον αγώνα της ΕΟΚΑ

(1955-1959) στον Αθηναϊκό Τύπο βασισμένο

στο ομότιτλο βιβλίο του, που κυκλοφόρησε

το 2005 από τις εκδόσεις του Ινστιτούτου

Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Intercollege

και το οποίο «προσφέρει στην ιστορική έρευ-

να μια βάση για να αναδειχθεί και να απο-

τιμηθεί με την αναγκαία νηφαλιότητα, χω-

ρίς αγκυλώσεις και ιδεολογικές εμμονές, η

ελλαδική συμπαράσταση στον αγώνα της

ΕΟΚΑ, τον τελευταίο απελευθερωτικό πόλε-

μο του νεότερου ελληνισμού» (Πέτρος Πα-

παπολυβίου, Επίκουρος καθηγητής Σύγ-

χρονης Ελληνικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο

Κύπρου).

Μέσα από τα δεκάδες πρωτοσέλιδα των αθη-

ναϊκών εφημερίδων της περιόδου 1955-1959

διαφαίνεται το ενδιαφέρον για την Κύπρο

και η παλλαϊκή συμπαράσταση στον αγώ-

να της ΕΟΚΑ καθώς και η πορεία του αγώ-

να: έναρξη, διπλωματικές εξελίξεις, πα-

ρουσίαση των απαγχονισμών, η εξορία του

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Εκδόσεις Αρκτίνος Λτδ

ΕΚΔΟΤΗΣ: Γιάννης Παπαδόπουλος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Διονύσης Διονυσίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Χάρης Νικολαΐδης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ: Μαρία Κωνσταντή

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ: Μιχάλης Φενερίδης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: STAVRINIDES PRESS

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
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Του Ανδρέα Κλ. Σοφοκλέους
Καθηγητή Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.

Διευθυντή Ι.Μ.Μ.Ε. Πανεπιστημίου Λευκωσίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι στήλες των αθηναϊκών εφημερίδων της περιόδου
1955-1959 και η προβολή των γεγονότων που δια-
δραματίζονται στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του απε-
λευθερωτικού αγώνα.
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Ο ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1950
Το ιδεολογικοπολιτικό υπόβαθρο, το πολιτικό περι-
βάλλον και τα πλαίσια μέσα στα οποία λειτουργού-
σαν οι εφημερίδες στα χρόνια του απελευθερωτικού
αγώνα 1955-1959 • Ο αθηναϊκός τύπος στην περίο-
δο 1909-1959.
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Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΟΚΑ
Οι μορφές που λαμβάνει η δημοσιότητα της ΕΟΚΑ • Η
ειδησεογραφία και αρθρογραφία των εφημερίδων •
Οι κατευθύνσεις που παίρνει η δημοσιότητα του απε-
λευθερωτικού αγώνα από τον αθηναϊκό τύπο.

10

ΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Ο Εκδοτικός Οργανισμός Λαμπράκη • Ο Όμιλος Μπό-
τση • Ο Όμιλος της «Βραδυνής»
• Άλλες σημαντικές αθηναϊκές εφημερίδες της δε-
καετίας του 1950: «ΕΘΝΟΣ», «ΑΥΓΗ».
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέσα από τις στήλες των αθηναϊκών εφημερίδων της περιό-

δου 1955-1959 προβάλλονται σε έκταση τα γεγονότα που δια-

δραματίζονται στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του απελευθε-

ρωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, καθώς επίσης και όλες οι ενέργει-

ες και δραστηριότητες των πολιτειακών και πολιτικών αξιω-

ματούχων, των οργανωμένων συνόλων, αλλά και του ίδιου

του ελληνικού λαού γι υποστήριξη του αγώνα των Κυπρίων.

Μέσα από τις στήλες των εφημερίδων της εποχής προβάλ-

λεται η πανελλήνια συγκίνηση, η επιδοκιμασία και συμπα-

ράσταση στον αγώνα, αλλά και η αντίδραση προς τη σκληρή

στάση των Βρετανών και των υποστηρικτών τους , Ηνωμένων

Πολιτειών Αμερικής και ΝΑΤΟ, καθώς και η πίεση προς την

ελληνική κυβέρνηση για να λάβει πιο σθεναρή και αποφα-

σιστική θέση διεθνοποιώντας το πρόβλημα.

Ο αγώνας της ΕΟΚΑ βρίσκει τον ελληνικό λαό πολύ διχα-

σμένο, ταλαιπωρημένο και τραυματισμένο μετά τον πόλεμο

του ’40, την κατοχή και τον εμφύλιο σπαραγμό, που μόλις εί-

χε τελειώσει, αλλά οι συνέπειες του ήταν ακόμα ζωντανές.

Με αφορμή τον αντιαποικιακό αγών της Κύπρου «αναβίωσε

και στην Ελλάδα η ιδεολογία του ελληνικού κατοχικού πα-

τριωτισμού, προς τον οποίο συνέκλιναν οι αναγωγές ενός

μεγάλου μέρους της πολιτικής εκπροσώπησης της εποχής,

από τη φιλελεύθερη δεξιά ως την αριστερά. Τεκμήρια αυτής

της πατριωτικής προσέγγισης που κάλυψε όλα τα δύσκολα

χρόνια του δρόμου προς το 1960 είναι τα αναρίθμητα δημο-

σιεύματα στον ημερήσιο τύπο, τα αφιερώματα σε λογοτεχνι-

κά και πολιτικά περιοδικά, αλλά και οι συνεχείς κινητοποι-

ήσεις των κομματικών και των φοιτητικών παρατάξεων που

δεν μπορούσαν παρά με τα τότε δεδομένα να βλέπουν την

ιστορική εξέλιξη ως μια διαδικασία που θα συνθέτει και ενώ-

νει». Αλέξης Ζήρας. «Ελλαδικά ραδιοφωνικά πολιτιστικά ανά-

λεκτα για την Κύπρο», Μικροφιλολογικά, τεύχος 25, ‘Άνοιξη

2009.

Το αίτημα των Ελλήνων της Κύπρου για ένωση με την Ελλά-

δα συνένωσε και πάλι τους πανέλληνες σε μαζικές διαδηλώ-

σεις και συλλαλητήρια για στήριξη αυτού του αιτήματος και

συχνά οδήγησε τη νεολαία σε αιματηρές συγκρούσεις με την

αστυνομία, γιατί αυτή η λαϊκή αντίδραση ερχόταν συχνά σε

σύγκρουση με την επίσημη κυβερνητική πολιτική.

Η έναρξη του αγώνα και οι πολιτικές και διπλωματικές εξε-

λίξεις, η προσφυγή στα Ηνωμένα Έθνη για διεθνοποίηση του

Κυπριακού, οι ενέργειες του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στον

πολιτικό τομέα και η δράση του στρατιωτικού αρχηγού της

ΕΟΚΑ, Γεωργίου Γρίβα Διγενή στα πεδία των συγκρούσεων,

τα αποτρόπαια βασανιστήρια των Βρετανών και ο απαγχονι-

σμός εφήβων που οδηγούνται στην αγχόνη ψάλλοντας τον

Με αφορμή τον αντιαποικιακό

αγώνα της Κύπρου αναβίωσε και

στην Ελλάδα η ιδεολογία του

ελληνικού κατοχικού πατριωτισμού,

προς τον οποίο συνέκλιναν οι

αναγωγές ενός μεγάλου μέρους της

πολιτικής εκπροσώπησης της

εποχής, από τη φιλελεύθερη δεξιά

ως την αριστερά.

Η ΕΟΚΑ στον
αθηναϊκό τύπο
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ελληνικό εθνικό ύμνο, ο ηρωικός θάνατος γνωστών ηρώων του

αγώνα, η εξορία του αρχιεπισκόπου Μακαρίου στις Σεϋχέλ-

λες και άλλα γεγονότα του αγώνα, καταλαμβάνουν μεγάλο

μέρος των πρωτοσέλιδων των αθηναϊκών εφημερίδων και

δείχνουν το μέγεθος της ευαισθητοποίησης της ελληνικής

κοινής γνώμης για τον απελευθερωτικό αγώνα των Κυπρίων.

Εκτός από την πλούσια ειδησεογραφία και αρθρογραφία των

εφημερίδων η εκτενής κάλυψη περιλαμβάνει επίσης αρχει-

ακό φωτογραφικό υλικό, σκίτσα και γελοιογραφίες, χάρτες,

σατιρικά και πατριωτικά ποιήματα, ιστορικά κείμενα για την

ελληνικότητα της Κύπρου και χρονογραφήματα από τον αγώ-

να της ΕΟΚΑ. 

Για αντιληφθεί καλύτερα ο αναγνώστης της παρούσας μελέ-

της με θέμα: «Η ΕΟΚΑ στον αθηναϊκό τύπο», το ιδεολογικο-

πολιτικό υπόβαθρο, το πολιτικό περιβάλλον και τα πλαίσια

μέσα στα οποία λειτουργούσαν οι εφημερίδες στα χρόνια

διεξαγωγής του απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων της

Κύπρου 1955-1959 και να οδηγηθεί σε ορθότερα συμπερά-

σματα, θεωρήσαμε χρήσιμο να δώσουμε ένα σύντομο ιστο-

ρικό περίγραμμα του δημοσιογραφικού τοπίου της εποχής

και να παραθέσουμε τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα

των εφημερίδων που θα παρουσιαστούν.
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1959: αγωνιστής
της ΕΟΚΑ, μετά
την απελευθέ-
ρωση (Φωτό:
ΠΟΛΙΤΗΣ-Αρχείο
Αβδελοπούλου).
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Η δεκαετία του 1950 ήταν μια δύσκολη (πολιτικά, οικονομι-

κά και κοινωνικά) περίοδος για τους Έλληνες. Η Ελλάδα μό-

λις εξήλθε από τη σκληρή γερμανική κατοχή και τον εξουθε-

νωτικό εμφύλιο πόλεμο.

Η χώρα βρισκόταν σε άθλια οικονομική κατάσταση και στη-

ριζόταν στη βοήθεια των ξένων δυνάμεων. Ο εθνικός διχασμός

σε εθνικόφρονες δεξιούς και αριστερούς / κομμουνιστές βρι-

σκόταν στο αποκορύφωμα του. Οι δίκες και καταδίκες των

κομμουνιστών συνεχίζονταν και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελ-

λάδος δρούσε κρυφά και στην παρανομία.

Μέσα σ’αυτές τις δύσκολες για την Ελλάδα συνθήκες, η Εκ-

κλησία της Κύπρου οργανώνει τη μαζοποίηση του αγώνα των

Κυπρίων και την προσπάθεια διεθνοποίησης του με προσφυγή

στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, προσβλέπον-

τας στη βοήθεια και συμπαράσταση της ελληνικής κυβέρνη-

σης.

Στις 15 Ιανουαρίου 1950 το Εθναρχικό Συμβούλιο, που ιδρύ-

θηκε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου με συμ-

μετοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων, πλην του ΑΚΕΛ και

των οργανώσεων του, οργανώνει με μεγάλη επιτυχία το Ενω-

τικό Δημοψήφισμα, στο οποίο το 95.7% του συνόλου των Ελ-

λήνων της Κύπρου υποστήριξε την Ένωση με την Ελλάδα.

Τον Μάιο του 1950 κυπριακή αποστολή αναχώρησε για την Ελ-

λάδα, Βρετανία και τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για

να επιδώσει τους 18 τόμους του Δημοψηφίσματος. Στην Αθή-

να η Κυβέρνηση Πλαστήρα αρνήθηκε να παραλάβει επίσημα

τους τόμους, γιατί φοβόταν μήπως παρεξηγηθεί από τη φίλη

της Βρετανία. Τους τόμους παρέλαβε ο Πρόεδρος της Βουλής

των Ελλήνων Δ. Γόντικας.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι το πιο κάτω γεγονός.

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας, θερμός υποστηρικτής της ένωσης,

Θεμιστοκλής Δέρβης, επισκέφθηκε την Αθήνα. Συνάντησε τον

φίλο του Γεώργιο Παπανδρέου, που ήταν τότε Αντιπρόεδρος

της ελληνικής κυβέρνησης και Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Ο

Δέρβης επιχειρηματολογούσε υποστηρίζοντας τη στάση της

κυπριακής ηγεσίας και ζητώντας την υποστήριξη της ελληνι-

κής κυβέρνησης. Η απάντηση που πήρε από τον Γ. Παπαν-

δρέου ήταν η ακόλουθη: «Η Ελλάς αναπνέει με δυο πνεύμο-

νες, τον ένα αγγλικό, τον δε αμερικάνικον και δι ‘αυτό δεν

ημπορεί λόγων του κυπριακού, να κινδυνεύει να πάθη ασφυ-

ξίαν».

Η συνάντηση εκείνη πραγματοποιήθηκε λίγους μόνο μήνες

μετά τον τερματισμό του «συμμοριακού αγώνος». «Υπό τας

συνθήκας εκείνας, είπε ο κ. Παπανδρέου, το ελληνι-

κό κράτος ήταν εντελώς απαρασκεύαστον να εισέλθει

εις μίαν περιπέτειαν. Μόνον μικροί κυβερνήται, είπε

ο Γ. Παπανδρέου, διαρκούντος του συμμοριακού αγώ-

νος και ολίγον μετά την κατάπαυσιν του θα ήτο δυνα-

τό να έλθουν εις αντίθεσιν με τους συμμάχους των,

τους εγγυώμενους την ύπαρξιν της Ελλάδος».

Μέσα σε αυτές τις πολιτικές συνθήκες ο αθηναϊκός τύπος

προσπαθούσε να επιβιώσει και να λειτουργήσει, ασκώντας

την αποστολή του όσο το δυνατό καλύτερα.

Χαρακτηριστικό των συνθηκών κάτω από τις οποίες ο αθη-

ναϊκός τύπος λειτουργούσε στην περίοδο 1909- 1959 είναι το

πιο κάτω απόσπασμα παρμένο από την «Ιστορία του Ελληνι-

κού Τύπου» του Κώστα Μάγερ:

«Αι αθηναϊκαί εφημερίδες και οι δημοσιογράφοι υπέ-

στησαν πολλάς δοκιμασίας κατά το μέχρι σήμερον

διάστημα του εικοστού αιώνος. Από της ενάρξεως του

Α΄Παγκοσμίου Πολέμου και κατόπιν, η ελευθεροτυ-

πία ετέθη κατ΄επανάληψιν υπό διωγμόν, ο διχασμός,

οι πόλεμοι, αι ανωμαλίαι των μεταπολιτεύσεων, τα κι-

νήματα και αι δικτατορίαι εναντίον του Τύπου εστρέ-

φοντο πρωτίστως, διότι αυτός απετέλει εμπόδιον εις

την ασύδοτον και ανεξέλεγκτον ανελευθέραν δράσιν των.

Η λογοκρισία - προληπτική και κατασταλτική - εκυ-

ριάρχησεν επί μακρά χρινικά διαστήματα και εφίμω-

Ο ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1950

Η δεκαετία του 1950 ήταν μια

δύσκολη περίοδος για τους

Έλληνες. Η Ελλάδα μόλις εξήλθε

από τη σκληρή γερμανική κατοχή

και τον εξουθενωτικό εμφύλιο

πόλεμο. Ο εθνικός διχασμός σε

εθνικόφρονες δεξιούς και

αριστερούς / κομμουνιστές

βρισκόταν στο αποκορύφωμα του.
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Ο ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1950
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σε τας εφημερίδας. Στρατοδικεία, παύσεις εφημερί-

δων, διώξεις, φυλακίσεις, εκτοπίσεις και εξορίαι δη-

μοσιογράφων ήσαν κατά καιρούς εις την ημερήσιαν διά-

ταξιν. Επίσης αι κακοποιήσεις, αι δολοφονικαί από-

πειραι και αι δολοφονίαι δημοσιογράφων δεν έλει-

ψαν. Αλλά και το άψυχον δημοσιογραφικόν υλικόν -

γραφεία και τυπογραφικαί εγκαταστάσεις- κατεστράφη

επανειλημμένως από εγκαθέτους, που, εκτελούντες

οδηγίας, επεδίωκαν τοιουτοτρόπως να τρομοκρατή-

σουν τους δημοσιογράφους και να τους εξαναγκάσουν

εις σιγήν.

Και εις ωρισμένας ομαλάς περιόδους ο αθηναϊκός τύ-

πος δεν ήτο ευτυχέστερος. Νόμοι αυστηροί, ενίοτε και

αντισυνταγματικοί, ετέθησαν πολλάκις εις εφαρμο-

γήν δια να περιορίσουν την ελευθεροτυπίαν και πο-

λυάριθμοι δημοσιογράφοι εσύρθηκαν εις τα δικα-

στήρια και εδικάσθηκαν και κατεδικάσθησαν».

Παρά όμως, τις πιο πάνω αντίξοες συνθήκες, συνεχίζει ο Μά-

γερ, «ο ‘Αθηναϊκός Τύπο’ έπαιξε σπουδαιότατον ρόλον

εις όλας τας εθνικάς, πολιτικάς και κοινωνικάς επι-

διώξεις της χώρας. Εφημερίδες και δημοσιογράφοι

πρωταγωνίστησαν πάντοτε εις τους αγώνας, που απέ-

βλεπον εις την απελευθέρωσιν υποδούλων Ελλήνων

και, κατά τας ειρηνικάς εποχάς, εις συνεχείς θαραλ-

λέας προσπαθείας δια την περιφρούρησιν των ελευ-

θεριών και των διακιωμάτων του Λαού, η βελτίωσις

του βιοτικού επιπέδου, του οποίου απετέλει βασικήν

επιδίωξιν του Αθηναϊκού Τύπου...».

Οι πιο πάνω επισημάνσεις του Κώστα Μάγερ ισχύουν ακρι-

βώς και στην περίοδο 1955-59 που μας ενδιαφέρει.

Φυλλομετρώντας τις αθηναϊκές εφημερίδες της εποχής αυτής

και μελετώντας τα πρωτοσέλιδα, αλλά και τις άλλες ειδησε-

ογραφικές σελίδες των εφημερίδων, μας κάνει κατάπληξη

πως όλες ανεξαιρέτως –άλλες λιγότερο και άλλες περισσό-

τερο- δίδουν μεγάλη προβολή και δημοσιότητα στο έπος της

ΕΟΚΑ 1955-59. Η δημοσιότητα αυτή λαμβάνει τις πιο κάτω

μορφές:

1. Πρωτοσέλιδα εννεάστηλα, εξάστηλα ή τρίστηλα ρεπορτάζ.

Περισσότερη προβολή και κάλυψη δίδεται στις απογευμα-

τινές εφημερίδες.

2. Κάλυψη των γεγονότων και της δράσης της ΕΟΚΑ στην τε-

λευταία ειδησεογραφική σελίδα των εφημερίδων.

3. Πολύ συχνή και αναλυτική αρθρογραφία στην πρώτη σε-

λίδα.

4. Πολιτικές αναλύσεις και ένθετα για την Κύπρο, την ιστο-

ρία και τον ελληνικό πολιτισμό της στις εσωτερικές σελί-

δες.

5. Πολύ χαρακτηριστικές και επιτυχημένες γελοιογραφίες των

διακεκριμένων γελοιογράφων Δημητριάδη, Αρχέλαου, Χρι-

στοδούλου και Παυλίδη, που εκφράζουν το λαϊκό αίσθημα,

στην πρώτη σελίδα.

Είναι γεγονός ότι σε μερικές μεγάλες εφημερίδες η έναρξη

των επιχειρήσεων του αγώνα τον Απρίλη του 1955 περνά στα

ψιλά και τα μονόστηλα τους , γιατί, ίσως, δεν πίστεψαν στο

μέγεθος και τη σοβαρότητα του. Από το φθινόπωρο όμως του

1955, όταν πια οι συχνές επιθέσεις και οι μεγάλες επιτυχίες των

αγωνιστών της ΕΟΚΑ ακολουθούν η μία την άλλη και όταν οι

Βρετανοί επιβάλουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στρατο-

κρατία και μαζικά βασανιστήρια στους Έλληνες της Κύπρου,

τότε οι πρώτες σελίδες των αθηναϊκών εφημερίδων δίδουν

ύψιστη προτεραιότητα , κάλυψη και στήριξη στον εθνικό αγώ-

να των Κυπρίων.

Και όταν οι πρώτοι ήρωες της ΕΟΚΑ πίπτουν στο πεδίο της

τιμής ή οδηγούνται στην αγχόνη με το κεφάλι ψηλά ψάλ-

λοντας τον εθνικό ύμνο, η εθνική συγκίνηση και η περηφά-

νεια των Ελλήνων φτάνει στα πέρατα της μητρικής γης μέσα

από τις εθνικές και τοπικές εφημερίδες, που αποτελούν τα
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Εκτός από την πλούσια

ειδησεογραφία και αρθρογραφία

των εφημερίδων η εκτενής κάλυψη

περιλαμβάνει επίσης αρχειακό

φωτογραφικό υλικό, σκίτσα και

γελοιογραφίες, χάρτες, σατιρικά

και πατριωτικά ποιήματα, ιστορικά

κείμενα για την ελληνικότητα της

Κύπρου και χρονογραφήματα από

τον αγώνα της ΕΟΚΑ.
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κύρια μέσα ενημέρωσης και κινητοποίησης των μαζών στη

δεκαετία του 1950.

Και αποτελεί γεγονός ότι, εκτός από τον αθηναϊκό ή μητρο-

πολιτικό τύπο, οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες σ’

όλη την Ελλάδα δίδουν πολύ μεγάλη δημοσιότητα στον επι-

κό αγώνα και ολόκληρο το έθνος φλέγεται από τον εθνικό

παλμό, ο οποίος εκδηλώνεται με μαζικές διαδηλώσεις, άλ-

λες εκδηλώσεις και εθνικούς εράνους για την στήριξη του

αγώνα και των συγγενών των ηρωικών νεκρών του.

Η μεγάλη δημοσιότητα που δίδεται από τον αθηναϊκό τύπο

έχει τρεις κατευθύνσεις:

1. Η πρώτη στόχο έχει την προβολή της δραστηριότητας της

ΕΟΚΑ, των αρχηγών της αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Γε-

ωργίου Γρίβα-Διγενή και των επιτυχών αποτελεσμάτων της.

2. Η δεύτερη στοχεύει στη διεθνοποίηση του αγώνα των Ελ-

λήνων της Κύπρου, στην καταγγελία της Μεγάλης Βρετα-

νίας για τα απάνθρωπα μέτρα που λαμβάνει στην Κύπρο

και στην καταγγελία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

και του ΝΑΤΟ για τη στήριξη που δίδουν στη Μεγάλη Βρε-

τανία.

3. Η Τρίτη κατευθύνεται προς την ελληνική κυβέρνηση, η

οποία παρουσιάζεται αμφιταλαντευόμενη, την οποία επι-

κρίνει για την παθητική στάση της και την καλεί να υπο-

στηρίξει ανοικτά και με όλα τα μέσα τον αγώνα των Κυ-

πρίων. Ιδιαίτερα επικριτικός στο θέμα αυτό είναι ο αντι-

πολιτευόμενος τύπος («ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» και «ΑΥΓΗ»). Έτσι ο

αγώνας της ΕΟΚΑ γίνεται το κύριο θέμα τόσο της εσωτερι-

κής όσο και της εξωτερικής πολιτικής των ελληνικών κυ-

βερνήσεων της εποχής και τις θέτει προ πιεστικών διλημ-

μάτων.
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Στον αθηναϊκό τύπο της εποχής κυριαρχούν αυτή την περίο-

δο τέσσερα συγκροτήματα ή όμιλοι.

Το Συγκρότημα Λαμπράκη ή ο Εκδοτικός Οργανισμός Λαμ-

πράκη που ιδρύει ο Δημήτρης Λαμπράκης και διευθύνει από

το 1957 ο Χρήστος Λαμπράκης μετά το θάνατο του πρώτου.

Εκτός από την πρωινή εφημερίδα το «ΒΗΜΑ», ο οργανισμός

εκδίδει την καθημερινή απογευματινή εφημερίδα τα «ΝΕΑ»,

την εβδομαδιαία πολιτική επιθεώρηση «Ταχυδρόμος» και το

οικονομικό περιοδικό «Οικονομικός Ταχυδρόμος». Πολιτικά

το Συγκρότημα Λαμπράκη βρίσκεται στο χώρο του Κέντρου

και υποστηρίζει τη Βενιζελογενή Ένωση Κέντρου. Ο Οργανι-

σμός Λαμπράκη έχει το μεγαλύτερο βάρος στο χώρο του Τύ-

που. Ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 1950 το «ΒΗΜΑ» και

τα «ΝΕΑ» μαζί συγκέντρωναν μόλις το 10 % της συνολικής κυ-

κλοφορίας των ημερήσιων αθηναϊκών εφημερίδων, το 1960

το μερίδιο τους είχε φθάσει το 25%.

Σ’ αυτή την μελέτη παρουσιάζονται εκτενώς τόσο το «ΒΗΜΑ»,

όσο και τα «ΝΕΑ». Το πρώτο εκδόθηκε αρχικά το 1922 από τον

Δημήτριο Χρ. Λαμπράκη με τίτλο «ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», με

αρχισυντάκτη τον Γεράσιμο Λύχνο και στελέχη της Βενιζελι-

κής παράταξης και του Κόμματος των Φιλελευθέρων, που αρ-

γότερα έγιναν Πρωθυπουργοί και Υπουργοί της Ελλάδας.

Υποστήριξε επίσης τον Αλέξανδρο Παπάγο, όταν ίδρυσε τον

Ελληνικό Συναγερμό, τα διάφορα κόμματα του Κέντρου και το

ΠΑΣΟΚ.

Τα «ΝΕΑ» πρωτοκυκλοφόρησαν το 1931 με τίτλο «Αθηναϊκά

Νέα» και μετονομάστηκαν σε «ΝΕΑ» το 1945, όταν την έκδο-

ση τους ανέλαβε ο Δημήτριος Λαμπράκης. Πρώτος διευθυν-

τής τους ήταν ο Ευστάθιος Ασημακόπουλος. Προγραμματικά

τα «ΝΕΑ» εκδόθηκαν για να αντισταθούν στον «κιτρινισμό»

του Τύπου εναντίον του οποίου είχε ψηφίσει νόμο η κυβέρ-

νηση Βενιζέλου με αυστηρές ποινές για όσες εφημερίδες «δη-

μοσίευαν άσεμνα ή έθιγαν υβριστικώς ή συκοφαντικώς τον

ιδιωτικόν βίον πολιτών και δημοσίων ανδρών». 

Ως προς το περιεχόμενο και την εμφάνιση τα «ΝΕΑ» αποτελούσαν

τη λαϊκή εφημερίδα του Συγκροτήματος Λαμπράκη, αλλά με

σοβαρότερα χαρακτηριστικά (λιγότερο επιθετικό σχόλιο, λι-

γότερο χρώμα, λιγότερες φωτογραφίες) από τις άλλες απο-

γευματινές εφημερίδες. Πολιτικά βρισκόταν στο χώρο του

Κέντρου και της Κεντροαριστεράς, αλλά πιο κομματική από

το «ΒΗΜΑ». Από το 1957 τα «ΝΕΑ» κατέκτησαν την πρώτη θέ-

ση στην κυκλοφορία όλων των ελληνικών εφημερίδων, για-

τί ακολουθώντας αριστερότερη γραμμή από το «ΒΗΜΑ», έγι-

ναν η εφημερίδα της τότε νεολαίας και μέρους του κοινού του

ΕΑΜ, που είχε αρχίσει να παίρνει αποστάσεις από την Κομ-

μουνιστική Αριστερά.

Το δεύτερο εκδοτικό συγκρότημα αποτελούσε ο Όμιλος Βλά-

χου, με ιδρυτή τον Γεώργιο Βλάχο, ο οποίος πρωτοκυκλο-

φόρησε την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» στις 15 Σεπτεμβρίου 1919 και πα-

ρέμεινε ως Διευθυντής της μέχρι το θάνατο του το 1951., όταν

συνέχισε την έκδοση της η θυγατέρα του Ελένη Βλάχου. Ο

Όμιλος εξέδιδε επίσης από το 1950 το περιοδικό «ΕΚΛΟΓΗ»,

από το 1955 το περιοδικό ποικίλης ύλης «ΕΙΚΟΝΕΣ» και από

το 1961 την απογευματινή εφημερίδα «ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ» με δι-

ευθυντή τον κυπριακής καταγωγής Παναγιώτη ή Τάκη Λαμπρία,

κυβερνητικό Εκπρόσωπο και στενό συνεργάτη του Πρωθυ-

πουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή αμέσως μετά την Μετα-

πολίτευση.

Στον ίδιο Όμιλο ανήκαν και οι «Εκδόσεις Γαλαξία» που εξέ-

δωσαν την πρώτη σειρά βιβλίων τσέπης στην Ελλάδα. Το συγ-

κρότημα πολιτικά ήταν τοποθετημένο στη δεξιά, στην αντι-

βενιζελική παράταξη, υποστηρίζοντας την Εθνική Ριζοσπαστική

Ένωση.

Σύμφωνα με τον Κώστα Μάγερ, ο Γεώργιος Μάγερ, ο Γεώρ-

γιος Βλάχος με τα κύρια άρθρα του στην «Καθημερινή» τα

οποία υπέγραφε ως ΓΑΒ, δημιούργησε μια νέα αρθρογραφι-

κή σχολή διότι το αναγνωστικό κοινό αισθανόταν «ως να ευ-

ρίσκετο εις ένα καλοπροαίρετο συζητητήν, ο οποίος προσε-

Μέσα από τις στήλες των

εφημερίδων της εποχής

προβάλλεται η συγκίνηση, η

επιδοκιμασία και συμπαράσταση

στον αγώνα, αλλά και η αντίδραση

προς τη σκληρή στάση των

Βρετανών και των υποστηρικτών

τους, Ηνωμένων Πολιτειών

Αμερικής και ΝΑΤΟ.
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πάθει να πείσει περί της ορθότητας των απόψεων του και όχι

να το αναγκάσει να πεισθή». 

Η Ελένη Βλάχου κράτησε όχι μόνο την ιδιοκτησία, αλλά και

τη διεύθυνση έκδοσης της εφημερίδας μαζί με τον Αιμίλιο

Χουρμούζιο, καθώς και τη στήλη του χρονογραφήματος με

τίτλο «Επίκαιρα», την οποία υπέγραφε για 50 σχεδόν χρόνια

ως «Ε». Δημοσιογραφικό όργανο της αντιβενιζελικής παρά-

ταξης μετά τον Μεσοπόλεμο, η «Καθημερινή», αποτελούσε

πάντοτε το έγκυρο εκφραστικό όργανο του συντηρητικού χώ-

ρου. Μετά το πραξικόπημα της 25ης Απριλίου 1967 από τη

στρατιωτική χούντα, η Ελένη Βλάχου έκλεισε την «Καθημερι-

νή» και όλα τα άλλα έντυπα του Ομίλου και αυτοεξορίστηκε

στο Λονδίνο, απ’όπου αγωνίστηκε για την αποκατάσταση της

Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Μετά την κατάρρευση της Χούν-

τας τον Ιούλιο του 1974, λόγω της εθνικής καταστροφής στην

Κύπρο και την επάνοδο του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην

Κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας, η Ελένη Βλάχου επανέκδωσε

την «Καθημερινή», όχι όμως και τα άλλα έντυπα του Ομίλου.

Ο Όμιλος Μπότση αποτελεί το τρίτο εκδοτικό συγκρότημα

«Μόνον μικροί κυβερνήται,

διαρκούντος του συμμοριακού

αγώνος και ολίγον μετά την

κατάπαυσιν του θα ήτο δυνατό να

έλθουν εις αντίθεσιν με τους

συμμάχους των, τους εγγυώμενους

την ύπαρξιν της Ελλάδος»

Γ. Παπανδρέου.
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στη δεκαετία 1950-1959 που μας ενδιαφέρει. Ανήκει στους

κληρονόμους του Γεώργιου Βουτσινά, αλλά το διαχειρίζονται

οικονομικά και εκδοτικά οι αδελφοί Νάσος και Διονύσιος

Μπότση, αδελφοί της συζύγου του Γ. Βουτσινά. Το συγκρό-

τημα εκδίδει την καθημερινή πρωινή «Ακρόπολις» και την

«Απογευματινή», καθώς και τα λαϊκά περιοδικά «Πρώτο» και

«Οικογένεια». Πολιτικά υποστήριζε την εθνική ριζοσπαστι-

κή Ένωση του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Η ιστορική και σημαντική εφημερίδα «Ακρόπολις» πρωτοεκ-

δόθηκε το 1881 από τον Βλάση Γαβριηλίδη. Στην πρώτη αυτή

περίοδο η εφημερίδα υποστήριξε τον Χαρίλαο Τρικούπη και

τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Η δεύτερη περίοδος της εφημερίδας

αρχίζει το 1929 με επικεφαλής τον Γεώργιο Βουτσινά. Η εφη-

μερίδα υιοθετεί «μια σκληρή μαχητική που δεν χαριζόταν σε

καμία πλευρά». 

Η τρίτη περίοδος αρχίζει το 1938 με τη δυναμική παρουσία

του Νάσου Μπότση και τη βοήθεια του αδελφού του Σάκη και

του Σπύρου Βουτσινά. Γίνεται «ο δημιουργικός καθρέφτης

των προβλημάτων του τόπου». Η τέταρτη περίοδος είναι η

«Ακρόπολις» του πρόωρα χαμένου Χρήστου Φιλιππίδη.

Από το 1949 και μέχρι το 1981 σε επιτελικές θέσεις της εφη-

μερίδας υπηρέτησε ο Σόλων Γρηγοριάδης, ο γνωστός ιστο-

Από το φθινόπωρο του 1955, όταν

οι Βρετανοί επιβάλουν κατάσταση

έκτακτης ανάγκης, στρατοκρατία

και μαζικά βασανιστήρια, τότε οι

πρώτες σελίδες των αθηναϊκών

εφημερίδων δίδουν ύψιστη

προτεραιότητα, κάλυψη και

στήριξη στον εθνικό αγώνα 

των Κυπρίων.
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ρικός και συγγραφέας. Στην περίοδο 1954-1959 σε επιτελικές

θέσεις της εφημερίδες υπηρέτησε ο Δημήτρης Κοκκινάκης.

Το 1958 εισήλθε στην Ακρόπολη και ο Δημήτρης Γιανναράκος

υπεύθυνος για το ρεπορτάζ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η «Απογευματινή» κυκλοφόρησε το 1952, με πρώτο διευθυν-

τή τον Σάββα Κωνσταντόπουλο και αρχισυντάκτη τον Κώστα

Τριανταφυλλίδη και αργότερα τον Όθωνα Καμπάνη και υπο-

στήριξε τον προεκλογικό αγώνα του Αλέξανδρου Παπάγου,

αρχηγού του κόμματος του Ελληνικού Συναγερμού. 

Στην εφημερίδα υπηρέτησε μέχρι το 1959 ως βοηθός αρχι-

συντάκτης και ο Τόλης Γαρουφαλής, ο οποίος τον ίδιο χρό-

νο ανέλαβε την αρχισυνταξία της κυπριακής εφημερίδας «Ο

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ». 

Με την εφημερίδα συνεργάστηκαν και οι γνωστοί συγγρα-

φείς Γιάννης Μαρής (αστυνομικές ιστορίες) και ο Αλέκος Σα-

κελλάριος (χρονογράφημα).

Σαν τέταρτο εκδοτικό συγκρότημα μπορεί να θεωρηθεί ο Όμι-

λος της «Βραδυνής» του Γεώργιου Αθανασιάδη, ο οποίος εκτός

από την απογευματινή εφημερίδα «Βραδυνή», εξέδωσε την

πρώτη ημερήσια ελληνική οικονομική εφημερίδα «Ναυτεμ-

πορική» και την πρωινή εφημερίδα «Ημέρα» (1964-1966).

Η συντηρητική λαϊκή «Βραδυνή», υποστηρίζει με φανατισμό

και μένει πιστή στον Κωνσταντίνο Καραμανλή και όταν αυτός

αυτοεξορίεται στο Παρίσι. 

Η «Βραδυνή» πρωτοκυκλοφόρησε στις 18 Νοεμβρίου του 1923

ως δημοσιογραφικό όργανο του Εκδοτικού Συνεταιρισμού

Συντακτών. Ιδιοκτήτης ήταν ο Δ.Α. Αραβαντινός, διευθυντής

ο Ε.Ν Τζελέπης και αρχισυντάκτης ο Δ. Σ. Δεβάρης. Στην πρώ-

τη περίοδο της ζωής της η εφημερίδα είχε εκλεκτούς συνερ-

γάτες όπως τον Δημήτρη Χρονόπουλο, τον Δημήτρη Ψαθά,

τον Ηρακλή Ν. Αποστολίδη, τον Τάκη Μπαρλά και αργότερα

τους Δ. Γιαννακάκη, Κ.Μπαστιά και Μ. Καραγάτση και σκι-

τσογράφους τον Π. Παυλίδη και αργότερα τον Κώστα Μη-

τρόπουλο. 

Από τη δεκαετία του 1950 η «Βραδυνή»βρίσκεται στα χέρια

του Γεώργιου Αθανασιάδη και γνωρίζει νέα ανάπτυξη και με-

γάλες δημοσιογραφικές επιτυχίες. Την περίοδο αυτή εκτός

από τον Δ. Χρονόπουλο και τον Κ. Μπαστιά η εφημερίδα έχει

ως συνεργάτες τον Ιάσονα Μοσχοβίτη, τον Τάσο Σκούρα, τον

Θωμά Κόκκινο, τον Σαράντη Σαραντάκο, τον Δημήτρη Ρίζο

και σκιτσογράφο τον Βασίλη Χριστοδούλου.

«ΕΘΝΟΣ» - Ιδρύθηκε από τον Σπύρο Νικολόπουλου στις 26 Οκτω-

βρίου 1913. Τοποθετήθηκε στο Βενιζελικό στρατόπεδο γι’αυ-

τό και δυο φορές ανέστειλε την έκδοση της όταν στην εξου-

σία βρίσκονταν οι αντιβενιζελικοί (το 1916 και το 1935). Την

έκλεισαν οι Γερμανοί και επανακυκλοφόρησε το 1945 με έν-

τονη αντικομμουνιστική γραμμή. 

Στήριξε τον Στρατάρχη Παπάγο, επανήλθε όμως στο φιλε-

λεύθερο χώρο για να συμπαρασταθεί στην Ένωση Κέντρου

και τον Γεώργιο Παπανδρέου σ’όλη την πορεία του από το

1961 μέχρι το 1967. Το 1970 οι υπεύθυνοι της εφημερίδας κα-

ταδικάστηκαν από το δικαστήριο της Χούντας. Από τους πρώ-

τους σημαντικούς συνεργάτες του Σπύρου Νικολόπουλου ήταν

οι Γρηγόριος Ξενόπουλος, Γεώργιος Βλάχος, Τίμος Σταθό-

πουλος, Γεώργιος Τσοκόπουλος, Σπύρος Μελάς, Τίμος Μω-

ραιτίνης, Κώστας Αθάνατος, Μανώλης Καλομοίρης, Γεώργιος

Σκούρας (πολιτικός συντάκτης). Αρχισυντάκτης για πολλά

χρόνια ήταν ο Κώστας Οικονομίδης.

«ΑΥΓΗ» - Πρωτοκυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1952 ως

εβδομαδιαία Δημοκρατική εφημερίδα του Λαού. Τον Οκτώβριο

του ίδιου χρόνου έγινε πρωινή καθημερινή για να υποστηρί-

ξει τον προεκλογικό αγώνα της Ενιαίας Δημοκρατικής Αρι-

στεράς (ΕΔΑ). Πρώτος Διευθυντής της ήταν ο Βασίλης Ευ-

φραιμίδης , βουλευτής της ΕΔΑ. Βουλευτές της ΕΔΑ ήσαν και

οι διάδοχοι του στη διεύθυνση της εφημερίδας Μανώλης Γλέ-
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Ο αθηναϊκός τύπος επικρίνει

την ελληνική κυβέρνηση για

την παθητική στάση της και

την καλεί να υποστηρίξει

ανοικτά και με όλα τα μέσα τον

αγώνα των Κυπρίων. Ιδιαίτερα

επικριτικός στο θέμα αυτό

είναι ο αντιπολιτευόμενος

τύπος («ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» και

«ΑΥΓΗ»).
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ζος το 1956 και ο Λεωνίδας Κύρκος το 1960.

Πραγματική ψυχή της εφημερίδας ήταν ο αρχισυντάκτης της

Τάσος Χαίνογλου. Στην ουσία η «ΑΥΓΗ» υποκαθιστούσε την

εφημερίδα «Ριζισπάστης» όργανο του Κ.Κ.Ε. που κηρύχθηκε

παράνομος και κλείστηκε κατά τη διάρκεια του εμφύλιο σπα-

ραγμού. Η δικτατορία της Χούντας έκλεισε την εφημερίδα τον

Απρίλιο του 1967, η οποία επανήλθε στη δεκαετία του 1970 (Αύ-

γουστος του 1974) ως επίσημο όργανο του ΚΚΕ Εσωτερικού και

μετά τη διάσπαση του , όργανο του Συνασπισμού της Αρι-

στεράς.

Στην πρώτη φάση της ζωή της (δεκαετία του 1950 που μας εν-

διαφέρει) στελέχη της εφημερίδας ήσαν και οι Τάσος Βουρ-

νάς, Ηρακλής Τζάθας, Θανάσης Τσουπαρόπουλος, Γιάννης

Πουρναράς, Ασημάκης Γιαμαλάς, Μιχάλης Παπαιωάννου και

Κώστας Κύρκος.
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