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 ΓΕΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

           17 -11-2021 

 

Η ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ 1967-1974 
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https://www.youtube.com/watch?v=F_Dqq3PWmqs 

Στις 21 Απριλίου 1967…..  

επιβλήθηκε στην Ελλάδα ένα  ολοκληρωτικό και σκοταδιστικό καθεστώς. Μια συνωμοτική 

ομάδα επίορκων αξιωματικών του στρατού υπό την ηγεσία του συνταγματάρχη 

Παπαδόπουλου,  

 

 

 

 

του Στυλιανού Παττακού  και  

  

του Νικόλαου Μακαρέζου 

    

κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα… 

https://www.youtube.com/watch?v=F_Dqq3PWmqs
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…συνέλαβε το σύνολο σχεδόν της πολιτικής ηγεσίας και  

 

έθεσε υπό τον έλεγχο της….. 

1. τα υπουργεία 

2. τον ΟΤΕ 

3. τη Βουλή και  

4. τα κέντρα τηλεπικοινωνιών 

Όμως για να μπορέσει να διατηρηθεί μια στρατιωτική δικτατορία δε χρειάζεται να ελέγχει 

μόνο…. 

❑ το στρατό 

❑ την αστυνομία 

❑ τις επικοινωνίες… 

χρειάζεται να ελέγχει  και   

❑ τον άνθρωπο  

❑  τον πολίτη 

Και αυτό το επιτυγχάνει μέσω…. 

❑ της απειλής 

❑ του φόβου  

❑ των εξοριών                   

❑ των συλλήψεων  

❑ των βασανιστηρίων  

❑ των δολοφονιών 
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Κυρίως , όμως,  μέσω του ελέγχου του νου και της 

σκέψης ώστε να καταστεί ανίκανος να αντιδράσει 

στις  αυθαιρεσίες της εξουσίας. Επιβλήθηκε 

λοιπόν… μια στυγνή λογοκρισία 

 

 

 

 

Οι δικτάτορες φίμωσαν και ακινητοποίησαν τον ελληνικό λαό, τον κράτησαν σε «γύψο», 

όπως κυνικά δήλωσε ο Γεώργιος Παπαδόπουλος λίγες μέρες μετά την επιβολή της 

δικτατορίας.[βίντεο: η Ελλάδα σε γύψο] 

 https://www.youtube.com/watch?v=uo2MX5Llqx0 

Η λογοκρισία έπρεπε να διαφυλάξει την εικόνα ενός ιδεατού κρατικού μηχανισμού. 

Η  αναστολή του άρθρου 14 του Συντάγματος  οδήγησε στην κατάργηση της ελευθερίας του 

Τύπου..  

 

Με διαταγή του ΓΕΣ  απαγορεύτηκε η κυκλοφορία «κομμουνιστικών, φιλοκομμουνιστικών και 

επικινδύνων διά το ήθος της νεότητος» εντύπων και εφημερίδων.  Όσα 

έντυπα παρέμειναν έπρεπε να λειτουργήσουν υπό αυστηρή προληπτική 

λογοκρισία.  

 

Το μόνο έντυπο του οποίου δεν ανεστάλη η κυκλοφορία στις 21 

Απριλίου 1967 ήταν του ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ 

https://www.youtube.com/watch?v=uo2MX5Llqx0
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Όμως στις 28 Απριλίου, μια εβδομάδα αργότερα, το τεύχος που κυκλοφόρησε είχε υποστεί 

αλλαγές σε σχέση με αυτό που είχε διαφημιστεί, όπως αποκάλυψε ο εκδότης Χρήστος 

Τερζόπουλος,  

 
για να μη θεωρηθεί ως εμπαιγμός στο καθεστώς. 

Δεξιά:  το λογοκριμένο τεύχος-αριστερά: αυτό που είχε διαφημιστεί 

 

Στις 29 Απριλίου 1967 συγκροτήθηκε η Υπηρεσία Ελέγχου Τύπου 

με σκοπό την πρόληψη δημοσιεύσεων που δυσφημούσαν την κυβέρνηση και 

απειλούσαν την ασφάλεια της χώρας. 

 

Η παραπάνω απόφαση έδινε και ένα πλαίσιο για το τι 

απαγορευόταν να δημοσιεύεται στις εφημερίδες 
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Απαγορευόταν να θίγονται 

❑ τα μέλη της βασιλικής οικογένειας   

❑ της κυβέρνησης 

❑ οι ένοπλες δυνάμεις  και  

❑ η λειτουργία του κρατικού μηχανισμού.  

Απαγορεύονταν τα δημοσιεύματα  που θα μπορούσαν να αναζωπυρώσουν τα πολιτικά πάθη 

 
Απαγορεύονταν… 

❑ η αναδημοσίευση ανακοινώσεων αριστερών οργανώσεων και  

❑ κάθε δημοσίευμα που κατά την κρίση της Υπηρεσίας Ελέγχου «παραβλάπτει το 

έργον της Κυβερνήσεως» 

❑ η χρήση της δημοτικής γλώσσας.  

Εκτός από τις απαγορεύσεις οι εφημερίδες ήταν  υποχρεωμένες να δημοσιεύουν 

❑ ανακοινώσεις 

❑  δηλώσεις μελών της κυβέρνησης  

❑ θετικά σχόλια για το κυβερνητικό έργο.  

 

Στη διάρκεια της δικτατορίας το κράτος  δρούσε 

πατερναλιστικά ορίζοντας για τον πολίτη επιτρεπόμενες 

ιδεολογίες,  κοινωνικές παραδόσεις, ακόμα και το αισθητικό του 

κριτήριο. Η κοινωνία αντιμετωπιζόταν ως ανώριμο παιδί που 

έπρεπε να προστατευτεί μέσω της προληπτικής λογοκρισίας από 

επιβλαβείς εικόνες, παραστάσεις, στίχους και αναγνώσματα. Η 

πατερναλιστική αυτή πτυχή της κρατικής λογοκρισίας κατά την 
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Επταετία φτάνει στο απόγειό της και αποτυπώνεται εύγλωττα στο σύνθημα «Στοργή στο 

Λαό», που εμφανίζεται σε δημόσια έγγραφα της Δικτατορίας.  

Ως «στοργικός πατέρας» η δικτατορία φρόντιζε να απαλλάξει τον ελληνικό λαό από 

κομμουνιστικά και αριστερά αναγνώσματα, ταινίες, τραγούδια κτλ.  

[βίντεο: Παπαδόπουλος και κομμουνισμός] 

https://www.youtube.com/watch?v=b4ixmD5QrA4 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Απαγορεύουμε, αποφασίζομεν και διατάσσομεν….»:  ένα τρίπτυχο που δεν αφορά μόνο την 

πολιτική σκέψη και δράση, αλλά και τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής. Κυριότερη από 

αυτές είναι ο πολιτισμός… 

❑ το Θέατρο 

❑ ο Κινηματογράφος 

❑ η Μουσική και 

❑ η Λογοτεχνία 

Kαθημερινά λογοκρίνονται, κατακρεουργούνται, απαγορεύονται.  

Πιο συγκεκριμένα,  λειτουργούσαν στη Γενική Διεύθυνση Τύπου 

οκτώ πενταμελείς επιτροπές ελέγχου κινηματογραφικών ταινιών, 

θεατρικών έργων και μουσικών κομματιών 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b4ixmD5QrA4
http://clioturbata.com/wp-content/uploads/%CF%83%CF%86%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-2.jpg


 

8 
 

Στο χώρο του θεάτρου,  

τον Ιούνιο του 1973 ο Κώστα Καζάκος και η  Τζένη Καρέζη 

ανέβασαν την παράσταση Το μεγάλο μας τσίρκο 

 

 στην οποία συμμετείχε και ο Ν.  Ξυλούρης 

Συγγραφέας:  ο Ιάκωβος Καμπανέλλης 

  Σκηνοθεσία: ο Κώστας  Καζάκος 

Θεατρικός  διάκοσμος: ο Ευγένιος Σπαθάρης 

 Μουσική: ο  Σταύρος Ξαρχάκος 

  Αλληγορικά γραμμένο... κατάφερε να 

περάσει τις συμπληγάδες της λογοκρισίας, κρύβοντας 

δεκάδες μηνύματα κατά της δικτατορίας.  
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Κάθε βράδυ γινόταν κοσμοσυρροή στο «Αθήναιον», που βρισκόταν σχεδόν απέναντι από το 

Πολυτεχνείο. 

 

[Βίντεο Απόσπασμα από το Μεγάλο μας Τσίρκο] 

https://www.youtube.com/watch?v=nxKZNppM4zA 

Ανάμεσά στο κοινό βρίσκονταν και «εκπρόσωποι» του στρατιωτικού καθεστώτος, που  

ενημέρωναν τους προϊσταμένους τους για τις αντιδράσεις των θεατών. 

Ο Κ. Καζάκος θυμάται: μας καλούσαν συνέχεια στην ΚΥΠ» (Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών) 

 

Οι παραστάσεις διακόπηκαν βίαια από τη Χούντα, τον Οκτώβριο, λίγο πριν από το 

Πολυτεχνείο. Η Τζένη Καρέζη και ο Κώστας  Καζάκος συνελήφθησαν και κρατήθηκαν στο 

ΕΑΤ-ΕΣΑ (Ειδικό Ανακριτικό Τμήμα της Ελληνικής Στρατιωτικής Αστυνομίας),  ενώ 

συνελήφθησαν εκ νέου κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nxKZNppM4zA
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Όσον αφορά τη  λογοτεχνία  

Απαγορευτέα ήταν και τα έργα αριστερών 

συγγραφέων, σκηνοθετών, ηθοποιών και συνθετών  

Η Διεύθυνση Εθνικής Ασφάλειας, για παράδειγμα, το 

Σεπτέμβριο του 1968, επισήμανε στις υπηρεσίες 

λογοκρισίας δημοσίευμα των Νέων σχετικά με την 

έκδοση στα ελληνικά του Οθέλλου του Σαίξπηρ από τις 

εκδόσεις Ίκαρος με μεταφραστή τον «κομμουνιστή 

Ρώτα Βασίλειο του Παναγιώτου και της Μαρίας».  

 

Στα απαγορευμένα βιβλία της Χούντας περιλαμβάνονται έργα, όπως  

τα Ματωμένα Χώματα της Διδώς Σωτηρίου ,  

η Σονάτα του σεληνόφωτος του Ρίτσου και η  

η Ειρήνη του Αριστοφάνη σε μετάφραση του Κύπριου κομμουνιστή Θεοδόση Πιερίδη  

 

 

 

 

 

 

Η χούντα του 67 προέβη και σε δημόσια καταστροφή δια πυρός «αντεθνικών» βιβλίων των 

Διονύσιου Σολωμού, Κωστή  Παλαμά, Νίκου Καζαντζάκη και ξένων κλασικών, όπως ο 

Ντοστογιέφσκι, ο Ζολά, ο Τολστόι κ.ά.. 
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Λίγες μέρες μετά το πραξικόπημα…η Μουσική του Μίκη Θεοδωράκη απαγορεύθηκε με 

ειδικό διάταγμα [βίντεο «διότι δεν συνεμορφώθην] 

https://www.youtube.com/watch?v=45k8o2zgEBY 

 

 

Το κείμενο το διατάγματος έγραφε: 

«Απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τα ακόλουθα, ισχύοντα διά ολόκληρον την επικράτειαν: 

Απαγορεύεται η ανατύπωσις ή η εκτέλεσις της μουσικής και των ασμάτων του κομμουνιστού 

συνθέτου Μίκη Θεοδωράκη, τέως αρχηγού της νυν διαλυθείσης κομμουνιστικής οργανώσεως 

«Νεολαία Λαμπράκη», δεδομένου ότι η εν λόγω μουσική εξυπηρετεί τον κομμουνισμόν». 

 

[Βίντεο «Ο Θανάσης στη χώρα της σφαλιάρας»] 

https://www.youtube.com/watch?v=0wkpzYIFQ30&t=37s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=45k8o2zgEBY
https://www.youtube.com/watch?v=0wkpzYIFQ30&t=37s
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Στο χώρο του τραγουδιού πέρα από τους 

 

Μίκη  Θεοδωράκη  

Γιάννη Μαρκόπουλο  

Διονύση Σαββόπουλο,  

 

Μάνο Χατζιδάκι 

 

απαγορεύτηκαν και οι αντίστοιχοι στιχουργοί. Από τον 

Κώστα Βίρβο και την Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου  
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ως τους   Νίκο Γκάτσο, Γιάννη Ρίτσο, Γιώργο Σεφέρη και Οδυσσέα  Ελύτη. 

 

 

Στις «μαύρες» λίστες της επιτροπής λογοκρισίας μπήκαν και τραγούδια των  Μπαγιαντέρα 

(Δ. Γκόγκος), Βασίλη Τσιτσάνη, Μάρκου Βαμβακάρη 

 

 

 

 

 

 

Αναρχικό ή ανατρεπτικό χαρακτηρίστηκε από τη λογοκρισία το Χασάπικο του Σταύρου  

Κουγιουμτζή 

           

https://www.youtube.com/watch?v=RjQ2sHeldjo 

Επίσης ο «Μέρμηγκας» του Λοΐζου 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RjQ2sHeldjo
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https://www.youtube.com/watch?v=exLTeeYnSa4 

 

Η Χαμένη Πασχαλιά των Βασίλη Κουμπή– Δημήτρη Ιατρόπουλου και ερμηνεία του  

Δημήτρη Μητροπάνου κυκλοφόρησε  το 1967, λογοκρίθηκε, αποσύρθηκε κι αυτό από την 

κυκλοφορία και το 1982 συμπεριλήφθηκε στη συλλογή «15 χασάπικα». 

https://www.youtube.com/watch?v=DVhZ1qvhZRk&t=82s 

Το Ζεϊμπέκικο (Με αεροπλάνα και βαπόρια) του Δ. Σαββόπουλου 

Το κομμάτι συμπεριλαμβάνεται στον δίσκο του Διονύση Σαββόπουλου ‘Βρόμικο Ψωμί’, το 

1972, το οποίο «Απερρίφθη… διότι δεν συνεμορφώθη με τας υποδείξεις». Μετά την πτώση της 

Χούντας το τραγούδι επανεμφανίζεται με τη συμμετοχή της Σωτηρίας Μπέλλου το 1975 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ROjlwQlTQk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0d5LUfJmmQU 

 Το τραγούδι η  «Θεία Μάρω» του Σαββόπουλου, που στην πραγματικότητα δεν μιλούσε για 

καμία θεία Μάρω, αλλά για την κυρία Μάνου, μέλος του ΚΚΕ, την οποία ο Σαββόπουλος 

γνώρισε μέσα στη φυλακή… 

https://www.youtube.com/watch?v=exLTeeYnSa4
https://www.youtube.com/watch?v=DVhZ1qvhZRk&t=82s
https://www.youtube.com/watch?v=1ROjlwQlTQk
https://www.youtube.com/watch?v=0d5LUfJmmQU
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https://www.youtube.com/watch?v=ySFH8UGTilk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=obWlSF36nVE 

Το τραγούδι Θα κλείσω τα μάτια, Άκης Πάνου  ηχογραφήθηκε το 1967 σε στίχους Άκη Πάνου, 

ερμηνευμένο από τον Γρηγόρη Μπιθικώτση και τη Χαρούλα Λαμπράκη. Οι στίχοι έκαναν λόγο  

για τη μιζέρια και τις δύσκολες συνθήκες ζωής για τους φτωχούς.  Οι  στίχοι του γίνονται πιο 

ερωτικοί  και το κομμάτι κυκλοφορεί ξανά το 1971 με την έγκριση πια των λογοκριτών.               

    

https://www.youtube.com/watch?v=gh7q5CBBe1E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aGmRWd-ni_U 

   Μαλαματένια Λόγια 

   Στο εμβληματικό τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου σε στίχους Μάνου Ελευθερίου γίνεται 

μια αφήγηση της ιστορίας του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα, με τέλος της αφήγησης να 

είναι η Επταετία. Η λογοκρισία επενέβη στο ποίημα και άλλαξε δύο σημεία. 

– κι όχι να ζεις μ’ αυτή τη συμμορία: η λέξη «συμμορία» αλλάζει σε «κομπανία». 

– «και ξημερώματα Παρασκευή»: άλλαξε σε «ξημερώνοντας μέρα κακή» (η Χούντα έγινε 

ξημερώματα Παρασκευής προς Σάββατο). 

https://www.youtube.com/watch?v=ySFH8UGTilk
https://www.youtube.com/watch?v=obWlSF36nVE
https://www.youtube.com/watch?v=gh7q5CBBe1E
https://www.youtube.com/watch?v=aGmRWd-ni_U
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https://www.youtube.com/watch?v=0LIdqlHXeGQ 

Πάει ο καιρός, Μ. Χατζιδάκις, Ν. Γκάτσος 

πρώτη ερμηνεία του Μπιθικώτση. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1965. Δυο χρόνια μετά, 

αντιμετώπισε περιπέτειες από τη λογοκρισία της χούντας κι έτσι το 1971, με νέους στίχους του 

Νίκου Γκάτσου και τίτλο «Πρωτομηνιά» ηχογραφήθηκε από τον Μανώλη Μητσιά για το δίσκο 

«Της Γης το χρυσάφι». 

https://www.youtube.com/watch?v=dlHCWYfiRgQ 

https://www.youtube.com/watch?v=jZiMxvzgBvc&list=RDjZiMxvzgBvc&start_radio=1 

Ο μπάρμπα Θάνος, Σταύρος Κουγιουμτζής – Κώστας Βάρναλης/ νέα ηχογράφηση: 

Κουγιουμτζής-Λ. ΠαπαδόπουλοςΤραγουδά ο Χριστόφορος (Λυπηρίδης). Ηχογραφήθηκε το 

1966 και κυκλοφόρησε προκαλώντας λίγο καιρό μετά τις αντιδράσεις του «καθεστώτος», λόγω 

των αριστερών φρονημάτων του ποιητή. Το 1971 με την ίδια μελωδία, αλλά με καινούργιους 

στίχους του Λ. Παπαδόπουλου ηχογραφήθηκε με ερμηνευτή τον Γιάννη Καλατζή και τίτλο 

«Με τους καημούς δεν βρίσκεις άκρη». 

https://www.youtube.com/watch?v=y6ksH3e5aE0 

https://www.youtube.com/watch?v=SQ0RBi0t2Vc 

Χαράματα, Γιάννης Μαρκόπουλος – Μέντης Μποσταντζόγλου ή Μποστ 

Τραγούδι του 1966 που ακούστηκε από τον Πουλόπουλο στην ταινία του Γιώργου Σκαλενάκη 

«Ντάμα Σπαθί».  Το τραγούδι κυκλοφόρησε με τη φωνή του Πουλόπουλου, και 

συμπεριλήφθηκε στον πρώτο μεγάλο δίσκο του ερμηνευτή. Ηχογραφήθηκε παράλληλα και από 

τον Πάνο Τζανετή. Οι λογοκριτές όμως είχαν άλλη άποψη, ο δίσκος του Πουλόπουλου 

αποσύρθηκε από την κυκλοφορία και τη θέση του τραγουδιού πήρε το «Καράβια αλήτες» των 

Μάνου Λοΐζου – Φώντα Λάδη. 

https://www.youtube.com/watch?v=pWLepKjsfkY&t=59s 

Προσμονή 

Βασίλης Αρχιτεκτονίδης – Παναγιώτης Καλαποθαράκος 

Τραγουδά ο Γιώργος Νταλάρας. Πρόκειται για την πρώτη ηχογράφηση του ερμηνευτή που 

https://www.youtube.com/watch?v=0LIdqlHXeGQ
https://www.youtube.com/watch?v=dlHCWYfiRgQ
https://www.youtube.com/watch?v=jZiMxvzgBvc&list=RDjZiMxvzgBvc&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=y6ksH3e5aE0
https://www.youtube.com/watch?v=SQ0RBi0t2Vc
https://www.youtube.com/watch?v=pWLepKjsfkY&t=59s
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κυκλοφόρησε  το 1967 από τη μικρή εταιρεία «Αυλός», λογοκρίθηκε, αποσύρθηκε από την 

κυκλοφορία και το 1993 συμπεριλήφθηκε στη συλλογή «Για τα τραγούδια κι εγώ φταίω». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PPteIDAwpc8 

Ξεγυμνώστε τα σπαθιά 

Γιάννης Μαρκόπουλος – Λευτέρης Παπαδόπουλος 

Το τραγούδι ακούστηκε το 1967 από τον Γιάννη Πουλόπουλο στην ταινία του Ερρίκου 

Ανδρέου «Εκείνος κι εκείνη».  Ηχογραφήθηκε, χωρίς καμία τύχη, για τη δισκογραφία με τον 

Πάνο Τζανετή. Το 1988 η εκτέλεση με τον Πουλόπουλο εκδόθηκε στη συλλογή τραγουδιών 

«Ο Γιάννης Μαρκόπουλος στον ελληνικό κινηματογράφο». 

https://www.youtube.com/watch?v=TmWAyflY-p8 

Μια νύχτα στα Μεσόγεια,  

Προλογίζει ο Κώστας Γεωργουσόπουλος και τραγουδά ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Τραγούδι 

που ενώ γράφτηκε για να μπει στο «Χρονικό» που κυκλοφόρησε το 1970, κόπηκε από τη 

λογοκρισία της εποχής. 

https://www.youtube.com/watch?v=dQd3kl7nhqY 

Ο μπάρμπα Γιώργος 

Μίμης Πλέσσας – Κώστας Βίρβος 

Τραγουδά ο Γιώργος Νταλάρας. Κυκλοφόρησε  το 1971 και λογοκρίθηκε εξολοκλήρου, λόγω 

των στίχων του. 

https://www.youtube.com/watch?v=RTxaIUOxjnE 

Ο δραγουμάνος του βεζύρη 

Λουκιανός Κηλαηδόνης – Λευτέρης Παπαδόπουλος 

Τραγουδά ο Μανώλης Μητσιάς. Κυκλοφόρησε το 1972  και αντιμετώπισε περιπέτειες με τη 

λογοκρισία. 

https://www.youtube.com/watch?v=gkumk4iNDKs 

Γιορτή ζεϊμπέκηδων 

Απόστολος Καλδάρας – Πυθαγόρας 

https://www.youtube.com/watch?v=PPteIDAwpc8
https://www.youtube.com/watch?v=TmWAyflY-p8
https://www.youtube.com/watch?v=dQd3kl7nhqY
https://www.youtube.com/watch?v=RTxaIUOxjnE
https://www.youtube.com/watch?v=gkumk4iNDKs
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Τραγουδά ο Γιώργος Νταλάρας. Συμπεριλήφθηκε το 1972 στο μεγάλο δίσκο «Μικρά Ασία», 

λογοκρίθηκε και ξαναηχογραφήθηκε χωρίς το δεύτερο μέρος της 2ης στροφής: «Κράτα ρε 

καρδιά λένε τα παιδιά, μέχρι να λευτερωθούμε απ’ τον κεχαγιά». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ov_-0rODj8o 

Ο Δρόμος 

Ο Δρόμος είχε ήδη λογοκριθεί στις αρχές της δεκαετίας του ‘60. Κυκλοφορεί το 1964 σε 

ερμηνεία της Σούλας Μπιρμπίλη και λογοκρίνεται και πάλι από τη Χούντα. «Απερρίφθη υπό 

της Πρωτοβαθμίου Επιτροπής διότι δια της προφανούς μεταφορικής εννοίας των στίχων 

προσβάλλεται η ιδέα της ελευθερίας» (παρομοίωσις με μάντρα παλαιών υλικών κτλ.)”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OEWn6B5fTqo 

Η Δικτατορία «ενδιαφερόταν» για τον πολιτισμό και την τέχνη…. 

κόβοντας ο,τιδήποτε θεωρούσε ότι στερούνταν καλλιτεχνικής αξίας ή ό,τι δεν καταλάβαινε. 

Έτσι, απαγορεύτηκαν το Τραγούδι του Σαββόπουλου «ως αντιτιθέμενον εις το καλλιτεχνικόν 

αίσθημα διά λέξεων και νοημάτων ανοήτων» 

https://www.youtube.com/watch?v=hcLBtAgrXz8&list=RDhcLBtAgrXz8&start_radio=1&rv

=hcLBtAgrXz8&t=0 

και το Μια φωτογραφία σου του Λοΐζου «διότι είναι τελείως ασύνδετο από απόψεως εννοίας 

το ρεφραίν προς το κουπλέ» 

https://www.youtube.com/watch?v=NeII24Oz3_o&list=RDNeII24Oz3_o&start_radio=1 

το Ζαβαρακατρανέμια, του Γ. Μαρκόπουλου απορρίφθηκε «διότι αποτελείται εν τω συνόλω 

του από αγνώστους λέξεις». Το τραγούδι είχε σαφές αντιδικτατορικό μήνυμα. Προκειμένου όμως 

https://www.youtube.com/watch?v=Ov_-0rODj8o
https://www.youtube.com/watch?v=OEWn6B5fTqo
https://www.youtube.com/watch?v=hcLBtAgrXz8&list=RDhcLBtAgrXz8&start_radio=1&rv=hcLBtAgrXz8&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=hcLBtAgrXz8&list=RDhcLBtAgrXz8&start_radio=1&rv=hcLBtAgrXz8&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=NeII24Oz3_o&list=RDNeII24Oz3_o&start_radio=1


 

19 
 

να περάσει από τη λογοκρισία ο στίχος,  ο Μαρκόπουλος σκέφτηκε τη λέξη Ζαβαρακατρανέμια 

όπου:  

Ζάβαρα σημαίνει λάβαρα 

Κάτρα σημαίνει μαύρα 

Νέμια σημαίνει ανέμισαν 

https://www.youtube.com/watch?v=GdOpENSHAAo 

She loves you 

Ακόμα και το γνωστό και καθόλου πολιτικό κομμάτι των Beatles λογοκρίνεται και 

απαγορεύεται η αναπαραγωγή του. Οι μεγάλες αμερικανικές μπάντες της εποχής θεωρείται 

ότι προάγουν τον γιεγιεδισμό (από το συγκεκριμένο κομμάτι βγαίνει ο όρος), το καινό 

δαιμόνιο που διαφθείρει τις νεολαίες 

 

Στο χώρο του  κινηματογράφου  

Εκτός από τις άμεσες αναφορές στην κομμουνιστική ιδεολογία, για τις κρατικές αρχές υπήρχαν 

ταινίες, τραγούδια κ.ά. που χαρακτηρίζονταν ως αναρχικά, ανατρεπτικά, αντικοινωνικά ή 

αντεθνικά και έπρεπε να λογοκριθούν γιατί ασκούσαν κριτική στις δομές του κυρίαρχου 

αστικού κοινωνικού καθεστώτος, έκαναν αναφορές σε ατομικά και συλλογικά δικαιώματα και 

στη ζοφερή πολιτική κατάσταση της χώρας. Έτσι, από την ταινία Σπάρτακος του Κιούμπρικ 

κόπηκαν οι φράσεις «δέχομαι λίγη δημοκρατική διαφθορά μαζί με λίγη ελευθερία. Δεν δέχομαι 

όμως δικτατορία χωρίς καθόλου ελευθερία».  

Η ταινία Χουαρέζ του 1939, που αναφέρεται στη μεξικανική επανάσταση του 19ου αιώνα, 

απαγορεύτηκε το Σεπτέμβριο του 1967 διότι, σύμφωνα με τους λογοκριτές, «αι ιδέαι περί 

δημοκρατίας απαιτούν ανεπτυγμένον κοινόν ίνα μη παρεξηγηθούν υπό τας παρούσας συνθήκας».  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GdOpENSHAAo
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Αλλά και ο Τζέρι Λιούις ήταν ανατρεπτικός, αφού οι επιτροπές λογοκρισίας της Χούντας 

έκοψαν από την ταινία Τζέρι Λιούις, παιδί για όλες τις δουλειές τη φράση «περί απεργίας και 

δικτατορίας».  

 

Απαγορευμένα ήταν, επίσης, έργα όπου εμφανίζονταν η Μελίνα Μερκούρη και η Ειρήνη  

Παππά ή ταινίες του Κακογιάννη. 

 

 

Από τις ταινίες 

Μην είδατε τον Παναή και  

Τύφλα να ’χει ο Μάρλον Μπράντο  

κόπηκαν σκηνές όπου τραγουδιούνται το «Κοίτα μη γίνεις σύννεφο» και η «Μυρτιά» του 

Θεοδωράκη 

https://www.youtube.com/watch?v=sK8CVp_r4AU 

https://www.youtube.com/watch?v=Pc85zQnE9VA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sK8CVp_r4AU
https://www.youtube.com/watch?v=Pc85zQnE9VA
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Η ταινία η κόρη μου η σοσιαλίστρια 

Υπήρξε θύμα της αντικομμουνιστικής υστερίας , αφού, για την Επιτροπή Ελέγχου 

Κινηματογραφικών Ταινιών, η ταινία έπρεπε να απαγορευτεί παρά τον κωμικό της χαρακτήρα, 

«λόγω της εμφανίσεως της Μαραθωνίου πορείας της οργανουμένης υπό της Αριστεράς και των 

υποκινούμενων στάσεων εις το εργοστάσιον». 

 
 

Από τον Θίασο του Αγγελόπουλου 

διαγράφηκε απόσπασμα του σεναρίου με αναφορές σε ελευθερία και Γαλλική Επανάσταση 

 

Οι θαλασσιές οι χάντρες 

διαγράφηκε η φράση «έχουμε δημοκρατία και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει» 

 

Ζορό 

Παράλληλα, η λογοκρισία, ασκώντας εξωτερική πολιτική, έκοβε οποιαδήποτε αιχμή εναντίον 

των ΗΠΑ, όπως τη φράση «οι Αμερικανοί είναι κατακτητές» σε μία ταινία του Ζορό. 
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Παράλληλα, από τα κινηματογραφικά επίκαιρα απαλείφονταν θέματα με διαδηλώσεις 

εναντίον του Πολέμου στο Βιετνάμ.  

 

Κάποτε κλαίνε και οι δυνατοί Οι επιτροπές λογοκρισίας έπρεπε, παράλληλα, να διαφυλάσσουν 

και τις καλές σχέσεις των συνταγματαρχών με το οικονομικό κατεστημένο. Από τη 

συγκεκριμένη ταινία αφαιρούνται οι φράσεις «έχεις μπάρμπα τον Ωνάση, πες του να σε πάρει 

στα καράβια του, αλλιώς…» και όσες σχετίζονται με την πρόταση του εφοπλιστή να βουλιάξει 

ένα πλοίο για να εισπράξει τα ασφάλιστρα 

 

Μαγική πόλις 

Για τις επιτροπές λογοκρισίας, ταινίες που παρουσίαζαν εικόνες εξαθλίωσης της ελληνικής 

κοινωνίας ήταν κοινωνικώς επικίνδυνες, δυσφημούσαν τη χώρα, την έπλητταν τουριστικά και 

αναιρούσαν την προπαγάνδα της Δικτατορίας περί ανασυγκρότησης, ευημερίας και 

δημιουργίας ενός αδιάφθορου κρατικού μηχανισμού. Έτσι, η ταινία Μαγική Πόλις του 

Κούνδουρου κρίθηκε ακατάλληλη για εξαγωγή στο εξωτερικό, αφού παρουσίαζε εικόνες 

μιζέριας και δυστυχίας,  
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Από την ταινία Ανοιχτή επιστολή αφαιρέθηκε η φράση «έχω έναν φίλο στο υπουργείο, θα 

δώσουμε μερικά κατοστάρικα να μας βρη δουλειά»,  

 

Από την ταινία 

Μιας πεντάρας νιάτα 

Αφαιρέθηκε η φράση «τι να τα κάνης τα προσόντα, εδώ χρειάζονται μέσα, γνωριμίες». 

 

Τα χρώματα της ίριδος του Παναγιωτόπουλου 

Βεβαίως, οι επιτροπές ελέγχου δεν θα επέτρεπαν αναφορές στην ύπαρξη κρατικών 

μηχανισμών λογοκρισίας, και έτσι αφαίρεσαν από το σενάριο της συγκεκριμένης ταινίας τη 

λέξη «λογοκρισία».  
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Η Μαντελένα 

Στο χώρο της κοινωνίας η Δικτατορία επιχείρησε να δημιουργήσει έναν τύπο μαζικής 

κουλτούρας που καθορίζει τη δημόσια σφαίρα, συνάδει με τις προβαλλόμενες 

ελληνοχριστιανικές αρχές και ακολουθεί μία πολιτική προστασίας του λαού από «κακές 

επιρροές». Στο πλαίσιο αυτό, η λογοκρισία φρόντιζε να μην προσβάλλεται η χριστιανική 

θρησκεία, κόβοντας, για παράδειγμα, από τη Μανταλένα τη σκηνή που ο ιερέας αναποδογυρίζει 

το φλιτζάνι του καφέ «ως απάδουσα με τας εν Ελλάδι χριστιανικάς αντιλήψεις».  

 

Το προξενιό της Άννας και  

Σχολή για σοφερίνες 

Η κοινωνική ευπρέπεια έπρεπε να προφυλαχθεί από «κακές» λέξεις, που αφαιρούνταν από το 

σενάριο,  όπως Το προξενιό της Άννας του Βούλγαρη ή από σκηνές σπασίματος πιάτων σε 

κέντρα διασκέδασης, όπως στην ταινία Σχολή για σοφερίνες.  
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Ο Ηλίας του 16 ου και Μια μέρα στο γυμνάσιο 

Επίσης η χούντα φρόντιζε περικόπτοντας σκηνές με καρικατούρες αστυφυλάκων, όπως στην 

ταινία Ο Ηλίας του 16ου, ή απαγορεύοντας το 1972 το θεατρικό Μια μέρα στο γυμνάσιο της 

Έλλης Αλεξίου «διότι κλονίζεται η εμπιστοσύνη γονέων και μαθητών προς την έννοιαν της 

εκπαιδεύσεως» να μη θίγονται θεσμοί όπως στρατός, αστυνομία και σχολείο,  

  

Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη. 

Παράλληλα, η λογοκρισία περιφρουρούσε και «τας περί ηθικής κρατούσας εν Ελλάδι 

αντιλήψεις» κόβοντας άσεμνες σκηνές, όπως αυτές στην ταινία Μια Ιταλίδα από την 

Κυψέλη.  
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Για τις κρατικές υπηρεσίες της μετεμφυλιακής Ελλάδας η νεολαία ήταν αντικείμενο ιδιαίτερης 

προστασίας από τις κακές επιρροές της παρηκμασμένης Δύσης. Η Δικτατορία  ακολούθησε την 

ίδια πολιτική απέναντι στους «διαφθορείς» της νεολαίας. Η είσοδος τουριστών με γένια, μακριά 

μαλλιά και μίνι φούστες απαγορεύτηκε για ένα διάστημα.  

 

Λογοκρισία στη γλώσσα 

Το ΓΕΣ, από την άλλη, με διαταγή του απαγόρευε την απουσία πνευμάτων και τόνων από 

τίτλους και υποτιτλισμό ταινιών, την οποία θεωρούσε μέρος «της εντέχνου κομμουνιστικής 

προπαγάνδας κατά της Ελληνικής γλώσσης και απομακρύνσεως του νέου Ελληνισμού από τας 

Ελληνοχριστιανικάς παραδόσεις» 
 

Οι πνευματικοί άνθρωποι εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη λογοκρισία που έχει επιβάλει 

το δικτατορικό καθεστώς, σταματούν να δημοσιεύουν τα κείμενά τους.  Με τον τρόπο αυτό 

δείχνουν  ότι δεν μπορεί να υπάρξει πνευματική  ζωή όταν δεν υπάρχει ελευθερία 

πρώτη ρωγμή στη σιωπηλή αυτή απεργία αποτέλεσε η «δήλωση» του Γ. Σεφέρη στις 28 

Μαρτίου 1969, που μεταδόθηκε από το BBC και αποτέλεσε το πρώτο μήνυμα κατά της 

Χούντας με ευρύτατη απήχηση 

https://www.youtube.com/watch?v=atzB_jKByI4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=atzB_jKByI4
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Πολλοί δημιουργοί, όπως ο Ρίτσος και ο Θεοδωράκης, παρά τις διώξεις που υφίστανται, 

γράφουν συνεχώς τα πρώτα χρόνια της χούντας, σε συνθήκες αυξημένου ρίσκου, παρανομίας 

ή εγκλεισμού. Επιπλέον, πολιτιστικά σωματεία και χώροι εκδηλώσεων που δεν ανέστειλαν τη 

λειτουργία τους μετά την 21η Απριλίου αναζητούν τρόπους διερεύνησης των ορίων της 

αντίστασης. 

 

[βίντεο: απόσπασμα από τη Ρωμιοσύνη] 

https://www.youtube.com/watch?v=UWZVikIihIs&t=33s 

Μ. Θεοδωράκης, Είμαστε δυο 

https://www.youtube.com/watch?v=xRDBwvnJLwY 

 

Μ. Θεοδωράκης, Το σφαγείο 

https://www.youtube.com/watch?v=n-H8Ur8f9_g 

 

Από τους τελευταίους μήνες του 1969 ξεπηδούν νέοι εκδοτικοί οίκοι, με προοδευτικό 

αντιδικτατορικό πρόγραμμα, αρχικά στραμμένοι προς τη μετάφραση (Μαρκούζε, Μπρεχτ) και 

την επανέκδοση κειμένων Ελλήνων συγγραφέων (Κοραής, Ρήγας, Γληνός).  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UWZVikIihIs&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=xRDBwvnJLwY
https://www.youtube.com/watch?v=n-H8Ur8f9_g
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Ξεχωριστή είναι η περίπτωση του Παύλου Ζάννα, κρατούμενου στις φυλακές της Αίγινας για 

τη συμμετοχή του στη Δημοκρατική Άμυνα, ο οποίος μεταφράζει το «Αναζητώντας τον χαμένο 

χρόνο» του Προυστ 

 

Αξίζει να αναφέρουμε και τη δραστηριότητα της Ελληνοευρωπαϊκής Κίνησης Νέων (ΕΚΙΝ), 

η οποία δημιουργείται από έναν πυρήνα φοιτητών το 1970 και επιδίδεται σε διαλέξεις, 

εκδηλώσεις και εκδοτική δραστηριότητα με αντιδικτατορικό πρόσημο 

 

Η  Εταιρεία Μελέτης Ελληνικών Προβλημάτων (ΕΜΕΠ), με πρόεδρο τον Γιάγκο 

Πεσμαζόγλου,  

καλεί το 1972 το νομπελίστα Γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκρας στην Αθήνα, ο οποίος θα 

εκφωνήσει μια ευθέως αντικαθεστωτική ομιλία. 
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«Ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή…Όταν μιλώ εδώ για Δημοκρατία, κάθε Έλληνας 

δημοκράτης γνωρίζει για ποια Δημοκρατία εννοώ, το πώς χάθηκε, ποιος πριν χαθεί  την είχε 

διακωμωδήσει και τι πράγματι σημαίνει απώλεια δημοκρατικών δικαιωμάτων. Σεις γνωρίζετε 

την ιστορία της χώρας σας. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσει ένας ξένος, το πώς έγινε μπορετό να 

αναβιώσει η δικτατορία του Αυγούστου 1936,... το γιατί η ιστορία επαναλαμβανόμενη στήνει τις 

τραγωδίες της σαν φάρσες...  

Επίσης δεν επιθυμώ να καταφύγω σε παραβολές ή ακόμα χειρότερα σε ιστορικές μεταμφιέσεις.... 

Θα πω μόνο τούτα τα λίγα: Οι Έλληνες και οι Γερμανοί έχουν μια οδυνηρή, θα 'λεγα κακότυχη, 

σχέση με την Δημοκρατία, μια σχέση που κάθε τόσο ανακόπτονταν και δεν είχε μια ευθύγραμμη 

εξέλιξη... Γι' αυτό δεν θα ταίριαζε σ' έναν Γερμανό να θελήσει να σας δώσει μαθήματα 

δημοκρατικότητας, μια και η Δημοκρατία, η ίσαμε σήμερα άσβεστη αυτή ιδέα, έχει λίκνο της την 

Ελλάδα. Εδώ κατέρρευσε και αναστηλώθηκε πάλι. Εδώ αποδείχθηκε ποια δύναμη πηγάζει από 

την λαϊκή κυριαρχία. Κι εδώ φάνηκε ανάγλυφα η διθυραμβική αυτοπροβολή της ολοκληρωτικής 

εξουσίας, μετά την κατάργηση του Λαού και των δημοκρατικών του δικαιωμάτων. Η Ελλάδα 

είναι η έκφραση της Ευρώπης. Μόλις μαραζώσει η Ελευθερία στην Ελλάδα, η Ευρώπη 

φτωχαίνει. Επειδή, ακριβώς, σας αφαίρεσαν τα δημοκρατικά σας δικαιώματα, απειλούνται 

τα δικά μας... 

Πριν από λίγο καιρό είδα ένα όνειρο: Είδα την εξουσία να προβάλλει κορδωμένη στο 

προσκήνιο... Κι είδα τον αποστερημένο από δημοκρατικά δικαιώματα λαό να παρακολουθεί το 

θέαμα. Κι είδα την κρατική εξουσία πως πάσχιζε να παριστάνει την καθωσπρέπει, κι είδα πως 

στην προσπάθειά της αυτή γινόταν όλο και πιο γελοία.  
Σε λίγο θα επιστρέψω σε μια χώρα όπου οι πολίτες συχνά δεν συνειδητοποιούν τα δημοκρατικά 

τους δικαιώματα κι όπου η ελευθερία τούς φέρνει έναν κορεσμό. Θα τους μιλήσω για το θάρρος 

σας, για την επίμονη αντοχή σας, για την αλύγιστη αντίστασή σας - όμως και για την μοναξιά 

σας... Ο χαιρετισμός μου είναι και μια υπόσχεση: Δεν πρόκειται να ξεχάσω και δεν πρόκειται να 

συνηθίσω...». 
 

Συνεπώς, η στάση των διανοούμενων δεν επέτρεψε στη χούντα να κερδίσει την κρίσιμη μάζα 

του λαού που θα της επέτρεπε να μακροημερεύσει. 

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η κηδεία του Γ. Σεφέρη στις 20 Σεπτεμβρίου 1971 μετετράπη 

σε αντιδικτατορική διαδήλωση, καθώς χιλιάδες Αθηναίοι την ακολούθησαν τραγουδώντας την 

«Άρνηση» 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ANtbngw7TkA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ANtbngw7TkA


 

30 
 

Από εκεί και ύστερα… 

..η δράση ενάντια στη δικτατορία αρχίζει να οργανώνεται. Όμως η αρχή του τέλους του 

καθεστώτος θα προέλθει από το χώρο των φοιτητών και την ηρωική θυσία τους, όταν 

ξημερώματα της 17
ης

 Νοέμβρη ένα άρμα μάχης γκρεμίζει την κεντρική πύλη του Πολυτεχνείου 

καταπλακώνοντας τους διαδηλωτές που ήταν σκαρφαλωμένοι πάνω της και τραγουδούσαν τον 

εθνικό ύμνο 

 

Έτσι με την κατάρρευση της  δικτατορίας στις 23 Ιουλίου του 1974… 

η κρατική προληπτική λογοκρισία, τουλάχιστον στη θεσμική της μορφή, έπαψε να υφίσταται. 

Η περιπέτεια του ελληνικού λαού έδειξε πως πολιτισμός και  δικτατορία δεν πάνε μαζί. Τα 

γεγονότα τα ίδια μας αποδεικνύουν πως όταν κάποιος προσπαθεί να περιορίσει τα δικαιώματα 

και τις ελευθερίες των άλλων ανθρώπων, εκείνοι με όπλο την τέχνη πάντα θα επαναστατούν. 

Ποτέ κανείς δεν κατάφερε να χειραγωγήσει τον Πολιτισμό, κι αυτό διότι ο Πολιτισμός είναι 

κάτι τόσο ρευστό και τόσο ελεύθερο, που αν προσπαθήσει κανείς να δει την ουσία στο βάθος 

του θα χαθεί. Η Χούντα στάθηκε στις λέξεις και πίστεψε πως περιορίζοντας την κυκλοφορία 

τραγουδιών, χαράσσοντας δίσκους και βασανίζοντας ανθρώπους, θα μπορούσε να φιμώσει τον 

κόσμο. «Το στόμα ναι μπορεί να φιμωθεί, μα η ψυχή όχι. Ούτε ο Πολιτισμός. Γιατί ο Πολιτισμός 

είναι ψυχή, είναι ιστορία και πάνω απ’ όλα μνήμη». 

Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη κάθε φορά που και στις μέρες μας 

επιχειρεί να δράσει ένα ανεπίσημο δίκτυο λογοκρισίας, αποτελούμενο από 

«αγανακτισμένους» πολίτες, συλλόγους, πολιτευτές, εκκλησιαστικούς φορείς, υπηρεσιακούς 

παράγοντες, αστυνομικούς, στρατιωτικούς κ.ά., το  οποίο, έχοντας την «αποκλειστικότητα» 

στην ερμηνεία του κοινού αισθήματος και του εθνικού συμφέροντος, συνεχίζει να επιβάλλει 

την απόσυρση θεατρικών παραστάσεων, έργων τέχνης, ταινιών και βιβλίων.  
 

 

 

 

 

 



 

31 
 

 


