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Πρόλογος

Ο Jean Meynaud χάρη στο έργο του, και ιδίως στην κλασική του μελέτη Οι πολιτικές δυνάμεις 
στην Ελλάδα, είναι ένα όνομα διάσημο στους μελετητές της ελληνικής πολιτικής και κοινωνίας κατά τα μετα-
πολεμικά χρόνια. Η έκθεση Aidez le peuple grec «Η αντιδικτατορική συλλογή της οικογένειας Meynaud», που 
οργανώνει το Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, έρχεται να φωτίσει τη δράση της 
οικογένειας Meynaud εναντίον της δικτατορίας των συνταγματαρχών.

Με επίκεντρο τον Καναδά, η οικογένεια ανέπτυξε έντονη δράση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην 
Ελλάδα, με βασικά μέσα την πληροφόρηση και την κινητοποίηση της δημοκρατικής κοινής γνώμης, φορέων και 
αρχών στην Ευρώπη και την Αμερική.

Η συλλογή της οικογένειας Meynaud έρχεται να εμπλουτίσει την έρευνα για τον αγώνα κατά της δικτατορίας στο 
εξωτερικό, αναδεικνύοντας πρόσωπα, οργανώσεις, πρωτοβουλίες, διαμαρτυρίες και εκδηλώσεις. Ειδικότερα, ο συ-
νοπτικός κατάλογος της συλλογής, που συμπληρώνει την παρούσα έκδοση, προσφέρει, στους ερευνητές αλλά και 
γενικότερα στους ενδιαφερόμενους, μια ενδεικτική εικόνα του πλούτου, του χαρακτήρα και των περιεχομένων του.

Θα ήθελα να συγχαρώ του συνεργάτες του Ιδρύματος της Βουλής που συντέλεσαν στην πραγματοποίηση της 
έκθεσης. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γεράσιμο Νοταρά, χάρη στη φροντίδα και τη γνώση του 
οποίου μπορέσαμε να έχουμε πρόσβαση στο πολύτιμο αυτό υλικό. 

Επιδίωξή μας είναι τα αρχειακά τεκμήρια να γίνουν ευρύτερα γνωστά, δίνοντας το έναυσμα για νέες προσεγγίσεις 
στην ιστορία της περιόδου. Και, βέβαια, απώτερος στόχος μας είναι η ουσιαστική, νηφάλια και εμπεριστατωμένη 
μελέτη των δραματικών χρόνων της δικτατορίας, καθώς και του αντιδικτατορικού αγώνα, ενός αγώνα για τη 
δημοκρατία, την αξιοπρέπεια και την ελευθερία. Μια τέτοια μελέτη μπορεί να συμβάλει καίρια στην εμβάθυνση 
και την προάσπιση του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Νικόλαος Βούτσης
Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων

και Πρόεδρος του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων
για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία





Εισαγωγή
Η έκθεση αυτή θα μπορούσα να ισχυριστώ ότι ξεκίνησε πριν από 62 χρόνια, μια μέρα του Απρίλη, όταν 
για πρώτη φορά συνάντησα στην Ancienne Académie του Πανεπιστημίου της Λωζάνης τον Jean Meynaud. Από τότε, όλοι, 
τόσο στην οικογένειά του όσο και στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών, θα τον αποκαλούμε “le Patron” (το αφεντικό). Δίδασκε 
Πολιτική Ανάλυση και ήταν από τους πρώτους που προσπάθησε – και το κατάφερε– να αυτονομήσει την Πολιτική Επιστήμη 
από το Δημόσιο Δίκαιο και να την εισαγάγει στον χώρο των Κοινωνικών Επιστημών. Η σύζυγός του, η “μεγάλη Ελένη”, όπως 
την αποκαλούσαμε, για να την ξεχωρίζουμε από την κόρη τους, που της είχαν δώσει το ίδιο όνομα με τη μητέρα της, ήταν 
Ελληνίδα στην καταγωγή, κόρη Ζωγράφου, από το ομώνυμο προάστιο των Αθηνών.

Πολύ σύντομα έγινα και εγώ σχεδόν μέλος της οικογένειας, άρχισα μάλιστα να προσπαθώ να μάθω ελληνικά στα παιδιά, τον 
Michel και την Hélène. Τα μαθήματα του “Patron” ήταν συναρπαστικά. Κάθε εξάμηνο εφαρμογή των αναλυτικών μεθόδων 
της επιστήμης σε ένα καινούριο θέμα, με ενεργητική συμμετοχή των διδασκομένων. Κάπου στο τρίτο εξάμηνο, ύστερα από 
δύο εργασίες που του είχα παραδώσει και τις είχε φέρει στο μάθημα για κριτική συζήτηση, μου λέει ο “Patron”: «Άκου, θα 
κάνεις τη διατριβή σου μαζί μου, αλλά στο μεταξύ θα γράψουμε μερικά βιβλία!». 

Έτσι ξεκίνησε η μεγάλη έρευνα για την ανάλυση της πολιτικής ζωής στην Ελλάδα, από την Απελευθέρωση έως τη δεκαετία 
του 1960, η οποία κατέληξε στην έκδοση των Les Forces Politiques en Grèce και λίγο αργότερα στην ελληνική τους μετά-
φραση από τον Τάκη Μερλόπουλο. Παράλληλα, ξεκινήσαμε τα Σάββατα ένα άτυπο μεταπτυχιακό για να μελετήσουμε την 
πολιτική ζωή του Καντονιού του Vaud, που και αυτό κατέληξε σε θεματικές εκδόσεις. 

Όπως θα διαπιστώσει ο επισκέπτης, περιδιαβάζοντας την έκθεση, όλα τα μέλη της οικογένειας Meynaud, με τον τρόπο του 
το καθένα, απέκτησαν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. To ενδιαφέρον αυτό κορυφώθηκε και εκφράστηκε δημόσια 
κατά τη διάρκεια της δικτατορίας των συνταγματαρχών (1967-1974), και εντάσσεται σε ένα νέο είδος φιλελληνισμού, που 
δεν είχε την αφετηρία του στην ανακάλυψη της κλασικής Ελλάδας –όπως εκείνος του 19ου αιώνα– αλλά στην υπηρέτηση 
των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των κοινωνικών κατακτήσεων.

Αν και για αρκετούς Έλληνες ο καθηγητής Jean Meynaud είναι γνωστός από το έργο του Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, μεγάλη 
αποκάλυψη αποτελεί η συλλογή της Ελένης Meynaud-Ζωγράφου, μια μικρή επιλογή της οποίας αποτελεί τον κορμό της έκθεσης 
αυτής. Η δραστηριότητα της “μεγάλης Ελένης” καλύπτει το σύνολο σχεδόν της Ευρώπης και μεγάλο μέρος του Καναδά και των ΗΠΑ. 

Τα 1.351 έγγραφα που εκτείνονται σε 5.171 σελίδες, τα 559 τεύχη 46 περιοδικών και φυλλαδίων, τα 1.550 αποκόμματα 
εφημερίδων, δεκάδες φωτογραφίες αντιδικτατορικών εκδηλώσεων, αφίσες και κονκάρδες οργανώσεων θα αποτελέσουν, 
για τους μελλοντικούς ερευνητές της περιόδου της δικτατορίας, πολύτιμες πηγές τεκμηρίωσης σχετικά με: τη φύση του 
δικτατορικού καθεστώτος και του αντίκτυπού του στο εξωτερικό· τη σημασία του αντιδικτατορικού αγώνα εκτός των ελλη-
νικών συνόρων, ως οργανικού τμήματος μιας συνολικής προσπάθειας για την αποκατάσταση της δημοκρατίας· των διαφο-
ρετικών πρωτοβουλιών που αναπτύχθηκαν σε αυτό το πλαίσιο· της πολλαπλότητας των διαφορετικών οργανώσεων και των 
ιδεολογικών τους τάσεων· και, τέλος, των αποτελεσμάτων, άμεσων ή έμμεσων, αυτής της δραστηριότητας. 

Γεράσιμος Νοταράς



Εκδήλωση του πραξικοπήματος των συνταγματαρχών 

Μαζικές συλλήψεις χιλιάδων πολιτών και μεγάλου 
μέρους του πολιτικού κόσμου

Ίδρυση του Πατριωτικού Μετώπου (μετέπειτα 
Πατριωτικού Αντιδικτατορικού Μετώπου - ΠΑΜ) με 
πρωτοβουλία του βουλευτή της ΕΔΑ, Μίκη Θεοδωράκη

Ίδρυση της Δημοκρατικής Άμυνας

21 Απριλίου

30 Απριλίου

1967

Κάρτα με 
αντιδικτατορικό 
περιεχόμενο,  
βασισμένη σε 
παιδικό σχέδιο,  
Δεκέμβριος 1967

Σκίτσο με τίτλο «Επισκεφθείτε
την Ελλάδα» του εντύπου  
Report on Greece,  
Μπέρκλεϋ, 15 Νοεμβρίου 1967

Κολάζ με άρθρα και κείμενα  
για το δικτατορικό καθεστώς και 
την καταπάτηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη Ελλάδα,  
εφ. Toronto Daily Star,  
Δεκέμβριος 1967

Άρθρο του Jean Meynaud  
στον Ελληνικό Ταχυδρόμο. 

Μόντρεαλ, 1 Ιουνίου 1967

Τηλεγράφημα της Ελένης Meynaud-
Ζωγράφου μετά το αντικίνημα  
του βασιλιά Κωνσταντίνου, 
με το οποίο επιμένει στον παράνομο 
χαρακτήρα του καθεστώτος 
της Αθήνας, 15 Δεκεμβρίου 1967
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Αρχίζει ο εκτοπισμός χιλιάδων πολιτών στη Γυάρο

Ο πρώην πρωθυπουργός Παναγιώτης 
Κανελλόπουλος καταγγέλλει το δικτατορικό 
καθεστώς με δήλωση που μεταδίδεται στο εξωτερικό

Ένταση στις ελληνο-τουρκικές σχέσεις. 
Ανάκληση της ελληνικής μεραρχίας από την Κύπρο

Πρώτη μεγάλη δίκη αντιδικτατορικής 
οργάνωσης. Δικάζονται 31 μέλη του ΠΑΜ

Αποτυχημένο αντικίνημα από τον βασιλιά 
Κωνσταντίνο και φυγή του στο εξωτερικό. 
Καθήκοντα “αντιβασιλέα” αναλαμβάνει 
ο στρατηγός Γεώργιος Ζωιτάκης, ενώ ο Γεώργιος 
Παπαδόπουλος αυτοδιορίζεται “πρωθυπουργός”

Ίδρυση της αντιδικτατορικής οργάνωσης 
«Ρήγας Φεραίος»

Αποφυλακίζεται ο Ανδρέας Παπανδρέου

4 Μαΐου

28 Σεπτεμβρίου

15 Νοεμβρίου

13 Δεκεμβρίου

17 Δεκεμβρίου 

24 Δεκεμβρίου

Αποφάσεις της Διάσκεψης  
των Ελληνικών Αντιδικτατορικών 

Επιτροπών Εξωτερικού,  
Παρίσι, 5 Νοεμβρίου 1967

Έντυπο  
Ελεύθερη Φωνή  

της Ενώσεως Κέντρου,  
10 Αυγούστου 1967

Jean Meynaud, Rapport sur l’abolition 
de la Démocratie en Grèce, Μόντρεαλ 1967

Στιγμιότυπα από τις διαμαρτυρίες που οργανώθηκαν 
στο Μόντρεαλ και το Τορόντο εναντίον 
του βασιλιά Κωνσταντίνου και της δικτατορίας, 
Αύγουστος 1967

Άρθρο της εφημερίδας Ελληνικός Ταχυδρόμος σχετικά 
με συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της επίσκεψης 
του βασιλιά Κωνσταντίνου στο Μόντρεαλ, για την ΕΧPΟ 1967,
31 Αυγούστου 1967
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Αναγνώριση της νέας μορφής του δικτατορικού 
καθεστώτος από τις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία και την Τουρκία

Απολύονται 49 καθηγητές πανεπιστημίου, μεταξύ 
των οποίων οι Αριστόβουλος Μάνεσης, Σάκης 
Καράγιωργας, Δημήτρης Μαρωνίτης, Εμμανουήλ 
Κριαράς και Μιχαήλ Σακελλαρίου

12η Ολομέλεια του ΚΚΕ και διάσπασή του.  
Λίγο αργότερα δημιουργείται το ΚΚΕ εσωτερικού

Ιανουάριος 

5-15 
Φεβρουαρίου

1968

Αφίσες που 
καταγγέλλουν 
το νόθο 
δημοψήφισμα  
της δικτατορίας 
για το νέο 
“Σύνταγμα”, 
Σεπτέμβριος 1968

Έντυπο Ο Αγωνιστής 
με θέμα το δημοψήφισμα, 
Σεπτέμβριος 1968

Στιγμιότυπα από διαδηλώσεις 
κατά του δημοψηφίσματος,  
Δυτική Γερμανία,  
Σεπτέμβριος 1968

Αυτοκόλλητα σε μορφή 
γραμματοσήμου με 
αντιδικτατορικό περιεχόμενο, 
1968
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Ίδρυση του Πανελλήνιου Απελευθερωτικού 
Κινήματος (ΠΑΚ) από τον Ανδρέα Παπανδρέου 
στη Στοκχόλμη

Ηχογραφημένο διάγγελμα καταγγελίας 
της δικτατορίας από τον Γεώργιο Παπανδρέου 
αναμεταδίδεται από το BBC ανήμερα 
της πρώτης επετείου από την επιβολή 
της δικτατορίας

Αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Γεωργίου 
Παπαδόπουλου από τον Αλέκο Παναγούλη. 
Σύλληψη και υποβολή του σε βασανιστήρια

Νόθο δημοψήφισμα εμφανίζει το 93,4% 
των πολιτών να τάσσονται υπέρ του νέου 
“Συντάγματος” της δικτατορίας

Η κηδεία του Γεωργίου Παπανδρέου στην Αθήνα 
μετατρέπεται σε συλλαλητήριο κατά της δικτατορίας

26 Φεβρουαρίου

17 Απρίλιου 

13 Αυγούστου

29 Σεπτεμβρίου 

3 Νοεμβρίου 

Τηλεγράφημα της Hélène Y. Meynaud προς  
τον μεταβατικό υπουργό Εξωτερικών Marcel 
Cadieux, στο οποίο ζητά την παρέμβαση  
της καναδικής κυβέρνησης προκειμένου 
να μην εκτελεστεί ο Αλέκος Παναγούλης.  
Μόντρεαλ, 14 Νοεμβρίου 1968

Πρωτοσέλιδο με θέμα τον θανάσιμο 
τραυματισμό του πρώην βουλευτή 
της ΕΔΑ, Γιώργου Τσαρουχά, από άνδρες 
της χωροφυλακής Θεσσαλονίκης, 
εφ. Ελεύθερη Πατρίδα, Παρίσι, 9 Ιουνίου 1968

Έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας 
για τα βασανιστήρια στην Ελλάδα, 
Ιανουάριος 1968

Πρωτοσέλιδο  
του πρώτου τεύχους 
του περιοδικού 
Hellenic Review που 
εξέδιδε στο Λονδίνο 
η ιδιοκτήτρια 
της Καθημερινής 
Ελένη Βλάχου, 
Ιούνιος 1968

Περιοδικό 
Μακρυγιάννης  

με σκίτσο  
του Αλέκου 
Παναγούλη, 

Νοέμβριος 1968

Έντυπο για το μνημόσυνο του Γεωργίου Παπανδρέου στον καθεδρικό 
ναό του Μόντρεαλ την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 1968. 

Πρωτοσέλιδο 
του εντύπου του 
Πατριωτικού 
Μετώπου, 
Νέα Ελλάδα, 
Αθήνα, 
Απρίλιος 1968
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Η Συμβουλευτική Επιτροπή του Συμβουλίου 
της Ευρώπης εισηγείται την αποπομπή 
της Ελλάδας

Ηχογραφημένη δήλωση του Γεωργίου Σεφέρη  
κατά της δικτατορίας αναμεταδίδεται  
από το BBC

1969 Αφίσα με σειρά 
διαλέξεων σχετικά 

με τη δικτατορία 
στην Ελλάδα, 

που οργανώθηκαν 
στο New York 

University, 
Μάρτιος 1969

Αφίσα-πρόσκληση σε αντιδικτατορική 
συγκέντρωση στο Πανεπιστήμιο Mc Gill του 
Μόντρεαλ, με αφορμή τη δεύτερη επέτειο από 
την επιβολή της δικτατορίας, Απρίλιος 1969

Δημόσια έκκληση του Γρηγόρη 
Φαράκου και συντρόφων του 

από τις φυλακές Αβέρωφ, 
Κεντρική Επιτροπή Πολιτικών 

Προσφύγων Ελλάδας, 
21 Φεβρουαρίου 1969

Φυλλάδιο για την απελευθέρωση 
των πολιτικών κρατουμένων 
στην Ελλάδα, Μάιος 1969

Αφίσα του «Ρήγα 
Φεραίου» κατά  
της διοργάνωσης 
των Πανευρωπαϊκών 
Αγώνων Στίβου  
στην Αθήνα, 
Σεπτέμβριος 1969

30 Ιανουαρίου 

28 Μαρτίου
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Δίκες μελών του ΚΚΕ στο στρατοδικείο Αθηνών, 
καθώς και μελών του ΠΑΜ και του «Ρήγα 
Φεραίου» στη Θεσσαλονίκη

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας 
Μιχαήλ Στασινόπουλος εξαναγκάζεται σε 
παραίτηση μετά την αντίδρασή του στην απόφαση 
της δικτατορίας να προχωρήσει στην απόλυση  
30 δικαστών

Ο καθηγητής Σάκης Καράγιωργας τραυματίζεται  
ενώ συναρμολογεί εκρηκτικό μηχανισμό

Καταργείται η προληπτική λογοκρισία

Αποχώρηση της Ελλάδας από το Συμβούλιο  
της Ευρώπης ενόψει της επικείμενης 
αποπομπής της για παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Μάιος

26 Ιουνίου 

18 Ιουλίου

Οκτώβριος  

12 Δεκεμβρίου 

Κείμενο θέσεων και αποφάσεων του Πρώτου 
Συνεδρίου των Ελληνικών Αντιδικτατορικών 
Επιτροπών, Ελσίνκι, Ιούλιος 1969

Φυλλάδιο της Επιτροπής 
για την Αποκατάσταση 
της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, 
με αφορμή την πρεμιέρα 
της ταινίας «Ζ» και αναφορά 
στη δικτατορία και 
τις συνθήκες που επικρατούν 
στη χώρα, Τορόντο, 
Δεκέμβριος 1969

Περιοδικό Πορεία, 
Παρίσι, Ιούλιος 1969

Κάρτα της ΕΔΑ για το Πάσχα, 
Απρίλιος 1969

Κάρτα με σκίτσο αντιδικτατορικού 
περιεχομένου

Πληροφοριακό δελτίο 
της Ελβετικής Επιτροπής για 
την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας 
στην Ελλάδα, με συνοπτική αναφορά 
στην πορεία της ελληνικής υπόθεσης 
στο Συμβούλιο της Ευρώπης, 
Δεκέμβριος 1969

Σκίτσο που καταγγέλει τη στήριξη 
των ΗΠΑ στο δικτατορικό 
καθεστώς της Αθήνας, 1969

Φύλλο συλλογής 
υπογραφών κατά 
των βασανιστηρίων 
συλληφθέντων 
από τη δικτατορία, 
Ιούλιος 1969
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Στιγμιότυπο από την περιοδεία  
του Αντώνη και της Μπέττυς Αμπατιέλου 
στον Καναδά, Μάρτιος 1969



 

1970
Κάρτα  

της οργάνωσης 
«Ρήγας Φεραίος» 
για τη νέα χρονιά, 
Ιανουάριος 1970

Ενημερωτικό Δελτίον, 
δεκαπενθήμερο 
έντυπο των Ελληνικών 
Αντιδικτατορικών 
Επιτροπών στη Δυτική 
Γερμανία, Δυτικό Βερολίνο, 
15 Μαρτίου 1970

Δήλωση του Μίκη 
Θεοδωράκη σε 
συνέντευξη Τύπου 
που οργανώθηκε μετά 
την απελευθέρωση 
και τη μετάβασή του 
στη Γαλλία, 
Παρίσι, 29 Απριλίου 1970

Athènes-Presse Libre, 
δεκαπενθήμερο έντυπο,  

Παρίσι, 10 Ιανουαρίου 1970

Καταχώρηση στον Τύπο 
για οικονομική ενίσχυση 
των οικογενειών 
των φυλακισμένων 
στην Ελλάδα

Grèce Libre, μηνιαίο περιοδικό, 
Απρίλιος 1970



 

Απόφαση της ΕΟΚ για οριστική διακοπή  
των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ελλάδας

Δίκη 35 μελών της Δημοκρατικής Άμυνας 

Έκδοση του τόμου 18 Κείμενα, με σαφές 
αντιδικτατορικό στίγμα, από σημαντικούς 
λογοτέχνες και διανοούμενους

O Κύπριος Γιώργος Τσικουρής και η Ιταλίδα 
Μαρία-Έλενα Αντζελόνι σκοτώνονται, 
ενώ προσπαθούν να τοποθετήσουν παγιδευμένο 
με εκρηκτικά αυτοκίνητο μπροστά 
στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα

3 Φεβρουαρίου

12 Απριλίου

Ιούλιος

2 Σεπτεμβρίου 

Περιοδικό 
Ελεύθερη Πατρίδα, 
Σεπτέμβριος 1970

Αφίσα εκδήλωσης με θέματα 
την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ 
απέναντι στην Ελλάδα καθώς 
και τη δικτατορία στην Ελλάδα 
και το μέλλον της, Νέα Υόρκη, 
Μάρτιος 1970

Περιοδικό Greece Today, 
άνοιξη 1970

 Δημοκρατική Φωνή, μηνιαία 
έκδοση της Αντιδικτατορικής 

Κινήσεως Αμερικής, Νέα 
Υόρκη, Οκτώβριος 1970

Σκίτσο του Jürgen Pieplou,  
Greece Today, άνοιξη 1970

Greece in Chains, με βασικό θέμα  
της έκδοσης τη δίκη της Δημοκρατικής 
Άμυνας, Ιούλιος 1970

Jean Meynaud,  
Rapport sur l’abolition 
de la démocratie 
en Grèce, τ. Ι, 2η έκδοση, 
Μόντρεαλ 1970

Παρττιτούρα του έργου «Leros» 
του Michel Meynaud, 1970

Ενημερωτικό Δελτίο  
της Σοβιετικής Επιτροπής 
Αλληλεγγύης προς  
τους Έλληνες Δημοκράτες, 1970
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1971
Σκίτσο για  
την επέτειο  
των 150 χρόνων 
από την Ελληνική 
Επανάσταση 
με αναφορές 
στο δικτατορικό 
καθεστώς,  
περ. Πορεία, Παρίσι, 
Φεβρουάριος 1971

Αφίσα με τίτλο «Greece 
Today Going there? 
Forget it!», Μινεάπολη

Φυλλάδιο της Academic 
Community for a Free 
Greece, με θέμα την 
κατάσταση στην Ελλάδα 
κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης του Αμερικανού 
αντιπροέδρου Spiro 
Agnew, Φιλαδέλφεια, 
Νοέμβριος 1971

Περιοδικό Demokratia, με άρθρα 
σχετικά με την τέταρτη επέτειο 

από την επιβολή του δικτατορικού 
καθεστώτος στην Ελλάδα,  
Νέα Υόρκη, Απρίλιος 1971

Εξώφυλλο από πρόγραμμα 
εκδηλώσεων για την επέτειο  
της Ελληνικής Επανάστασης, 
Παρίσι, Νοέμβριος 1971

Αφίσα που προτρέπει  
τους Αμερικάνους  
να αποφύγουν  
να επισκεφθούν 
την Ελλάδα  
για διακοπές,  
Μινεάπολη
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Ίδρυση της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικών 
Προβλημάτων (ΕΜΕΠ)

Το Υπουργείο Εξωτερικών αφαιρεί την ελληνική 
ιθαγένεια από την εκδότρια της Καθημερινής 
Ελένη Βλάχου

Δίκη μελών της οργάνωσης «Ρήγας Φεραίος» 
στην Αθήνα

Η κηδεία του Γεωργίου Σεφέρη εξελίσσεται  
σε διαμαρτυρία κατά της δικτατορίας

Επίσκεψη του αντιπροέδρου των ΗΠΑ 
Spiro Agnew στην Ελλάδα

Στέρηση της ελληνικής ιθαγένειας από τη λαίδη 
Αμαλία Φλέμινγκ και απέλασή της

Μάρτιος

20 Ιουλίου 

Αύγουστος

22 Σεπτεμβρίου 

16 Οκτωβρίου 

Νοέμβριος
 

Αυτοκόλλητα με 
αντιδικτατορικό περιεχόμενο 
σε μορφή γραμματοσήμου,  
της Αμερικανικής Ομοσπονδίας 
για τη Δημοκρατία  
στην Ελλάδα

«Liberté pour 
la Grèce» 
κάρτα  
της Γαλλικής 
Επιτροπής για 
τη Δημοκρατία 
στην Ελλάδα

Ενημερωτικό Δελτίο της Γαλλικής 
Επιτροπής για τη Δημοκρατία στην 
Ελλάδα, με θέμα τη διοργάνωση 
συνεδρίου για την αποκατάσταση 
της δημοκρατίας στη χώρα,  
Παρίσι, Δεκέμβριος 1971

 Περιοδικό Ανταίος,  
των Ελλήνων σπουδαστών 

στη Ιταλία, Οκτώβριος 1971

Πρόγραμμα εκδηλώσεων με αφορμή  
την επέτειο των 150 χρόνων της Ελληνικής 
Επανάστασης, Παρίσι, Νοέμβριος 1971

Σκίτσο με τίτλο «Liberté aux détenus 
politiques», της Συντονιστικής Επιτροπής 
του Αντιδικτατορικού Κινήματος Ελλήνων 
Εξωτερικού

Περιοδικό Echo/Ηχώ, 
Μόντρεαλ,  
Μάρτιος-Απρίλιος 1971

Δελτίο πληροφοριών 
της Σοβιετικής Επιτροπής 
Αλληλεγγύης προς τους  Έλληνες 
Δημοκράτες, 1971
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1972 Σκίτσο του περιοδικού, 
L’autre Grèce, 

Φεβρουάριος 1972

Περιοδικό L’autre Grèce, 
Φεβρουάριος 1972

Φυλλάδιο της Ελληνικής 
Επιτροπής Πρωτοβουλίας 
Ζυρίχης,  
15 Φεβρουαρίου 1972

Κείμενο με συλλογή υπογραφών 
για την απελευθέρωση των πολιτικών 

κρατουμένων στην Ελλάδα, 
στο πλαίσιο της Συνόδου 

του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης.  
Ελσίνκι, 28 Ιανουαρίου 1972

Πρόγραμμα σειράς 
εκδηλώσεων με τίτλο 
«Grèce témoignage 
d’une résistance», 
Champigny, Απρίλιος 1972

Περιοδική έκδοση Έξοδος, 
Παρίσι, Απρίλιος 1972
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Άρση του στρατιωτικού νόμου σε όλη τη χώρα εκτός 
από την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη

Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος ενισχύει  
ακόμη περισσότερο τη θέση του μεταξύ  
των πραξικοπηματιών, αναλαμβάνοντας και  
την “αντιβασιλεία” παράλληλα με την “πρωθυπουργία”

Συλλαμβάνονται μέλη της οργάνωσης Αντίσταση 
Απελευθέρωση Ανεξαρτησία (ΑΑΑ) για τοποθέτηση 
βομβών

Διάλυση της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικών 
Προβλημάτων. Σύλληψη και εξόριση μελών  
του διοικητικού συμβουλίου μεταξύ των οποίων  
οι Γιάγκος Πεσμαζόγλου, ο Γιώργος Κουμάντος  
και ο Αναστάσιος Πεπονής

Διάλυση της Ελληνοευρωπαϊκής Κίνησης Νέων

Η αστυνομία επεμβαίνει στη Νομική Αθηνών για 
να καταστείλει τις αντιδράσεις για τις –ελεγχόμενες 
από το καθεστώς– φοιτητικές εκλογές

1 Ιανουαρίου 

21 Μαρτίου 

3 Μαΐου 

22 Μαΐου 

20 Νοεμβρίου

Έκκληση της Ελένης Meynaud-Ζωγράφου για 
ενίσχυση του αντιδικτατορικού αγώνα, μετά 
το 2ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανατροπή της 
Δικτατορίας στην Ελλάδα, Μόντρεαλ, Απρίλιος 1972

Πρωτοσέλιδο με την αντίδραση 
της ΕΟΚ στη συνεχιζόμενη 
καταπάτηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών από το καθεστώς 
της Αθήνας, περ. Δημοκρατία, 
Μάιος-Ιούνιος 1972

Κάρτα του Κεντρικού Συμβουλίου 
Ελληνικών Αντιδικτατορικών 
Επιτροπών Εξωτερικού με 
μηνύματα σε πολλές γλώσσες

Kάρτα με τίτλο «Solidarität für Griechenland»

Αφίσα της Καναδικής Επιτροπής  
για τη Δημοκρατία στην Ελλάδα, 
με τίτλο «Help Greece regain Freedom. 
“No!” to dictatorship», Μόντρεαλ

Jean Meynaud, 
Rapport sur l’abolition 
de la Démocratie 
en Grèce, τ. ΙΙ, 
Μόντρεαλ 1972

«Hit the junta where it hurts» 
καταχώρηση της Επιτροπής για 
την Ελευθερία στην Ελλάδα για 
οικονομική ενίσχυση υπέρ του 
Δημοκρατικού υποψηφίου στις 
προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, 
γερουσιαστή George McGovern, 
Νιου Τζέρσεϋ, 1972
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Καταλήψεις της Νομικής Σχολής Αθηνών από 
φοιτητές που διαμαρτύρονται για τη δράση του 
καθεστώτος εντός των πανεπιστημίων. Συλλήψεις 
και τραυματισμοί

Ματαίωση αντιδικτατορικού κινήματος του Πολεμικού 
Ναυτικού. Συλλήψεις αξιωματικών

Ο ταγματάρχης Σπύρος Μουστακλής και άλλοι 
αξιωματικοί βασανίζονται σκληρά

Το αντιτορπιλικό «Βέλος» καταπλέει στη Νάπολη 
της Ιταλίας. Ο κυβερνήτης, αντιπλοίαρχος 
Νικόλαος Παππάς, και 31 αξιωματικοί και 
υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο, 
καταγγέλλοντας το δικτατορικό καθεστώς

Καταργείται η μοναρχία και εγκαθιδρύεται από 
τους δικτάτορες η “προεδρική Δημοκρατία” 
ως πολίτευμα της Ελλάδας

21/22 
Φεβρουαρίου 
& 20 Μαρτίου

23 Μαΐου

25 Μαΐου

1 Ιουνίου

1973

Τυπωμένη κάρτα προς τον “πρόεδρο της Δημοκρατίας” 
Γεώργιο Παπαδόπουλο με αίτημα για απελευθέρωση του Γρηγόρη 

Φαράκου και άλλων 19 πολιτικών κρατουμένων, στο πλαίσιο  
της απόδοσης γενικής αμνηστίας από το καθεστώς, Γαλλία, 1973

Άρθρο σχετικά με την κατάληψη  
της Νομικής Σχολής και την αντίδραση 
του δικτατορικού καθεστώτος,  
περ. Le Polyscope, 12 Μαρτίου 1973

Κάρτα της Κομμουνιστικής 
Νεολαίας Ελλάδας 

με μήνυμα υπέρ της αλληλεγγύης 
της διεθνούς κοινότητας 

για την αποκατάσταση 
της δημοκρατίας στην Ελλάδα

Άρθρο της εφημερίδας Νέα Ζωή 
των πολιτικών προσφύγων  

στη Ρουμανία,  
με θέμα τις κινητοποιήσεις  

των Ελλήνων φοιτητών,  
Μπάνι, 23 Φεβρουαρίου 1973

Σκίτσο του περιοδικού L’autre 
Grèce με θέμα την εξέγερση 
του Πολυτεχνείου και την αιματηρή 
καταστολή της από τη δικτατορία
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Ελεγχόμενο δημοψήφισμα επικυρώνει 
την κατάργηση της μοναρχίας 
και την πολιτειακή αλλαγή

Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος ορκίζεται “πρόεδρος 
της Δημοκρατίας”

Χορήγηση γενικής αμνηστίας και άρση 
του στρατιωτικού νόμου

Απόπειρα “εκδημοκρατισμού” του καθεστώτος.  
Ο Σπύρος Μαρκεζίνης διορίζεται “πρωθυπουργός”

Κατάληψη του Πολυτεχνείου στην Αθήνα  
και διάφορων πανεπιστημιακών κτιρίων  
στη Θεσσαλονίκη από φοιτητές. Μαζικές διαδηλώσεις 
κατά της δικτατορίας. Επέμβαση του στρατού  
τη νύχτα της 17ης. Δεκάδες νεκροί από ελεύθερους 
σκοπευτές στους δρόμους του κέντρου και των 
προαστίων. Εκ νέου επιβολή του στρατιωτικού νόμου

Ο ταξίαρχος Δημήτριος Ιωαννίδης ανατρέπει  
τον Γεώργιο Παπαδόπουλο και γίνεται ο νέος 
ηγέτης του καθεστώτος

29 Ιουλίου

19 Αυγούστου

 20 Αυγούστου

8 Οκτωβρίου

15-17 Νοεμβρίου

25 Νοεμβρίου

«Nothing has changed», άρθρο 
του Ανδρέα Παπανδρέου για τις 
εξελίξεις του καλοκαιριού του 1973, 
πληροφοριακό δελτίο του ΠΑΚ, 
Σεπτέμβριος 1973

Τηλεγράφημα του Ανδρέα 
Παπανδρέου, εκ μέρους  
του ΠΑΚ, σχετικά με τα 
γεγονότα του Πολυτεχνείου, 
προς τη Σύνοδο των Υπουργών 
Εξωτερικών των χωρών-μελών 
του ΝΑΤΟ, Βρυξέλλες, 
10 Δεκεμβρίου 1973

Στιγμιότυπα από συγκεντρώσεις  
στον Καναδά κατά της αιματηρής καταστολής 

της εξέγερσης του Πολυτεχνείου από 
τη δικτατορία, 18 Νοεμβρίου 1973

Εβδομαδιαίο ενημερωτικό 
δελτίο Athènes-Presse 
Libre, με κείμενο για την 
απελευθέρωση πολιτικών 
κρατουμένων στο πλαίσιο 
της γενικής αμνηστίας,  
25 Αυγούστου 1973

Άρθρο του περιοδικού L’autre Grèce για τα γεγονότα  
του Πολυτεχνείου

Κάρτα με 
αντιδικτατορικό 

περιεχόμενο

Εγκύκλιος του Κεντρικού Συμβουλίου 
των Ελληνικών Αντιδικτατορικών Επιτροπών 
Εξωτερικού, σχετικά με τις εξελίξεις μετά 
τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και την ανάγκη 
συντονισμού των δράσεων στο εξωτερικό, 
Βερολίνο, 22 Νοεμβρίου 1973
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1974 Σκίτσο με πολιτικούς 
κρατούμενους 

στη Γυάρο, κάρτα 
της Κεντρικής Επιτροπής 

Ελλήνων Πολιτικών 
Προσφύγων

Πρωτοσέλιδο του περιοδικού Δημοκρατία, 
με θέμα την εκτόπιση του Γεωργίου 
Μαύρου στη Γυάρο, Απρίλιος 1974

Κάρτες με αντιδικτατορικό 
περιεχόμενο

Πρωτοσέλιδο του εντύπου 
Έξοδος, με άρθρο για 
την επαναλειτουργία 
του στρατοπέδου στη Γυάρο, 
Ιανουάριος 1974

Κάρτα με αεροφωτογραφία του στρατοπέδου 
πολιτικών κρατουμένων στη Γυάρο
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Ανοίγει ξανά το στρατόπεδο  
της Γυάρου

Ανακοινώνεται από την αστυνομία η σύλληψη 
δεκάδων μελών του ΚΚΕ

Υποκινούμενο από την Αθήνα πραξικόπημα 
ανατρέπει τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
αρχιεπίσκοπο Μακάριο

Εισβολή των τουρκικών δυνάμεων στην Κύπρο. 
Γενική επιστράτευση στην Ελλάδα

Άφιξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή  
στην Αθήνα και σχηματισμός κυβέρνησης  
Εθνικής Ενότητας

Ιανουάριος 

Φεβρουάριος 

15 Ιουλίου 

20 Ιουλίου

24 Ιουλίου

Πληροφοριακό δελτίο Athènes-Press Libre, με 
αναφορές στο καθεστώς Ιωαννίδη, Ιούλιος 1974

Ενημερωτικό δελτίο του ΠΑΚ, 
Απρίλιος-Μάιος 1974

Πληροφοριακό Δελτίο  
της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ,  
Ιούνιος-Ιούλιος 1974

«Τους καραβανάδες τους θέλουμε 
τέζα», αντιδικτατορικό φυλλάδιο

Κάρτα 
με αντιδικτατορικό 

περιεχόμενο

Τυπωμένη κάρτα προς τον “πρόεδρο της Δημοκρατίας”, 
στρατηγό Φαίδωνα Γκιζίκη, με αίτημα το κλείσιμο  
του στρατοπέδου της Γυάρου, 1974

Άρθρα του περιοδικού Greece and Britain σχετικά με  
την κινητοποίηση στις πόλεις του Καναδά κατά της δικτατορίας  
και το ζήτημα των πολιτικών κρατουμένων, 1974
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Jean Meynaud
1914 γέννηση του Jean Meynaud στo Carpentras της νοτιοανατολικής Γαλλίας

1934 σπουδές: διδάκτορας Νομικής  του Πανεπιστημίου του Παρισιού και των 
Πολιτικών Επιστημών της Aix-en-Provence. Βραβευμένος διπλωματούχος της 
Ecole Libre des Sciences Politiques

1939 στράτευση, αιχμαλωσία στη Γραμμή Μαζινό

1940 διαφυγή από την αιχμαλωσία του στρατόπεδου του Verdun

1942 maître de Conférences και το 1948 καθηγητής Οικονομικών Επιστημών 
στην Ecole Libre de Science Politique

1947 γάμος με την Ελένη Ζωγράφου

1946-1954 γενικός γραμματέας της Fondation Nationale des Sciences Politiques, 
που θα δημιουργήσει το Institut d’Etudes Politiques de Paris (Science Po)

1949-1952 πρώτος γενικός γραμματέας της Association Française de Sciences 
politiques

1951 γενικός γραμματέας της διευθύνουσας επιτροπής της Revue Française de 
Sciences politiques

1951-1955 γενικός γραμματέας του Centre d’Etudes Economiques της 6ème 
section de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes

1951-1972 διευθυντής Σπουδών στην Ecole Pratique des Hautes Etudes

1955-1965 τακτικός καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο 
της Λωζάνης και από το 1959 και έκτακτος καθηγητής του Πανεπιστημίου 
της Γενεύης

1965-1972 τακτικός καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του 
Μόντρεαλ

1949 διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία από την UNESCO της 
Association Internationale de Science Politique (AISP-IPSA), της οποίας υπήρξε 
εκτελεστικός γραμματέας το 1950-1955

1938-1972 δημοσίευση πολυάριθμων άρθρων, πανεπιστημιακών εγχειριδί-
ων και βιβλίων σχετικών με θέματα πολιτικής, οικονομίας και κοινωνίας, 
πολλά από τα οποία είναι ελεύθερα στο site classiques.uqac.ca Επίσης 
διδασκαλία, ως επισκέπτης καθηγητής, σε πολλά πανεπιστήμια. Αναλαμ-
βάνει ανώτερες διοικητικές και ακαδημαϊκές θέσεις σε γαλλικούς και διε-
θνείς οργανισμούς

1962-1972 ενδιαφέρεται για την πολιτική στην Ελλάδα. Διεξάγει σχετική 
έρευνα και εκδίδει στα γαλλικά και τα ελληνικά τις Πολιτικές Δυνάμεις 
στην Ελλάδα, όπως και, μετά την εγκαθίδρυση της χούντας, σειρά αντιδι-
κτατορικών συγγραμμάτων για τη διαφώτιση της διεθνούς κοινής γνώμης

1970 σύμβουλος της κυβέρνησης του Κεμπέκ για την εκλογική μεταρρύθμιση

1971 γραμματέας της επιτροπής του Κεμπέκ για την απελευθέρωση της 
Angela Davis

1972 Θάνατος του Jean Meynaud (14 Φεβρουαρίου)

Ελένη Meynaud-Ζωγράφου
1927 γέννηση της Ελένης Ζωγράφου

1941-1942 συμμετοχή στη διανομή συσσιτίων στου Ζωγράφου, στο πλαίσιο 
δράσεων του ΠΙΚΠΑ

1946 παρατηρήτρια στο πλαίσιο της ελληνικής αποστολής της Διάσκεψης για 
την Ειρήνη στο Παρίσι

1947 εγγραφή στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών και στη Νομική Σχολή. 
Αίτηση για γαλλική υπηκοότητα

1947 γάμος με τον Jean Meynaud

1947-2010 ενεργός συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις με 
κοινωνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα
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1947-1972 συνεργάτης του συζύγου της Jean Meynaud, σε τεκμηριωτικές 
εργασίες, την έκδοση των έργων του, εξωτερικές επαφές και γενικότερα 
την πρακτική βοήθεια οργάνωσης του επιστημονικού του έργου. Ιδρύει 
και διευθύνει τις Editions de Sciences Politiques

1966-2010 συμμετοχή σε κινήματα και οργανώσεις σχετικά με τα δικαιώ-
ματα και την προστασία της γυναίκας, της οικογένειας και των καταναλω-
τών κι ενάντια στη φτώχεια

1967-1974 ενεργός συμμετοχή στον συντονισμό επιτροπών ενάντια στη 
δικτατορία στην Ελλάδα. Δημιουργία πλαισίου υποστήριξης οικογενειών 
πολιτικών κρατουμένων, συμμετοχή σε οργανώσεις αλληλεγγύης στον 
αντιδικτατορικό αγώνα και στο διεθνές μέτωπο ενάντια στα βασανιστήρια

2015 θάνατος της Ελένης Meynaud-Ζωγράφου (11 Δεκεμβρίου)

Michel Meynaud
1950 γέννηση του Michel Meynaud

1967-1972 σπουδές Μουσικής στα ωδεία της Μόσχας, της Λωζάνης και της 
Νέας Υόρκης

1972 δίπλωμα Μουσικολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ

1978 η σύνθεση «Leros» αφιερώνεται στον Γεράσιμο Νοταρά, πολιτικό κρα-
τούμενο κατά τη διάρκεια της δικτατορίας

1980-2015 συνθέτης έργων με διεθνή απήχηση και παρουσίαση. Διευθυντής 
ορχήστρας. Πιανίστας, κλαβενσινίστας και οργανίστας. Μουσικός διευθυντής 
σε μεγάλους μουσικούς οργανισμούς. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Μόντρε-
αλ, της Οτάβας και σε άλλα καναδικά και γαλλικά πανεπιστήμια. Τιμήθηκε με 
διεθνή βραβεία

2016 θάνατος του Michel Meynaud (10 Ιουλίου)

Hélène-Υvonne Meynaud
1951 γέννηση της Hélène-Υvonne Meynaud

1967-1974 συμμετέχει σε αντιδικτατορικές δράσεις κατά της δικτατορίας 
στην Ελλάδα στο Κεμπέκ. Συνεργάζεται στη φοιτητική εφημερίδα Ζ και 
στις δραστηριότητες της οργάνωσης «Ο Μακρυγιάννης». Οργανώνει συ-
ναντήσεις διαλόγου κατά της δικτατορίας στην πανεπιστημιακή κοινότητα

1968-1973 σπουδές πολιτικού μηχανικού στο Πολυτεχνείο του Μόντρεαλ

1975-1979 μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό στο Παρίσι με αντικεί-
μενο τη χωροταξία και την πολεοδομία στο σοβιετικό Ουζμπεκιστάν

1973-1975 εργάζεται ως πολιτικός μηχανικός στην Αλγερία

1985-2019 συνεργαζόμενη ερευνήτρια του CNRS, στην Ομάδα Φύλου και 
Κινητικότητας. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: δημοσκοπήσεις, ανισότητες των 
φύλων, ρατσισμός στην εργασία, οργάνωση της βιομηχανικής εργασίας. 
Εκδίδει μεγάλο αριθμό βιβλίων και επιστημονικών άρθρων

1980-2011 επικεφαλής στη Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης στη δημόσια 
επιχείρηση ηλεκτρισμού της Γαλλίας, στη Διεύθυνση Σπουδών και Έρευ-
νας και στη συνέχεια στην Αποστολή Προβολών στο Μέλλον

2008-2019 Σπουδές και επαγγελματική κατάρτιση στο εργατικό δίκαιο, 
στη Σορβόννη - Paris Ι. Συνεχής εκπαίδευση στο γαλλικό και ευρωπαϊκό 
δίκαιο της εργασίας

2008-2019 δικαστής στο Εργατοδικείο (Conseil de prud’hommes de Bou-
logne-Billancourt puis Nanterre)
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  
ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ MEYNΑUD
Στις επόμενες σελίδες παρατίθεται ένας συνοπτικός κατάλογος της 

συλλογής της οικογένειας Meynaud (o οποίος βασίστηκε στον ανα-

λυτικό κατάλογο, που έχει συνταχθεί από τους Δημήτρη Μαχλούτα 

και Παναγιώτη Καλομοίρη). Η συλλογή καλύπτει τα έτη 1967-1974 

και περιλαμβάνει τεκμήρια από τον αγώνα κατά της δικτατορίας των 

συνταγματαρχών, κυρίως στην Αμερική και την Ευρώπη. Η σύντομη 

αυτή καταγραφή της αποτελεί έναν πρώτο οδηγό, που δίνει μια ει-

κόνα του πλούτου της σε κάθε ενδιαφερόμενο.

1. Ελληνικές Αντιδικτατορικές Επιτροπές Εξωτερικού

Έγγραφα: 171, σελ.: 605, 1968-1973

Ο φάκελος είναι αφιερωμένος στη δράση των Ελληνικών Αντιδικτατο-
ρικών Επιτροπών Εξωτερικού στην Ευρώπη και την Αμερική. Στα περιε-
χόμενα περιλαμβάνονται τεκμήρια από το 1ο Συνέδριο των Επιτροπών 
(Ιούλιος 1969, Ελσίνκι): κείμενα από την προσυνεδριακή διαδικασία, 
επιστολές επιτροπών, εγκύκλιοι για την οργάνωση του συνεδρίου, κατά-
λογος συμμετεχόντων, ομιλίες συνέδρων κ.ά. Επίσης, εγκύκλιοι, ενημε-
ρωτικά δελτία, αλληλογραφία των συλλογικών οργάνων (Συντονιστικό 
Συμβούλιο, Κεντρικό Συμβούλιο κ.ά.) των Ελληνικών Αντιδικτατορικών 
Επιτροπών Εξωτερικού, με σκοπό τον συντονισμό της δράσης και την 
ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης. Ακόμα, καταγγελίες πολιτικών 
κρατουμένων από την Ελλάδα, εκκλήσεις και υπομνήματα των Επιτρο-
πών, καθώς και τεκμήρια από τη δράση τους σχετικά την οργάνωση 
αντιδικτατορικών εκδηλώσεων.

Τόπος: Παρίσι, Βρυξέλλες, Φραγκφούρτη, Ελσίνκι και άλλες ευρωπαϊκές 
πόλεις, καθώς και πόλεις της βόρειας Αμερικής (Φιλαδέλφεια, Μόντρεαλ, 
Νέα Υόρκη κ.ά.). 

2. Πανελλήνιος Δημοκρατικός Σύνδεσμος  
«Ο Μακρυγιάννης»

Έγγραφα: 48, σελ.: 145, 1967-1972

Ο φάκελος είναι αφιερωμένος στην αντιδικτατορική δράση του Πανελληνίου 
Δημοκρατικού Συνδέσμου «Ο Μακρυγιάννης» στον Καναδά. Περιλαμβάνονται 
τεκμήρια από το έργο του στο Μόντρεαλ, αλλά και τεκμήρια άλλων αντιστα-
σιακών οργανώσεων στον Καναδά, όπως η Ελληνο-Καναδική Επιτροπή για 
την Ελευθερία και τη Δημοκρατία στην Ελλάδα. Ανάμεσά τους, δελτία Τύπου, 
έντυπα, επιστολές, αποδείξεις για κουπόνια οικονομικής ενίσχυσης, προσκλή-
σεις σε αντιδικτατορικές εκδηλώσεις και διαμαρτυρίες, έντυπα συλλογής υπο-
γραφών, ψηφίσματα. Γλώσσα τα ελληνικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά.

Τόπος: Μόντρεαλ (κυρίως).

3. Inter-American Federation for Democracy in 
Greece-American Committee (Επιτροπές Αμερικής)

Έγγραφα 177, σελ.: 407, 1967-1972

O φάκελος περιέχει τεκμήρια από τη δραστηριότητα της Inter-American 
Federation for Democracy in Greece. Ανάμεσά τους, πρακτικά από τις 
εσωτερικές της διαδικασίες και έγγραφα σχετικά με οργανωτικά ζητήμα-
τα, καθώς και θέματα συντονισμού του αντιδικτατορικού αγώνα στις ΗΠΑ. 
Επίσης, ενημερωτικά δελτία και προσκλήσεις, φυλλάδια για αντιδικτατο-
ρικές εκδηλώσεις, κείμενα διαβημάτων για πολιτικούς κρατούμενους, δη-
μοσιεύματα για την κατάσταση στην Ελλάδα. Περιέχονται ακόμη τεκμήρια 
αντιδικτατορικών οργανώσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού, όπως 
ο «Ρήγας Φεραίος», το ΠΑΚ, το Ελληνικό Δημοκρατικό Κίνημα κ.ά. Τα πε-
ρισσότερα τεκμήρια στα αγγλικά, και λιγότερα στα ελληνικά και τα γαλλικά.

Τόπος: Νέα Υόρκη, Μόντρεαλ και άλλες πόλεις (κυρίως των ΗΠΑ).
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4. Canadian Committee for Democracy in Greece

Έγγραφα: 178, σελ.: 422, 1967-1973

Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια από τη δραστηριότητα της Canadian Committee 
for Democracy in Greece. Σε μεγάλο βαθμό, πρόκειται για επιστολές που 
αφορούν εσωτερικά ζητήματα, διαδικασίες και διενέξεις στους κόλπους 
της Επιτροπής. Επίσης, τεκμήρια για ζητήματα συντονισμού του αντιδι-
κτατορικού αγώνα και οργάνωση εκδηλώσεων, κείμενα συλλογής υπο-
γραφών αλληλεγγύης σε πολιτικούς κρατούμενους κ.ά. Επίσης, τεκμήρια 
από τη δράση αντιδικτατορικών κινήσεων του εξωτερικού, όπως η Inter-
American Federation for Democracy in Greece, η Fond Nord-Américain 
de solidarité avec le peuple Grec κ.ά. Τα τεκμήρια είναι στα αγγλικά, τα 
γαλλικά και τα ελληνικά.

Τόπος: Μόντρεαλ κ.α.

5. Comité Central des Refugies Politiques de Grèce

Έγγραφα: 24, σελ.: 156, 1968-1972

Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια που σχετίζονται με την αντιδικτατορική δρα-
στηριότητα της Comité Central des Refugies Politiques de Grèce, σχεδόν 
όλα στα γαλλικά και ελάχιστα στα ελληνικά. Στη συντριπτική τους πλει-
ονότητα αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτικών κρατουμένων 
στην Ελλάδα (κυρίως στη Λέρο, τις φυλακές Αβέρωφ και τις φυλακές 
της Αλικαρνασσού), καθώς και τα βασανιστήρια που υφίστανται. Ανάμεσά 
τους, επιστολές ή εκκλήσεις κρατουμένων από τόπους εξορίας ή φυλακές, 
αναφορές προς τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, κατάλογοι κρατουμένων κ.ά. 
Επίσης, φύλλα του Λαϊκού Αγώνα και της εφημερίδας του Συλλόγου των 
Πολιτικών Προσφύγων της Ελλάδας στην Ουγγαρία, δελτίο της Comité 
Central des Refugies Politiques de Grèce.

Τόπος: Λέρος, Φυλακές Αλικαρνασσού, Αθήνα, Βουδαπέστη.

6. Soviet Committee of Solidarity with 
Greek Democrats

Έγγραφα: 12, σελ.: 26, 1968-1972

Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια της Soviet Committee of Solidarity with 
Greek Democrats, αλλά και άλλων αντιδικτατορικών κινήσεων. Πρόκειται 
κυρίως για κείμενα δηλώσεων και επιστολές καταγγελίας της δικτατορίας 
ή έγγραφα που αναφέρονται στη δράση της Επιτροπής και άλλες αντιστα-
σιακές δραστηριότητες. Η γλώσσα είναι κυρίως τα ελληνικά, τα αγγλικά 
και τα γαλλικά.

Τόπος: Ζυρίχη, Μόσχα, Βασιλεία.

7. Comité des Jeunes pour la Démocratie en Grèce

Έγγραφα: 46, σελ: 126, 1968-1971

Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια της Comité des Jeunes pour la Démocratie 
en Grèce, αλλά και άλλων αντιδικτατορικών κινήσεων, όπως η American 
Committee for Democracy and Freedom in Greece, η Committee for 
the Restoration of Democracy in Greece. Τα περισσότερα στα γαλλικά, 
κάποια στα αγγλικά και λίγα στα ελληνικά. Ανάμεσά τους, ενημερωτικά 
δελτία, επιστολές για την προσυνεδριακή σύσκεψη που έλαβε χώρα στο 
Παρίσι στις 3-4 Μαΐου 1969 και την προπαρασκευαστική επιτροπή του 
διεθνούς συνεδρίου, το οποίο διεξήχθη στη Μοδένα της Ιταλίας. Επίσης, 
φυλλάδιο και άρθρα για την ταινία «Ζ» του Κώστα Γαβρά, επιστολές για 
τεχνικά και πρακτικά ζητήματα της Επιτροπής.

Τόπος: Μόντρεαλ, Νέα Υόρκη, Παρίσι, Βιέννη κ.α.
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8. Comité Grec de Belgique Contre la Dictature 
en Grèce

Έγγραφα: 1, σελ.: 8, 1971

Ο φάκελος περιέχει μία αναφορά, συνταγμένη στα γαλλικά, με θέμα τις 

δραστηριότητες της Ελληνικής Επιτροπής κατά της Δικτατορίας, στο Βέλ-

γιο. Πρόκειται για δημόσιες παρεμβάσεις στον Τύπο και σε πολιτικές ορ-

γανώσεις του Βελγίου, καθώς και στους Έλληνες μετανάστες που εργά-

ζονται στη χώρα. Επίσης παρατίθεται χρονολογικός πίνακας των δράσεων 

της Επιτροπής έως τον Ιανουάριο του 1971.

Τόπος: Βέλγιο.

9. Comité Français pour la Grèce Démocratique

Έγγραφα: 32, σελ.: 120, 1968-1973

Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια που σχετίζονται με την αντιδικτατορική δρα-

στηριότητα της Comité Français pour la Grèce Démocratique, καθώς και 

τεκμήρια σχετικά με το Conférence pour la Grèce Démocratique (Παρίσι, 

3 Φεβρουαρίου 1968), όλα στα γαλλικά. Ανάμεσά τους, ενημερωτικά δελ-

τία της Επιτροπής που αναφέρονται στη δράση της, αλλά και σε δίκες στην 

Αθήνα (όπως της οργάνωσης «Ρήγας Φεραίος») ή την κατάσταση στις 

ελληνικές φυλακές, επιστολές και κάρτες με αντιδικτατορικό περιεχόμενο. 

Επίσης, υλικά από το Συνέδριο, όπως παρεμβάσεις και μαρτυρίες κρατου-

μένων που παρουσιάστηκαν σε αυτό.

Τόπος: Παρίσι κ.α.

10. Amnesty International

Έγγραφα: 22, σελ.: 175, 1968-1969

Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη δραστηριότητα της Διεθνούς 
Αμνηστίας που αφορούν τους πολιτικούς κρατούμενους στην Ελλάδα. 
Κατά κύριο λόγο πρόκειται για αναφορές, κείμενα, έρευνες της Διεθνούς 
Αμνηστίας, με αντικείμενο τα βασανιστήρια, στη συντριπτική τους πλειονό-
τητα στα αγγλικά και τα γαλλικά. Επίσης, κείμενα της Fédération Nationale 
des Déportés et Internés Résistants et Patriotes, με το ίδιο περιεχόμενο 
(βασανιστήρια) και άλλα τεκμήρια για το ζήτημα.

Τόπος: Παρίσι, Λονδίνο κ.α.

11. Επιτροπή Αποκαταστάσεως Δημοκρατίας  
εις Ελλάδα

Έγγραφα: 7, σελ. 12, 1967-1968

Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη δραστηριότητα της Επιτρο-
πής Αποκαταστάσεως Δημοκρατίας εις Ελλάδα, με έδρα τη Μελβούρνη. 
Πρόκειται για ολιγοσέλιδα κείμενα, στα αγγλικά κυρίως και στα ελληνικά. 
Ανάμεσά τους, κείμενα ραδιοφωνικών εκπομπών και ομιλίες, δελτία Τύ-
που και άλλα έγγραφα που αφορούν τον αντιδικτατορικό αγώνα και τον 
συντονισμό του, καθώς και εσωτερικές διαδικασίες της Επιτροπής.

Τόπος: Μελβούρνη.

12. The Greek Relief Fund

Έγγραφα: 71, σελ.: 152, 1968-1974

Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια που αφορούν κυρίως τη δράση του The 
Greek Relief Fund, καθώς και άλλων αντιδικτατορικών κινήσεων του εξω-
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τερικού, όπως η Inter-American Federation for Democracy in Greece, η 
League for Democracy in Greece κ.ά. Ανάμεσά τους, εκκλήσεις για συ-
γκέντρωση χρημάτων υπέρ των πολιτικών κρατουμένων στην Ελλάδα, 
επιστολές και κείμενα για τις συνθήκες διαβίωσής τους, ποικίλα αντιδι-
κτατορικά φυλλάδια. Επίσης, αλληλογραφία σχετικά με την ίδρυση και 
την αναγνώριση του North American Greek Relief Fund. Γλώσσα σχεδόν 
όλων των τεκμηρίων είναι τα αγγλικά και τα γαλλικά.

Τόπος: Μόντρεαλ, Οτάβα, Νέα Υόρκη, Λονδίνο κ.ά.

13. Επιτροπές Εξωτερικού - Rapports στο «Conférence 
Internationale, Genève, 29-30 Juin 1968» 

Έγγραφα: 43, σελ. 196, 1967-1969

Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια των Επιτροπών Εξωτερικού, πολλά από τα 
οποία σχετίζονται με το Διεθνές Συνέδριο των Εθνικών Επιτροπών για τη 
Δημοκρατική Ελλάδα (Γενεύη, 29-30 Ιουνίου 1968). Επίσης, φυλλάδια, 
αναφορές και επιστολές άλλων διεθνών κινήσεων, όπως η Association 
International des Juristes Démocrates, η League for Democracy in 
Greece, η Διεθνής Αμνηστία, σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των πο-
λιτικών κρατουμένων.

Τόπος: Γενεύη, Λονδίνο, Λέρος, στρατόπεδο Αλικαρνασσού κ.α.

14. Ελληνική Αντιδικτατορική Κίνηση (ΕΑΚ)

Έγγραφα: 5, σελ.: 27, 1970-1972

Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια για τη δραστηριότητα της Ελληνικής Αντι-
δικτατορικής Κίνησης (ΕΑΚ) στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, καθώς και δύο 
άλλων αντιδικτατορικών οργανώσεων (Ελληνικές Αντιδικτατορικές Επι-
τροπές Φιλαδέλφειας, Ακαδημαϊκή Κοινότητα για μια Ελεύθερη Ελλάδα 

- ΑΚΕΕ) που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή. Πρόκειται για ανακοινώ-
σεις, δελτία Τύπου και ενημερωτικά δελτία, όλα στα ελληνικά.

Τόπος: Φιλαδέλφεια (ΗΠΑ).

15. Συνδικαλιστικό Κίνημα Ελλήνων  
Εργαζομένων (ΣΚΕΕ)

Έγγραφα: 2, σελ: 3, 1972

Φάκελος αλληλογραφίας με δύο έγγραφα, στα ελληνικά: μία έκκληση που 
αφορά την ενδυνάμωση του ΣΚΕΕ, εντός και εκτός Ελλάδας, και μία επι-
στολή στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που στάλθηκε η έκκληση.

Τόπος: Βρυξέλλες.

16. Mouvement Unitaire Syndical 
Antidictatorial Grec 

Έγγραφα: 4, σελ.: 21, 1972

Ο φάκελος περιέχει τρία δελτία της Ενιαίας Συνδικαλιστικής Αντιδικτα-
τορικής Κίνησης (ΕΣΑΚ) εξωτερικού (στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα ελ-
ληνικά), καθώς και κείμενο στα γαλλικά το οποίο απευθύνει η Κεντρική 
Επιτροπή της ΕΣΑΚ προς το 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο των Ελληνικών Αντι-
δικτατορικών Επιτροπών Εξωτερικού.

Τόπος: Αμβούργο, Μπολόνια, Αθήνα.
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17.  Ένωσις Κέντρου - Οργάνωση εξωτερικού

Έγγραφα: 12, σελ.: 46, 1967-1972

Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια της Ενώσεως Κέντρου (και κυρίως της Ορ-
γάνωσης εξωτερικού του κόμματος) από τις δραστηριότητές της στην Ευ-
ρώπη, στη συντριπτική τους πλειονότητα στα ελληνικά. Πρόκειται για ανα-
κοινώσεις, επιστολές, δελτία πληροφοριών, που αφορούν θέματα όπως το 
1ο και το 2ο συνέδριο της Οργάνωσης εξωτερικού της Ενώσεως Κέντρου 
ή οι συνθήκες κράτησης των κρατούμενων στην Ελλάδα. 

Τόπος: Ρώμη, Αννόβερο, Βιέννη, Αθήνα.

18. Combat - Κομμουνιστικό Κόμμα του Κεμπέκ

Έγγραφα: 4, σελ.: 9, 1972

Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια του Κομμουνιστικού Κόμματος του Κεμπέκ, 
στα γαλλικά και τα ελληνικά. Ανάμεσά τους, έντυπο και άρθρο αλληλεγ-
γύης στους πολιτικούς κρατούμενους στην Ελλάδα, φυλλάδιο υποψήφιας 
του κόμματος που απευθύνεται στους Έλληνες εργάτες της περιοχής. 

Τόπος: Μόντρεαλ.

19. Academic Community for a Free Greece (ACFG)

Έγγραφα: 10, σελ.: 25, 1968-1972

Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για μια Ελεύθερη 
Ελλάδα - ΑΚΕΕ (Academic Community for a Free Greece - ACFG), όλα στα 
αγγλικά. Δελτία Τύπου, ανακοινώσεις, ενημερωτικά δελτία, επιστολές, με θέμα 
την κατάσταση στην Ελλάδα, τις συλλήψεις φοιτητών, τη δράση φιλοχουντι-
κού φοιτητικού συλλόγου, αλλά και τις εκτελέσεις αγωνιστών στην Τουρκία. 

Τόπος: Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφεια (ΗΠΑ).

20. Σύνδεσμος Φίλων της ΕΔΑ

Έγγραφα: 66, σελ.: 387, 1967-1974

Ο φάκελος περιέχει ποικίλα τεκμήρια σχετικά με τον αντιδικτατορικό αγώ-
να, κυρίως εκτός Ελλάδας. Ανάμεσά τους, δημοσιεύματα για τη σύλληψη 
του Ανδρέα Παπανδρέου, αναφορές της Διεθνούς Αμνηστίας για βασανι-
στήρια στην Ελλάδα, διακήρυξη και άλλα έγγραφα της ΕΔΑ εξωτερικού 
(και ειδικότερα της ΕΔΑ Δυτικής Γερμανίας, της ΕΔΑ Βρυξελλών και των 
Φίλων ΕΔΑ Καναδά). Επίσης, εκκλήσεις, ανακοινώσεις και άλλα τεκμήρια 
του Πατριωτικού Μετώπου. Βασική γλώσσα τα αγγλικά, λίγα τεκμήρια στα 
αγγλικά ή τα γαλλικά.

Τόπος: Μόντρεαλ, Παρίσι κ.α.

21. Φίλοι του ΠΑΚ  
Έγγραφα: 14, σελ.: 28, 1968

Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις, επιστολές και άλλα έγγραφα από 
τη δραστηριότητα του ΠΑΚ και των Φίλων του ΠΑΚ, κυρίως στα ελ-
ληνικά (και λίγα στα αγγλικά και τα γαλλικά). Ανάμεσά τους, καλέσμα-
τα για αντιδικτατορικές κινητοποιήσεις στον Καναδά, ανακοινώσεις 
του Ανδρέα Παπανδρέου για τη δικτατορία και τις σχέσεις της με τις 
ΗΠΑ κ.ά.

Τόπος: Μόντρεαλ, Τορόντο, Στοκχόλμη.

22. Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα (ΠΑΚ)

Έγγραφα: 27, σελ.: 129, 1968-1974

Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια που συνδέονται με τη δράση του ΠΑΚ στη 
βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, κυρίως στον Καναδά και τη Σουηδία. 
Ανάμεσά τους, μηνύματα, δελτία Τύπου, άρθρα και ομιλίες του Ανδρέα 
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Παπανδρέου. Επίσης, ενημερωτικά δελτία του ΠΑΚ, τεκμήρια της επιτρο-
πής Canadians for a Free Greece. Τα περισσότερα έγγραφα είναι στα 
αγγλικά, ορισμένα στα ελληνικά.

Τόπος: Τορόντο, Στοκχόλμη κ.α.

23. Greek News Agency 

Έγγραφα: 8, σελ.: 30, 1970-1973

Ο φάκελος περιέχει δελτία στα αγγλικά (Bulletin of the Greek News 
Agency), με ειδήσεις σχετικά με την Ελλάδα. Βασικό τους θέμα είναι ο 
αντιδικτατορικός αγώνας.

Τόπος: Λονδίνο.

24. European Atlantic Action Committee on Greece

Έγγραφα: 2, σελ.: 6, χ.χ.

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα της European Atlantic Action Committee on 
Greece, στα αγγλικά και τα γαλλικά. Αναφέρονται στη διεθνή συνέντευξη Τύ-
που για το ελληνικό ζήτημα πριν από το Συμβούλιο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. 

Τόπος: Βρυξέλλες.

25. Conférence Internationale pour l’Abolition 
de la Dictature en Grèce

Έγγραφα: 96, σελ.: 416

Ο φάκελος περιέχει ποικίλα τεκμήρια, τα περισσότερα από τα οποία σχε-
τίζονται με την προετοιμασία του Διεθνούς Συνεδρίου για την Κατάργηση 
της Δικτατορίας στην Ελλάδα (Conférence Internationale pour l’Abolition 

de la Dictature en Grèce), που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 17, 18 
και 19 Μαρτίου 1972. Ανάμεσά τους, πρακτικά και δηλώσεις της προπα-
ρασκευαστικής επιτροπής, προσκλήσεις και ενημερωτικό υλικό για το συ-
νέδριο, καθώς και πρόγραμμα, ομιλίες, κατάλογοι συμμετεχόντων. Στα τεκ-
μήρια περιλαμβάνονται επίσης δελτία Τύπου, κείμενα και επιστολές αντιδι-
κτατορικών επιτροπών και κινήσεων, όπως η Commission Internationale 
de Juristes, το North American Greek Relief Fund, το ΠΑΚ κ.ά. Επίσης, 
ποικίλα φυλλάδια, άρθρα, ανακοινώσεις για την κατάσταση των πολιτικών 
κρατουμένων στην Ελλάδα, κείμενα αλληλεγγύης κ.ά. Γλώσσα σχεδόν 
όλων των τεκμηρίων είναι τα αγγλικά και τα γαλλικά.

Τόπος: Γενεύη, Παρίσι, Λονδίνο, Μόντρεαλ κ.α.

26. Κείμενα

Έγγραφα: 14, σελ.: 189, 1967-1974

Ο φάκελος περιέχει ποικίλα τεκμήρια (επιστολές, σημειώσεις, ενημερωτι-
κά σημειώματα) για διάφορα ζητήματα, στα ελληνικά, τα αγγλικά και τα 
γαλλικά. Ανάμεσά τους, τεκμήρια της League for Democracy in Greece, 
έγγραφα για την οικονομική και την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, την 
ελληνική αντιφασιστική λογοτεχνία.

Τόπος: Λονδίνο, Βρυξέλλες κ.α.

27. Συμβούλιο της Ευρώπης 

Έγγραφα: 12, σελ.: 127, 1968

Ο φάκελος περιέχει κείμενα, στα αγγλικά και τα γαλλικά, που αναφέρονται 
κυρίως στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες στην Ελλάδα και τα 
οποία σχετίζονται με τη συζήτηση της ελληνικής υπόθεσης στο Συμβούλιο 
της Ευρώπης.

Τόπος: Στρασβούργο.
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28. Association Internationale des Juristes 
Démocrates (AIJD)

Έγγραφα: 7, σελ.: 33, 1967-1968

Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια της Association Internationale des Juristes 
Démocrates (AIJD), με κύριο αντικείμενο τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τις συνθήκες κράτησης στην Ελλάδα, καθώς και τις δίκες αγωνιστών. 
Όλα τα τεκμήρια είναι στα γαλλικά.

Τόπος: Βρυξέλλες.

29. Λοιπά

Έγγραφα: 211, σελ.: 587, 1967-1974

Ποικίλο υλικό αντιδικτατορικών οργανώσεων και κινήσεων από την Ευ-
ρώπη και την Αμερική.

30. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (KKE)

Έγγραφα: 23, σελ.: 217, 1967-1968

Ο φάκελος περιέχει κείμενα και ανακοινώσεις σχετικά με την αντιδικτατο-
ρική αλλά και τη γενικότερη δράση του ΚΚΕ, καθώς και τις εσωκομματικές 
διαδικασίες, σχεδόν όλα τους στα ελληνικά. Επίσης, τεκμήρια αντιδικτατο-
ρικών οργανώσεων, όπως το Πατριωτικό Μέτωπο, το Αντιδικτατορικό Ερ-
γατικό Μέτωπο, η Greek Committee Against Dictatorship. Ακόμα, κατά-
λογο βιβλίων που απαγόρευσε η δικτατορία, αλληλογραφία σχετικά με τη 
μετάφραση του βιβλίου του Jean Meynaud Forces politiques en Grèce κ.ά. 

Τόπος: Λονδίνο, Αθήνα, Μόντρεαλ κ.α.

31. Διάφορα
Έγγραφα: 8, σελ.: 313, 1968-1971

Ο φάκελος περιέχει, ανάμεσα στα άλλα (λογοτεχνικά έργα, επιστολές, 

καταστατικά), υλικό σχετικό με τον Jean Meynaud (δημοσιεύματα στον 
ελληνικό και διεθνή Τύπο για τον θάνατό του, έργα, βιογραφικό του κ.ά.). 
Γλώσσα: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά.

32. Cartes Postales
Αριθμός: 25, 1967-1969

Ο φάκελος περιέχει κυρίως κάρτες και τρίπτυχα αντιδικτατορικών οργα-
νώσεων του εξωτερικού στα γαλλικά, τα γερμανικά, τα σουηδικά κ.ά. 

Τόπος: Στοκχόλμη, Βουδαπέστη κ.α.

33. Φωτογραφίες
Αριθμός: 127, 1967-1973

Ο φάκελος περιέχει φωτογραφίες με ποικίλο αντιδικτατορικό περιεχόμε-
νο, όπως διαδηλώσεις Ελληνοκαναδών, συνάντηση του Συνδέσμου Φί-
λων ΕΔΑ Καναδά κ.ά. 

34. Χαρακτικά

Αριθμός: 2, χ.χ.

Ο φάκελος περιέχει χαρακτικά από παράνομο αντιστασιακό λεύκωμα της 
Κατοχής, καθώς και χαρακτικό της Βάσως Κατράκη.

35. Αφίσες

Αριθμός: 16, 1968-1983

Ο φάκελος περιέχει αφίσες στα αγγλικά, τα ελληνικά και τα γαλλικά, με 
αντιδικτατορικό περιεχόμενο, καθώς και αφίσες που αφορούν την ειρήνη 
και το γυναικείο κίνημα.

Τόπος: Μόντρεαλ, Μινεάπολη, Νέα Υόρκη κ.α.
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