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Πρόλογος 

Η Διατριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης που θα εκπονήσω έχει ως θέμα την 

έλευση του ραδιόφωνου στην Ελλάδα, τους πρωταγωνιστές και την φωνή του. 

Εφευρέτης του ραδιόφωνου θεωρείται ο Guglielmo Marconi. Το ξεκίνημα έγινε το 

1895 όπου και κατόρθωσε να μεταδώσει ηχητικά σήματα Μορς μέσω ερτζιανών 

κυμάτων. Οι επιτυχίες του Μαρκόνι και άλλων ερευνητών όπως του Ρέτζιναλντ 

Φέσεντεν και του Λη ντε Φόρεστ αποτελούν την αρχή της ανάπτυξης της 

ραδιοφωνίας. Η ραδιοφωνία, η οποία συνίσταται στη μετάδοση ομιλιών, μουσικής 

και λόγου σε μεγάλες αποστάσεις με ηλεκτρομαγνητικά κύματα και στη λήψη τους 

από ειδικούς δέκτες, αποτελεί πρακτική εφαρμογή της εφεύρεσης των ηλεκτρονικών 

λυχνιών. Άρχισε να αναπτύσσεται τη δεκαετία του 1910 στις ΗΠΑ. Το 1921 άρχισε 

να λειτουργεί ο πρώτος αμερικανικός ραδιοφωνικός σταθμός στο Πίτσμπουργκ των 

ΗΠΑ, ενώ στην Ευρώπη η αρχή έγινε με τον ιστορικό πια ραδιοφωνικό σταθμό BBC 

στην Μεγάλη Βρετανία.  

Στην Ελλάδα το ραδιόφωνο άργησε να κάνει την εμφάνισή του, παρότι 

υπήρχε η ανάγκη αυτού του νέου μέσου. Ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός που 

λειτούργησε στην Ελλάδα ήταν στην Θεσσαλονίκη το 1928, ο ραδιοφωνικός σταθμός 

Τσιγγιρίδη. Η λειτουργία του αυτού του ραδιοφωνικού σταθμού δεν αποτελεί μόνο 

πρωτοπορία για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρα τα Βαλκάνια καθότι δεν υπήρχε 

άλλος σε αυτή την περιοχή. Οι εξελίξεις στη ραδιοφωνία φαίνονταν ραγδαίες. 

Δεκαεπτά εταιρείες ενδιαφέρθηκαν για τη συγκρότηση της ελληνικής ραδιοφωνίας. 

με την αγγλική Marconi και τη γερμανική Telefunken να έχουν και τον σκληρότερο 

ανταγωνισμό. Παρότι η συμφωνία έτεινε να κλείσει με τους Βρετανούς, μιλώντας για 

μονοπωλιακό δικαίωμα εγκατάστασης ραδιοφωνικών σταθμών στην Ελλάδα, η 

σύμβαση δεν υπογράφηκε ποτέ. Η υπόθεση της ραδιοφωνίας ήταν οριστική. 

Μερικούς μήνες μετά υπογράφηκε συμβόλαιο με την Telefunken για να αυξηθεί η 

ισχύς του εθνικού σταθμού από 15 σε 70 kW, αλλά η ιταλική επίθεση κατά της 

Ελλάδας ανέβαλε το σχέδιο. Κατά τη διάρκεια των πρώτων σταδίων του πολέμου, οι 

δύο σταθμοί (Αθηνών-Θεσσαλονίκης) μετέφεραν νέα από το μέτωπο και 

προσπαθούσαν να ανεβάσουν το ηθικό των στρατιωτών και του λαού. 

Το 1936 αλλάζει το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα με την επιβολή της 

δικτατορίας της 4ης Αυγούστου από τον Ιωάννη Μεταξά. Το κύριο επιχείρημα της 

προπαγάνδας του καθεστώτος, για να δικαιολογήσει την διάλυση της δημοκρατίας 
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στην Ελλάδα, ήταν ο κομμουνιστικός κίνδυνος και ο συσχετισμός της ελληνικής 

περίπτωσης με τον ισπανικό εμφύλιο πόλεμο. Στις 11 Αυγούστου μεταδίδεται η 

πρώτη ομιλία του Μεταξά από το ραδιόφωνο. O Μεταξάς ήθελε να εντάξει την 

κρατική ραδιοφωνία στον κρατικό μηχανισμό. Τα εγκαίνια του ραδιοφωνικού 

Σταθμού Αθηνών πραγματοποιούνται στις 25 Μαρτίου 1936, με διάγγελμα του 

βασιλιά προς τον Ελληνικό λαό. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών, με διευθυντή τον 

Δ. Σβολόπουλο και εποπτεύοντα τον υφυπουργό Θεολόγο Νικολούδη και ο 

ραδιοφωνικός σταθμός της ΕΟΝ, με διευθυντή τον Κ. Δρακόπουλο, εποπτεύονταν 

την κεντρική διοίκηση οργάνωσης, τα ραδιοφωνικά δίκτυα για τα δεδομένα 

επικοινωνίας και πληροφόρησης. 

Ο πόλεμος του 1940 και ο θάνατος του Ιωάννη Μεταξά εγκαινιάζουν μία νέα 

εποχή για το ραδιόφωνο. Μία εποχή όπου το νέο μέσο θα δοκιμαστεί όσο ποτέ 

άλλοτε. Η διορισμένη κυβέρνηση κατοχής του Γ. Τσολάκογλου, ορίζει διευθυντή της 

ΑΕΡΕ τον Ι. Βουλπιώτη, αποκλειστικό αντιπρόσωπο της Telefunken στην Ελλάδα 

και έμπιστο των Γερμανών. Η νεοϊδρυθείσα Ανώνυμη Ελληνική Ραδιοφωνική 

Εταιρεία υπήρξε ο προπομπός του ΕΙΡ και της ΕΡΤ, η οποία μετατράπηκε σε 

προπαγανδιστικό όργανό του Γ΄ Ράιχ. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και ο πόλεμος 

ύστερα από μία ζοφερή τετραετία φτάνει στο τέλος της. Οι Γερμανοί απογοητευμένοι 

από την ήττα τους προσπάθησαν να καταστρέψουν τις εγκαταστάσεις του 

ραδιοφωνικού σταθμού των Λιοσίων, αλλά ευτυχώς ύστερα από την παρέμβαση των 

τεχνικών οι συνέπειες δεν ήταν ολέθριες και απέμεινε ο κυριότερος όγκος του 

εξοπλισμού. 

Οι Γερμανοί φεύγουν από την χώρα αλλά το επαύριον μετά την αποχώρηση 

αυτή δεν είναι εκείνο που επιθυμούσαν οι Έλληνες. Δυο αντίπαλα στρατόπεδα 

διεκδικούσαν την εξουσία και κυρίως τον έλεγχο του στρατού και της εξουσίας μετά 

την απελευθέρωση: Από τη μια οι αντάρτες, κυρίως του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και από την 

άλλοι τα παλιά αστικά  κόμματα, με αρχηγούς τους παλιούς κομματικούς ηγέτες που 

ήταν ταγμένοι εναντίον των κομμουνιστών και είχαν και την υποστήριξη των 

Άγγλων. Η κυβερνητική πλατφόρμα, που αντιστοιχεί στην μετά-απελευθερωτική 

κυβέρνηση της χώρας, είχε τη συνδρομή της μεγάλης πλειοψηφίας του Τύπου, ο 

οποίος διατηρούσε μια τουλάχιστον φιλική στάση απέναντί της και επιπλέον, το 

κυβερνητικό ραδιόφωνο υπαγόταν στον άμεσο κρατικό έλεγχο. Η άλλη πλευρά είχε 

στη διάθεσή της έναν ιδιαίτερα περιορισμένο αριθμό τίτλων εφημερίδων και από το 

1947 και μετά, τον ραδιοφωνικό σταθμό «Ελεύθερη Ελλάδα», ο οποίος ελεγχόταν από 
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το ΚΚΕ. Ύστερα ο ελληνικός λαός έρχεται αντιμέτωπος με τα Δεκεμβριανά του 

1944, προπομπό του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα. 

Ο εμφύλιος πόλεμος διήρκησε για τρία ολόκληρα χρόνια, από το 1946 έως 

και το 1949 και ο χώρος του ραδιόφωνου ακολούθησε την εμφυλιακή τροχιά της 

χώρας. Η χρήση των ΜΜΕ, προς την κατεύθυνση της οξυνόμενης διαμάχης, 

υποβοηθείται από το ραδιόφωνο, ενώ μερικές από τις ραδιοφωνικές εκπομπές 

«αναμεταδίδονται», επιλεκτικά ασφαλώς, από εφημερίδες. 

Το έμψυχο δυναμικό του ραδιόφωνου, η φωνή του και οι πρωταγωνιστές του 

είναι εκείνοι που καθόρισαν τον ρου της ιστορίας του μέσου που άλλαξε την 

ενημέρωση και την ψυχαγωγία καθοριστικά τον 20ο αιώνα. 

Θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον κύριο Θανάση Χρήστου, 

Καθηγητή Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, για την υποστήριξή του στα πλαίσια 

της φοίτησής μου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας 

στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Θερμές ευχαριστίες και στην Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας, κυρία Γιαννούλη Ευγενία για την επίβλεψη 

της μεταπτυχιακής διατριβής μου.  

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω βαθύτατα την οικογένειά μου για την 

στήριξή της στο εγχείρημα των σπουδών μου σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Τέλος, θα 

ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμφοιτητές μου για την εποικοδομητική 

μας συνεργασία στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Νεότερης και 

Σύγχρονης Ιστορίας.        
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Εισαγωγή 

Η Διατριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης «Η Έλευση του ραδιοφώνου στην 

Ελλάδα. Οι πρωταγωνιστές του και η φωνή του», εκπονείται στα πλαίσια 

ολοκλήρωσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Νεότερη και Σύγχρονη 

Ιστορία»: Νέες θεωρήσεις και Προοπτικές», της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών 

και Πολιτισμικών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης 

Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

Η έλευση του ραδιοφώνου στην Ελλάδα επέφερε σημαντικές κοινωνικές και 

πολιτικές αλλαγές στην χώρα. Το ραδιόφωνο κατείχε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο ως 

το πρώτο ηλεκτρονικό ΜΜΕ. Το ραδιόφωνο στην Ελλάδα εμφανίστηκε στη δεκαετία 

του 1920, με πειραματικές προσπάθειες μικρής κλίμακας από ιδιώτες και δημόσιους 

φορείς. Ο επίσημος φορέας συστήθηκε το 1938 και χρησιμοποιήθηκε για την 

προπαγάνδα του μεταξικού καθεστώτος της 4ης Αυγούστου. Γρήγορα έγινε δημοφιλές 

μέσο, ειδικά κατά τη διάρκεια του πολέμου με την Ιταλία και της τριπλής Κατοχής 

των Γερμανών.  

Μεταπολεμικά το ραδιόφωνο επεκτάθηκε και παρήγαγε ποιοτικό και 

μορφωτικό πρόγραμμα με απήχηση στο ευρύ κοινό, αλλά βρισκόταν υπό στενό 

κρατικό έλεγχο. Η επιστημονική σκοπιμότητα της επιλογής του θέματος της εν λόγω 

εργασίας είναι η αναδρομή στο παρελθόν και η καταγραφή και ανάλυση της 

ιστορικής πορείας του ελληνικού ραδιοφώνου μέχρι και το 1950. 

Ο προβληματισμός που με οδήγησε στην επιλογή του συγκεκριμένου 

θέματος ήταν το πως διαμορφώθηκε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα, ποιά ήταν τα 

χαρακτηριστικά του και τα μέσα του, ανάλογα με την εποχή. Πώς κέρδισε τον 

Έλληνα ακροατή, πώς τον οδήγησε σε μία νέα εποχή ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, 

πώς τον χειραγώγησε μέσω των μηχανισμών προπαγάνδας, αλλά και ποιοί ήταν οι 

πρωταγωνιστές του σε ένα χρονικό πλαίσιο  30 ετών.  

Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της εργασίας είναι κατά 

κύριο λόγο βιβλιογραφία. Επίσης, η χρήση των οπτικοακουστικών μέσων, κυρίως 

από το αρχείο της ΕΡΤ, ήταν πολύ επικουρική στην έρευνά μου. Είχα την τύχη να 

ακούσω και συνεντεύξεις μερικών από των πρωταγωνιστών του ραδιοφώνου μέσα 

από τις εκπομπές της ΕΡΤ, αλλά και μεταδόσεις εκπομπών του ραδιοφώνου και 

διαγγελμάτων από ιστοσελίδες του διαδικτύου.  
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Η εργασία μου αποτελείται συνολικά από έξι κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο 

με τίτλο «Οι πρώτες αναζητήσεις γύρω από το ραδιόφωνο και οι σκαπανείς του» 

εξετάζει τις πρώτες, πρώιμες προσπάθειες των Ελλήνων να δημιουργήσουν το 

ελληνικό ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο ήδη στην Αμερική και την Ευρώπη έχει 

εμφανιστεί και εισβάλει στα σπίτια των ανθρώπων, ενώ στην Ελλάδα υπάρχει ένα 

τεράστιο κενό. Το κενό αυτό θέλησαν να το καλύψουν Έλληνες πρωτοπόροι με 

τεχνογνωσία, όπως ο Χρίστος Τσιγγιρίδης.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο « Η περίοδος του Μεταξά και ο ρόλος του 

ραδιοφώνου» παρουσιάζεται αφενός το πολιτικό σκηνικό της εποχής εκείνης και 

αφετέρου το ραδιόφωνο ως μηχανισμός προπαγάνδας της δικτατορίας της 4ης 

Αυγούστου, του Ι. Μεταξά. Το ραδιόφωνο της περιόδου εκείνης είχε διαμορφώσει 

ένα πρόγραμμα που λειτουργούσε με εθνικο-πατριωτικά και πολιτικά κριτήρια, 

απόλυτα ελεγχόμενο από τους αρμόδιους, ώστε να συμπλέει με τις εκφρασμένες 

αρχές του καθεστώτος. 

Στο τρίτο κεφάλαιο με θέμα «Πόλεμος-Κατοχή-Αντίσταση- Απελευθέρωση» 

αναλύεται ο ρόλος του ραδιοφώνου σε όλες αυτές τις περιόδους στις οποίες 

αναφέρεται το θέμα. Βλέπουμε για πρώτη φορά τους Έλληνες να ενημερώνονται 

τόσο άμεσα για τις εξελίξεις του Μετώπου. Οι συσκευές του ραδιοφώνου είχαν γίνει 

αναπόσπαστο κομμάτι των Ελλήνων που αγωνιούσαν για το μέλλον των 

συμπατριωτών τους αλλά και ολόκληρης της χώρας. Επίσης, οι γενναίοι Έλληνες 

στρατιώτες έβρισκαν παρηγοριά στις μικρές συσκευές από τις οποίες ακούγονταν 

τραγούδια πατριωτικά και ύμνοι, όπως και τα νέα για την πατρίδα τους. Στην 

συνέχεια αναλύεται η θέση και η μορφή του ραδιοφώνου κάτω από τον ναζιστικό 

ζυγό και πώς προσπαθούσαν οι άνθρωποι της αντίστασης να περάσουν τα δικά τους 

μηνύματα μέσω των ερτζιανών. Τέλος, στο κεφάλαιο βλέπουμε σταδιακά την ήττα 

των Γερμανών στον πόλεμο και την αποχώρησή τους από την χώρα. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο με θέμα «Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και η 

ανασυγκρότηση της ραδιοφωνίας» εξετάζεται η επόμενη μέρα του πολέμου στην 

πολιτική ζωή του τόπου αλλά και της ραδιοφωνίας. Η χαρά της αναχώρησης των 

κατακτητών διαδέχεται την αγωνία για την ανάληψη της εξουσίας του ελληνικού 

κράτους. Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Αθήνας με ένα ολιγοήμερο διάστημα 

ελευθερίας, πέρασε από τα χέρια των Γερμανών στα χέρια των Άγγλων. Ο διττός και 

αινιγματικός ρόλος των Άγγλων στην ελληνική πολιτική σκηνή, ακόμη και η στήριξή 
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τους στην ελληνική ραδιοφωνία, είχε σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της 

Μεγάλης Βρετανίας. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας με τίτλο «Το ραδιόφωνο και η απήχησή 

στα πέτρινα χρόνια του εμφυλίου», αναλύεται ο ελληνικός εμφύλιος του 1946-1949 

και ο ρόλος του ραδιοφώνου μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Η είσοδος του 1946 

βρίσκει την αντικομμουνιστική καταφορά κατά του ΕΙΡ (Εθνικό ίδρυμα 

Ραδιοφωνίας) σε κορύφωση. Από το 1947 και μετά η χρήση του ραδιοφώνου αρχίζει 

να επεκτείνεται. Από το 1948, μεσούντος του εμφυλίου πολέμου, άρχισε να 

λειτουργεί και ο Ραδιοφωνικός Σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο ελληνικός 

εμφύλιος πόλεμος που έληξε το καλοκαίρι του 1949, στιγμάτισε την πορεία της 

σύγχρονης Ελλάδας σε όλα σχεδόν τα επίπεδα. Εκτός από τις υλικές καταστροφές 

που υπήρξαν ανυπολόγιστες και είχαν μετατρέψει τη χώρα σε ένα ερειπίων, οι νεκροί 

ξεπέρασαν αυτούς της περιόδου της γερμανικής κατοχής, κάνοντας λόγο για 70.000 

νεκρούς και άλλους τόσους τραυματίες.  

Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας με τίτλο « Οι μέντορές του 

και η παρακαταθήκη του» γίνεται η παρουσίαση μερικών προσωπικοτήτων που 

διαδραμάτισαν εξέχοντα ρόλο στην πορεία της ελληνικής ραδιοφωνίας και που δίχως 

αυτούς το ραδιόφωνο ίσως να είχε διαλυθεί, καθώς τόσοι προσπάθησαν να το 

διαλύσουν και να το φέρουν στα μέτρα τους. 
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Α΄ Κεφάλαιο 

Οι πρώτες αναζητήσεις γύρω από το ραδιόφωνο και οι σκαπανείς του 

1.1.  Οι πρώτες αναζητήσεις για το ραδιόφωνο 

Το ραδιόφωνο ήρθε σε μία χρονική συγκυρία που είχαν παρουσιαστεί 

σημαντικές αλλαγές αλλά ταυτόχρονα συνείσφερε στην επιτάχυνση αυτών των 

αλλαγών. Η έλευση του ραδιοφώνου και η σταδιακή εξάπλωσή του έφερε μια 

αναδιάταξη στον αναδυόμενο συσχετισμό ισχύος ανάμεσα στο έντυπο και στον 

ηλεκτρικό λόγο1.  

Στην Ελλάδα η αρχή έγινε το 1923 με την προσπάθεια εγκατάστασης 

ραδιοφωνικού πομπού. Οι πειραματισμοί διήρκησαν πολλά χρόνια. Επιστημονικά 

δημοσιεύματα σε εφημερίδες και περιοδικά της εποχής αναφέρονται στην μετάδοση 

σημάτων χωρίς την βοήθεια σύρματος. Στο περιοδικό Ερμής της Κωνσταντινούπολης 

είχε γραφτεί ρεπορτάζ για τα πειράματα που πραγματοποιούσε ο Αμερικανός 

καθηγητής Looms στα βουνά της ανατολικής Βιρτζίνια και είχε κατορθώσει να 

μεταβιβάσει μηνύματα σε απόσταση 17 χιλιομέτρων χρησιμοποιώντας δύο 

χαρταετούς.  

Το ξεκίνημα έγινε το 1895 με τον Γουλιέλμο Μαρκόνι  που κατόρθωσε να 

μεταδώσει ηχητικά σήματα Μορς μέσου ερτζιανών κυμάτων. Οι επιτυχίες του 

Μαρκόνι και άλλων ερευνητών όπως του Ρέτζιναλντ Φέσεντεν και του Λη ντε 

Φόρεστ αποτελούν την αρχή της ανάπτυξης της ραδιοφωνίας. Η ραδιοφωνία, η οποία 

συνίσταται στη μετάδοση ομιλιών, μουσικής και λόγου σε μεγάλες αποστάσεις με 

ηλεκτρομαγνητικά κύματα και στη λήψη τους από ειδικούς δέκτες, αποτελεί 

πρακτική εφαρμογή της εφεύρεσης των ηλεκτρονικών λυχνιών. Άρχισε να 

αναπτύσσεται την δεκαετία του 1910 στις ΗΠΑ2. 

Το 1873 ο Μάξγουελ πρότεινε τη θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού, σύμφωνα 

με την οποία ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα μπορεί να μεταδοθεί χωρίς να μεσολαβεί 

κάποιο φυσικό μέσο. Το 1883 ο Χερτς (Hertz) επαλήθευσε τη θεωρία του Μάξγουελ 

για τον ηλεκτρομαγνητισμό και ανακάλυψε τα ραδιοκύματα. Το 1897 ο Μαρκόνι 

επαληθεύει τα πειράματα του Χερτς και καταφέρνει να στείλει ασύρματο σήμα σε 

απόσταση 3 χιλιομέτρων. Με τη συσκευή αυτή ο Ιταλός Μαρκόνι πηγαίνει στην 

Αγγλία που ήταν η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη της εποχής και ιδρύει την εταιρεία 

                                                             
1 Μ. Χαιρετάκης,  Η ραδιοφωνία στην Ελλάδα 1930 – 1950, Αθήνα 2014, σ. 5 
2 Μ. Χαιρετάκης, ό. π., σ. 22 
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Marconi Wireless Telegraph, η οποία προσφέρει υπηρεσίες στη ναυσιπλοΐα. Τα 

ραδιοκύματά του δεν μετέδιδαν φωνή, αλλά σήματα Μορς. 

Το 1898 ο καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τιμολέων 

Αργυρόπουλος, άρχισε μια σειρά διαλέξεων στον «Παρνασσό» για την επίδοσή του 

στις εφαρμογές του ηλεκτρισμού και ασχολούταν με την επικοινωνία χωρίς σύρματα. 

Η εφημερίδα Εστία ανέφερε σε δημοσίευμα τις 6ης Νοεμβρίου 1897 με τίτλο 

«Ηλεκτρική ζωή»: «Τα ηλεκτρικά αερόστατα την άνευ συρμάτων επικοινωνία και τα 

ηλεκτρικά ατμόπλοια»3. 

Στην αφετηρία της νέας τροπής, ο Αργυρόπουλος, ο οποίος σε μια από τις 

διαλέξεις του (29/1/1900) τόνισε τη σπουδαιότητα της εφαρμογής του ασύρματου στα 

πλοία. Το Πολεμικό Ναυτικό εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για την ολοκλήρωση της 

πειραματικής φάσης της ασύρματης επικοινωνίας στις 9 Ιουλίου 1906: 

«Πληροφορούμεθα ότι κατηρτίσθη επιτροπή εν του καθηγητού του Πανεπιστημίου κ. Τ. 

Αργυρόπουλου, του πλωτάρχου κ. Παπαχρήστου και των κ κ. Παπαρηγόπουλου, 

Ζωχιού και Μαλικοπούλου όπως μελετήσει την εφαρμογή του άνευ σύρματος 

τηλεγράφου εις το Πολεμικό Ναυτικό»4. Η επιτροπή υπέδειξε τις καταλληλότερες 

τοποθεσίες για τους τηλεγραφικούς σταθμούς και θα αποφανθεί αν θα επωφεληθούν 

από τον ασύρματο τηλέγραφο συνεννοήσεως και τα εμπορικά πλοία. Από την 

Γερμανία ήρθαν τεχνίτες οι οποίοι θα τοποθετήσουν τα μηχανήματα του τηλέγραφου.  

Από το βιβλίο του ανθυπολοχαγού του πυροβολικού Γ. Π. Πετρόπουλου, με 

τίτλο «Οι άνευ σύρματος τηλεγραφία» που εκδόθηκε το 1904 στην Αθήνα, 

πληροφορούμαστε πως μετά την αποφοίτησή του από την  ηλεκτρολογική σχολή στο 

Παρίσι, διατάχθηκε από τον υπουργό των Εσωτερικών να παρακολουθήσει 

πειράματα στον νεοϊδρυθέν σταθμό της Καστέλας. Έπειτα εκπόνησε μια πραγματεία 

για την άνευ σύρματος τηλεγραφία που χρησίμευσε στα στρατιωτικά ενδιαφέροντα5.  

Το πολεμικό ναυτικό κατοχύρωσε το προνόμιό της και όλοι οι ειδικευμένοι 

στρατεύσιμοι κατατάσσονταν στις τάξεις του. Οι εφαρμογές του ασύρματου στο 

μεταξύ συστηματοποιούνται. Ο πειραματικός σταθμός ασύρματης τηλεγραφίας 

χρονολογείται το 1902. Ο πομπός είχε εγκατασταθεί στη Φρεαττίδα του Πειραιά και 

ο δέκτης στο Παλαιό Φάληρο. Τις παραμονές των Χριστουγέννων του 1906 στη Νέα 

Υόρκη, ο Φέσεντεν μετέδωσε για πρώτη φορά φωνή και μουσική μέσω 

                                                             
3 Μ. Χαιρετάκης, ό. π., σ. 171 
4 Μ. Χαιρετάκης, ό. π., σ. 172 
5 Μ. Χαιρετάκης, ό. π.,  σ. 173 
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ραδιοκυμάτων. Μετέπειτα, ο ντε Φορέ εφεύρει την ηλεκτρονική λυχνία, η οποία ήταν 

η «μορφή» του ραδιοφώνου για τα επόμενα χρόνια.  

Το 1909 έγινε η πρώτη επίσημη εκπομπή ανάμεσα σε τρία πολεμικά πλοία. Οι 

πομποί και οι δέκτες των πλοίων «Ύδρα», «Σπέτσες» και «Ψαρά» δικαιούνται τα 

εύσημα της ραδιοφωνικής πρωτιάς και ο υποπλοίαρχος Κωνσταντίνος Αθανασιάδης, 

το δικαίωμα της ραδιοφωνικής πρωτοπορίας. Κοιτίδα της ραδιοφωνίας αποδείχθηκε  

το Πολεμικό Ναυτικό και ο αξιωματικός Αθανασιάδης συνδέεται με πολλές 

πρωτοβουλίες για την εγκατάσταση ασύρματων στα πλοία και την ίδρυση παράκτιου 

σταθμού.  

Το 1911 λειτούργησε στο Θησείο ο πρώτος σταθμός ασύρματου που 

επικοινωνούσε με το πολεμικό πλοίο «Αβέρωφ». Στις 6 Ιουλίου 1906 στην Εστία 

αναφέρεται πως «τα πειράματα του άνευ σύρματος τηλεγράφου εξακολουθούν υπό του 

μνημείου του Φιλοπάππου». Ο πρωτοπόρος Αθανασιάδης ήταν ο ιδρυτής του κλάδου 

των ραδιοτηλεγραφητών στην Ελλάδα. Από το 1910 έως το 1920 ήταν προϊστάμενος 

της Ραδιοτηλεγραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού6. 

Η ραδιοτηλεγραφία εγκαθίστανται στην Ελλάδα με την επανάσταση των 

αξιωματικών στο Γουδί το 1909, που εξέφραζε την έντονη πίεση για κοινωνικές 

αλλαγές και τον ξεσηκωμό των αγροτών στη Θεσσαλία. Η εμφάνιση της ασύρματης 

επικοινωνίας στην Ελλάδα συμβόλιζε το ξεκίνημα μιας αναμορφωτικής τάσης στον 

κοινωνικό και πολιτιστικό ιστό. Οι μηχανοτεχνικές εξελίξεις και η εξάπλωση του 

ηλεκτρισμού σε όλες τις εφαρμογές, έφεραν τον ασύρματο να συμπορεύεται με την 

κοινωνική και οικονομική ανόρθωση. 

Στις αρχές του 1920 η μη επαγγελματική χρήση της ασύρματης επικοινωνίας 

περιορίζεται σε μερικούς ερασιτέχνες που επικοινωνούν μεταξύ τους στα στενά 

περιθώρια που τους επιτρέπουν οι στρατιωτικές αρχές, οι οποίες δεν δείχνουν να 

ανησυχούν από την ανάπτυξη ενός μη ελεγχόμενου συστήματος διαπροσωπικής 

επικοινωνίας, ενώ παράλληλα ενθουσιάζονται με τη νέα τεχνική, δημιουργώντας μια 

θετικότητα για το νέο αυτό μέσο. Λίγο πριν από τον πόλεμο η ραδιοεπικοινωνία 

στρέφεται προς την ραδιομετάδοση. 

Το Ιανουάριο του 1920 δημοσιεύεται ο Νόμος 1831 «Περί οργανώσεως της 

ραδιοτηλεγραφικής και ραδιοτηλεφωνικής υπηρεσίας του κράτους και περί συστάσεως 

διευθύνσεως ραδιοτηλεγραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού», που 

                                                             
6 Γ. Χατζηδάκης, «Ω, άγιε αιθέρα…», Ιστορία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Αθήνα 2015, σ. 15-16 
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κατοχύρωνε τον έλεγχο με την ασύρματη μετάδοση του ήχου. Ο Νόμος αυτός 

παραχωρούσε το προνόμιο στο Ναυτικό και η πρόθεση ενός ιδιώτη να αποκτήσει 

πομπό ή δέκτη κρίνεται από ειδικό συμβούλιο κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις. Η 

εγκατάσταση και η λειτουργία ραδιοτηλεγραφικών και ραδιοτηλεφωνικών σταθμών 

επί ελληνικού εδάφους και επί ελληνικών πλοίων αποτελούσε προνόμιο του κράτους 

σύμφωνα με το Άρθρο 17. 

 Το 1920  ο Στ. Ελευθερίου επέστρεψε στην Ελλάδα ως ειδικός απόφοιτος 

από το Πολυτεχνείο της Ελβετίας. Είχε εργαστεί στα εργοστάσια Μπράουν – 

Μπόβερι στο Μπάντεν και τη Γενεύη. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ραδιοφωνική 

υπόθεση όταν κατατάχθηκε στη Διεύθυνση Ραδιοηλεκτρικής Υπηρεσίας Ναυτικού 

και κλιμάκωσε μια σειρά από δραστηριότητες διοχετεύοντας τις γνώσεις και την 

εμπειρία του. Εκεί έμεινε για πέντε χρόνια και πραγματοποίησε την πρώτη 

ραδιοφωνική εκπομπή, η οποία ξεκίνησε το 1923 στο σταθμό βοτανικού  ΔΡΥΝ8, που 

χρησιμοποιήθηκε πομπός ασυρμάτου τηλεφωνίας ισχύος 200w, κατασκευής της 

σουηδικής εταιρείας Svenska Radio Aktiebolaset. Αντιπρόσωπος της εταιρείας αυτής 

ήταν ο Νικολάου. Το 1923 αρχίζει η λειτουργία του BBC, που είναι ο πρώτος 

ραδιοφωνικός σταθμός της Ευρώπης. Ο πρώτος αμερικανικός σταθμός είχε 

λειτουργήσει στο Πίτσμπουργκ το 19219. 

 

1.2. Η ιστορία και η εξέλιξη της ραδιοφωνίας μέσα από σημαίνουσες 

προσωπικότητες 

Στα τέλη του 1920 η Μικρασιατική Εκστρατεία είχε δημιουργήσει μια 

εθνική ευφορία και η κοινωνική ζωή στην Αθήνα ήταν γεμάτη από ζωτικότητα. 

Επιπλέον, αναπτύσσεται μια αντιπαλότητα με την αποκλειστικότητα του Ναυτικού 

για την ραδιοφωνία από τον πανεπιστημιακό κύκλο. Ο επιμελητής της φυσικής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών Κ. Πετρόπουλος, παρουσίασε την 1η Μαρτίου 1922 στην 

εταιρεία Φυσικών Επιστημών, ένα πλήρες σύστημα ασυρμάτου τηλεγράφου με 

λυχνίες. Ο Κ.Πετρόπουλος διατηρούσε στην Πλατεία Αμερικής τα 

ραδιοηλεκτρολογικά εργαστήρια «Μέτρον» και αντιπροσώπευε τα μηχανήματα και 

εξαρτήματα της FAR. 

                                                             
7 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 16 
8 Μ. Χαιρετάκης,  Η ραδιοφωνία στην Ελλάδα 1930 – 1950, Αθήνα 2014, σ. 175 
9Μ. Χαιρετάκης, ό. π., σ. 173 
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 Από τον προηγούμενο χρόνο είχε υποβληθεί αίτηση στο Δημόσιο από τον 

μηχανικό Νικόλαο Αγγελέα να του χορηγηθεί άδεια να εγκαταστήσει ραδιοφωνικό 

σταθμό, αλλά το κράτος αρνήθηκε. Ωστόσο, εντυπωσιακή ήταν η εξέλιξη της 

υποβολής της πρότασης για τη δημιουργία ραδιοφωνικού σταθμού, διότι ο  Νικόλαος 

Αγγελέας ήταν τεχνικός προϊστάμενος του Δήμου Αθηναίων.  

Μια ομάδα νέων της ραδιοηλεκτρικής τέχνης ο Πολύκαρπος Ψωμιάδης, ο Κ. 

Ι. Πετρόπουλος, ο Θ. Κουκούλης και ο Χρ. Κατσαφαρόπουλος, αποτελούσαν το 

ξεκίνημα της ραδιοφωνίας στην Ελλάδα. Μαζί τους ήταν και οι Πέτρος Γκάβιγκερ 

και ο Γ. Μεγαρεύς. Λίγους μήνες μετά εμφανίζεται το πρώτο κατάστημα με 

ραδιόφωνα. Τα ραδιόφωνα ήταν της εταιρείας Phillips και ο πρωτοπόρος έμπορος 

ήταν ο Β. Καλαμπόκης. Ραδιοφωνικούς δέκτες εγχώριας κατασκευής προμήθευε και 

το εργαστήριο της «Μέτρον» του Κ. Πετρόπουλου και το 1926 στην Αθήνα 

λειτουργούσαν είκοσι συσκευές.10. 

Στη Σχολή Μεγαρέως, ένα ιδιωτικό Γυμνάσιο, οι μαθητές στράφηκαν επίσης 

προς την τηλεγραφία. Ο Χρ. Κατσαφαρόπουλος εξασφάλισε άδεια από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες σχετικά με την αυστηρότητα του νόμου, ώστε να ακουστεί ραδιοφωνικά η 

σχολική εορτή της Σχολής. Τα μηχανήματα ήταν πολύ παλιά, αλλά η εκπομπή 

πραγματοποιήθηκε και καταγράφηκε η πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση11. 

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Πάγκαλου το 1926, η εξέλιξη της 

ραδιοφωνίας βελτιωνόταν. Επίσης, ιδρύεται ο «Όμιλος Φίλων Ασυρμάτου» και αυτό 

δήλωνε πως έγιναν κινήσεις για τη λειτουργία κρατικού σταθμού. Ο «Όμιλος Φίλων 

Ασυρμάτου» ανέλαβε πρωτοβουλία για τη συγκρότησή του. Πρόεδρος ήταν ο 

καθηγητής Δ. Χόνδρος, αντιπρόεδρος ο Κυριάκος Πεζόπουλος, γενικός γραμματέας ο  

Στ. Ελευθερίου, ταμίας ο Ε. Πατρινός, κοσμήτορας ο Ν. Βεκιαρέλης, και μέλη οι Α. 

Μιχαλάκης, Ε. Χατζηδημητρίου, Ε. Νάτσιος και Σπ. Παπαδημητρίου12.  

Η δυνατότητα φρονηματικής χειραγώγησης του λαού ήταν η δραστηριότητα 

του Ομίλου. Η κυβέρνηση έδωσε άδεια και ενεργοποιήθηκε άμεσα. Σύμφωνα με την 

Καθημερινή στις 2 Ιανουαρίου 1927: «Ραδιοφωνόφιλοι ιδιώτες αγοράζουν 

ραδιόφωνα, ακούν ξένους σταθμούς και ανυπομονούν να ακούσουν και τον ελληνικό». 

Το Υπουργείο Ναυτικών, το οποίο ήταν αρμόδιο για τη ραδιοφωνία μεταξύ 1921 και 

1926, παραχωρούσε άδειες έναντι 500 δραχμών. Η εγκατάσταση εξωτερικής κεραίας 

                                                             
10 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 19 
11 Χατζηδάκης, ό. π, σ. 19 
12 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 20 



 
 

 

14 

απαγορευόταν και επιτρεπόταν μόνο μια εσωτερική κεραία σε κάθε σπίτι. Η 

κυβέρνηση ήθελε να αποθαρρύνει την εξάπλωση της ραδιοφωνίας μέχρι να 

αποκτήσει τον ολοκληρωτικό έλεγχο. Επιπλέον, στη Βόρεια Ελλάδα δεν επιτρεπόταν 

η κατοχή δεκτών μέχρι το 192813. 

Το 1926 στο Υπουργείο Συγκοινωνίας, αρμόδιο για τα Ταχυδρομεία, τον 

Τηλέγραφο και την τηλεφωνία, ιδρύθηκε ειδική Ράδιο-ηλεκτρική Υπηρεσία για να 

αναλάβει τον έλεγχο των ραδιοφωνικών εκπομπών. Το Υπουργείο πραγματοποίησε 

περιοδικές μεταδόσεις από τον Πειραιά για το Λιμενικό Σώμα. Την ίδια χρονιά 

έφθασαν περίπου τα εκατό ραδιόφωνα, σύμφωνα με το περιοδικό Έργα τον 

Φεβρουάριο του 1928, αλλά τα στοιχεία δεν είναι ακριβή.  

Το 1928 στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης λειτούργησε ο ραδιοφωνικός 

σταθμός του Τσιγγιρίδη14, ο οποίος θεωρείται η αφετηρία της ραδιοφωνίας στην 

Ελλάδα καθώς και στα Βαλκάνια15. Ο σταθμός του είχε πομπό ισχύος 400W και 

έπειτα 4,5 KW (κιλοβάτ) και εξέπεμπε σε συχνότητα μεσαίων κυμάτων (218,5 kHz), 

με κεραία ύψους 45 μέτρων.  

Η αυστηρή νομοθεσία για τις ραδιοφωνικές εκπομπές υπήρχε για αρκετά 

χρόνια και η λειτουργία του πομπού επιτρεπόταν μόνον κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ. 

Οι προσπάθειες του Τσιγγιρίδη να πάρει άδεια διαρκούς λειτουργίας ήταν συνεχείς16, 

όμως για πολλά χρόνια παρέμειναν άκαρπες. Σε αυτό το πρώτο στάδιο 

χρηματοδοτούσε τις λειτουργίες του σταθμού από τις δικές του οικονομίες και 

χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια για να αρχίσει να έχει κέρδη από τον 

αυξανόμενο αριθμό των διαφημίσεων. Βασικοί συνεργάτες του Τσιγγιρίδη στη 

δεκαετία του 1930 υπήρξαν οι: Μ. Γροσομανίδης, Νίκος Καρμίρης, Α. Στρατίδης, 

Τραϊανού, Κοσμάς Τσαντσάνογλου κ.ά. 

Ο Χρ. Τσιγγιρίδης γεννήθηκε το 1877 στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας 

και το 1902 εγκαθίστανται στη Στουτγάρδη της Γερμανίας όπου σπούδασε 

μηχανολόγος ηλεκτρολόγος. Συνεργάστηκε με τον αδερφό του Νίκο και ίδρυσαν 

επιχείρηση τσιγάρων. Ο ανταγωνισμός τους καταβάλει και η επιχείρησή τους κλείνει. 

                                                             
13 Μ. Χαιρετάκης, ό. π., σ. 176 
14 Μ. Χαιρετάκης, ό. π., σ. 176 
15 Μ. Χαιρετάκης, ό. π., σ. 39 
16 Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων, «Το ραδιόφωνο στην Ελλάδα», στο: Τετράδια επικοινωνίας, 

Αθήνα 2006, σ. 23 
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Το 1923 κατέβηκε στη Λάρισα και ανέλαβε την ηλεκτροδότηση της πόλης και όταν 

το έργο διεκπεραιώθηκε, μετακόμισε με την οικογένεια του στη Θεσσαλονίκη17.  

Το 1928 μετά την ανατροπή του Πάγκαλου από τον Κονδύλη και την 

κυβέρνηση Ζαΐμη, ο Βενιζέλος επιστρέφει στην πολιτική και συγκροτεί κυβέρνηση. 

Υφυπουργός Συγκοινωνίας ήταν ο Α. Χρηστομάνος και οι εξελίξεις στη ραδιοφωνία 

φαίνονταν ραγδαίες. Δεκαεπτά εταιρείες ενδιαφέρθηκαν για τη συγκρότηση της 

ελληνικής ραδιοφωνίας. Η αγγλική Marconi και η γερμανική Telefunken είχαν 

σκληρό ανταγωνισμό. Σε δημοσίευμα της εφημερίδας Έθνος στις 15 Απριλίου 1929, 

αναφέρεται η εγκατάσταση του Ραδιοφώνου στην Ελλάδα. Υπογράφθηκε σύμβαση 

μεταξύ του υπουργείου Συγκοινωνίας και του κ. Δημητριάδου, εκπροσώπου του 

οίκου Marconi, για το ραδιόφωνο. Η σύμβαση παρείχε στην εταιρεία μονοπωλιακό 

δικαίωμα εγκατάστασης ραδιοφωνικών σταθμών στην Ελλάδα18. 

Όμως τα πράγματα ανατράπηκαν και δεν υπογράφτηκε τελικώς η σύμβαση 

για την εγκατάσταση του ραδιοφωνικού σταθμού στην Ελλάδα. Λόγω των 

ανταγωνιστικών συμφερόντων επιχειρήθηκε η ανατροπή της προπορευόμενης 

Marconi. Στο υπουργείο Συγκοινωνίας συνήλθε Ανώτατο Συγκοινωνιακό Συμβούλιο 

που ασχολήθηκε με τις υποβληθείσες ενστάσεις των αποτυχόντων στον διαγωνισμό 

του ραδιοφώνου και το Συμβούλιο επέφερε τροποποιήσεις. Η εφημερίδα Έθνος στις  

19 Μαΐου 1929 αναφέρει: «Υπό την προεδρία του κ. Χρηστομάνου συνήλθε στο 

υπουργείο Συγκοινωνίας Ανώτατο Συγκοινωνιακό Συμβούλιο για το ζήτημα της 

συμβάσεως του ραδιοφώνου. Ίσως να έφταιγε το γεγονός ότι ο υπουργός των 

Συγκοινωνιών να άλλαξε γνώμη προκειμένου να αυξηθούν τα ποσοστά του κράτους, ή 

κάποιος από την κυβέρνηση να ασκούσε πιέσεις και η υπογραφή να πάρθηκε πίσω…»19. 

Ένα χρόνο μετά κατατίθεται στη Βουλή νέα σύμβαση (24 Μαΐου 1929), προς 

επικύρωση, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 4140/29 απόφαση του Νομισματικού 

Συμβουλίου. 

Το 1930 σταθεροποιείται μια πορεία για το ραδιόφωνο, αν και οι κομματικές 

αντιθέσεις δεν είχαν σταματήσει. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι πρωθυπουργός από 

τον Ιούλιο του 1928. Η προσέγγιση με την Τουρκία και οι φιλικές σχέσεις με τις 

γειτονικές χώρες, δημιούργησε ένα κλίμα σχετικής σιγουριάς. Η οικονομική 

κατάσταση, παρά την αναπόφευκτη επίδραση του χρηματιστηριακού κραχ της 

                                                             
17 Γ. Χατζηδάκης, «Ω, άγιε αιθέρα…», Ιστορία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Αθήνα 2015, σ. 21 
18 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 23 
19 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 24 
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Αμερικής, παρουσίασε μια όψη σταθερότητας στον πληθυσμό και δημιούργησε 

κάποιο αίσθημα ασφάλειας. 

Επιπλέον γενικεύτηκε η λήψη από ραδιοφωνικούς σταθμούς του εξωτερικού 

και αυξήθηκε η ζήτηση των ραδιοφωνικών συσκευών. Οι εφημερίδες δημοσιεύουν 

προγράμματα των ευρωπαϊκών σταθμών. Η εφημερίδα Εμπρός εγκαινίασε 

ραδιοφωνική στήλη στις 21 Φεβρουαρίου 1930. Στο περιοδικό Νέα Εστία αναφέρεται  

σε μεγάλο άρθρο πως ο ραδιοφωνικός σταθμός άνοιξε  ένα νέο στάδιο δράσης για 

τους θεατρικούς συγγραφείς, αφού καθιερώθηκαν οι ραδιοφωνικές εκπομπές 

θεάτρου. 

Με υπογραφή της κυβέρνησης στη σύμβαση του 1929, άρχισε η λειτουργία 

του ελληνικού σταθμού. Τον Μάιο του 1929 υπογράφθηκε η σύμβαση με τον Ηρακλή 

Δημητριάδη. Η πρώτη εκδήλωση είχε χαρακτήρα γενικής δοκιμής σύμφωνα με την 

εφημερίδα Εμπρός στις 13 Ιανουαρίου 1930. Την πρώτη σειρά διαλέξεων 

ραδιοφωνίας διοργάνωσε ο «Παρνασσός» σε συνεργασία με τον «Όμιλο Φίλων 

Ασυρμάτου», με ομιλητή τον καθηγητή κ. Χόνδρο. Την διάλεξη παρακολούθησε ο 

υπουργός Συγκοινωνίας Καραπαναγιώτης. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε και δεύτερη 

διάλεξη που είχε ως θέμα την κοινωνική όψη της ραδιοφωνίας20. 

Το Δεκέμβριο του 1930 η κυβέρνηση ανασχηματίζεται και το υπουργείο 

Συγκοινωνίας ανέλαβε ο Δ. Δίγκας. Η πολιτική κατάσταση γνώρισε αλλεπάλληλες 

ανατροπές. Η κυβέρνηση Βενιζέλου παραιτήθηκε στις 21 Μαΐου 1932, κάτω από το 

βάρος μεγάλων χρεών και η κυβέρνηση Βενιζέλου δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει 

το όραμα του ραδιοφωνικού σταθμού. 

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τον Φεβρουάριο του 1933 αναφέρεται 

πως  αμερικάνικη εταιρεία στην Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α ανέλαβε την εκμετάλλευση 

της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Εμμ. Μάρκογλου υπέγραψε σύμβαση με το Δημόσιο, 

έπειτα αποσύρθηκε και παραχώρησε τα δικαιώματά του στην Ντύρχαμ. Η γενίκευση 

της χρήσης του  ραδιοφώνου επεκτείνεται ραγδαία τους επόμενους μήνες. 

Προς τα τέλη του 1931 πραγματοποιήθηκε έκδοση δύο προγραμμάτων  από 

το τεύχος Ραδιοπρόγραμμα, το οποίο προσδιορίζεται ως εβδομαδιαίο ραδιοφωνικό 

περιοδικό και περιείχε ολόκληρο το πρόγραμμα της εβδομάδος. Επιπλέον, 

αναφέρονται και τα ονόματα των διευθυντών,  Κ. Κολοκοτρώνη και Θ. Τζαβέα και 

πιθανότατα ο ένας από τους δύο ήταν ο εκδότης Προγράμματος του ραδιοφώνου. Σε 

                                                             
20 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 26 
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επίσημη έκθεση βεβαιώνεται πως οι συσκευές των ραδιοφώνων έφταναν τις 5.000 το 

καλοκαίρι του 193421. 

Ο Βενιζέλος έχασε τις εκλογές στις 5 Μαρτίου του 1933 και ο μεγάλος 

πολιτικός χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το ραδιόφωνο για να απευθύνει τον 

τελευταίο προεκλογικό του ρόλο στο λαό. Η εκλογική αναμέτρηση ήταν δύσκολη και 

η δημοτικότητα του Βενιζέλου βρισκόταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Οι αντικειμενικές 

δυσκολίες δεν επέτρεψαν στις κυβερνήσεις του Βενιζέλου να πραγματοποιήσουν την 

λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού. Το ραδιόφωνο είναι στις πρώτες κοινωνικές 

του διεργασίες. Το δημοσίευμα του Ελεύθερου Βήματος επιβεβαίωνε: «Η πρώτη 

επικοινωνία του Βενιζέλου με το λαό στο ραδιόφωνο. Κατά τα προαναγγελθέντα, ο 

Βενιζέλος μίλησε προς τον ελληνικό λαό από το μικρόφωνο» 22. 

Για την υπόθεση της ραδιοφωνίας, τη σκανδαλώδη σύμβαση με την 

Ντρύρχαμ και τις παρεμβάσεις σκοπιμότητας, η κοινή γνώμη επέδειξε παθητικότητα. 

Αποφασιστικό ρόλο έπαιξε το περιοδικό Ραδιό που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1933. 

Το ραδιοφωνικό περιοδικό αναφέρεται ως «Εβδομαδιαίο περιοδικό ραδιοφωνικών 

προγραμμάτων και μουσικών εκδόσεων», με ιδιοκτήτη τον Μ. Χαλκιά και Διευθυντή 

τον ο Ε. Σακελλαρόπουλο. Το περιοδικό περιείχε αποκλειστικά τα ραδιοφωνικά 

προγράμματα όλων των ευρωπαϊκών σταθμών.  

Η διάδοση του ραδιοφώνου φάνηκε ότι δεν είχε φτάσει στο ανώτατο σημείο, 

αλλά από χρονιά σε χρονιά παρατηρήθηκε αύξηση συνδρομητών. Ο αριθμός των 

ραδιοφώνων στην Ελλάδα έφτανε τις 2.750. Η αναλογία ήταν ένα ραδιόφωνο για 

2.200 κατοίκους. Ένα χρόνο μετά οι ραδιοσυσκευές ανέρχονταν στις 4.318, αλλά 

κατά πάσα πιθανότητα να έφταναν και τις 6.50023.  

Ιδρύθηκε Σύλλογος ερασιτεχνών ραδιοφώνου με σκοπό να προωθήσει την 

λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού και να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε 

ραδιοφωνικό πρόβλημα. Επίσης, παρόμοιος σύλλογος ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη και 

πλαισίωνε το σταθμό του Τσιγγιρίδη (Δεκέμβριος 1933). 

Οι προσπάθειες για το ελληνικό ραδιόφωνο διαψεύδονταν συνεχώς και οι 

Έλληνες παρακολουθούσαν τις ελληνικές εκπομπές των ξένων σταθμών. Μεγάλη 

ακροαματικότητα είχε ο ελληνικός σταθμός στο Μπάρι. Τα πραγματικά κίνητρα της 

ιταλικής προσφοράς όμως ήταν πρακτορικά, ενώ η πρωτοβουλία της Πολωνικής 

                                                             
21 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 30 
22 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 30 
23 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 31 
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Ραδιοφωνίας ήταν φιλελληνική. Στα χρόνια του Μεσοπολέμου, το αγγλόφωνο 

αίσθημα ήταν κυρίαρχο στην Ελλάδα και ο προσανατολισμός στη Μεγάλη Βρετανία 

ήταν σαφής και συγκεκριμένος. 

Οι εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού του Κατοβίτσε της Πολωνίας με 

ελληνικά θέματα στην ελληνική γλώσσα άρχισαν το 1931. Από το 1934 είχαν 

συστηματοποιηθεί σε εβδομαδιαία συχνότητα και αυτό οφειλόταν στον Καζιμίρ 

Μπούλα, Καθηγητή της Νεοελληνικής στο Πανεπιστήμιο της Κρακοβίας και στον 

συνάδελφό του Σλιζίνσκι. Ο διευθυντής του σταθμού του Κατοβίτσε ήταν ο Στ. 

Τιμενιέσκι, που έγινε γνωστός στην Ελλάδα με τα ραδιοφωνικά ψευδώνυμα 

Παπαστεφάν και Μπαρμπαλέκος. Οι ελληνικές εκπομπές της Πολωνικής 

Ραδιοφωνίας αποκτούσαν στην Ελλάδα μεγάλη ακροαματικότητα. Η βασική 

ιδεολογία του περιεχομένου τους, ανεξάρτητα από σκοπιμότητες, ήταν η 

αλληλοπροσέγγιση των δύο λαών και των πολιτισμών τους24.  

Για πολλά χρόνια ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Μπάρι αποτελούταν από 

ελληνικά προγράμματα. Οι εκπομπές του Μπάρι περιελάμβαναν ελληνικές ειδήσεις 

των εσωτερικών γεγονότων της χώρας, ομιλίες Ελλήνων πολιτικών, σχόλια σε 

καθαρά ελληνικά ζητήματα, ελληνική μουσική, παρουσίαση Ελλήνων καλλιτεχνών, 

διαλέξεις Ελλήνων επιστημόνων και ομιλίες λογοτεχνών, ποιητών, μουσικών και 

διανοούμενων. Το 1931 τα ιταλικά ραδιόφωνα εκδήλωναν ενδιαφέρον για τον 

Έλληνα ακροατή. Η λειτουργία των ραδιοφώνων στην Ελλάδα αυξήθηκε και 

εκδηλώθηκε το ραδιοφωνικό ενδιαφέρον των Ιταλών. Από το 1933 ο σταθμός στο 

Μπάρι έγινε καθεστώς των ελληνικών ραδιοφώνων, η ακρόασή του εξαπλώθηκε και 

οι εφημερίδες ανέφεραν με λεπτομέρειες τις εκπομπές του25. 

Ο ιταλικός σταθμός είχε εισχωρήσει στα εσωτερικά ζητήματα της Ελλάδας, 

μεταδίδοντας στις εκπομπές του όσα μετέδιδε και ένας ελληνικός πομπός και έμοιαζε 

με έναν οργανωμένο ελληνικό σταθμό. Το ελληνικό τμήμα του ιταλικού σταθμού 

διευθυνόταν από τον καθηγητή Ζώρα της Νεοελληνικής έδρας του Πανεπιστημίου 

της Ρώμης και υπαλλήλου του ιταλικού φασιστικού υπουργείου Τύπου και 

Προπαγάνδας. Παράλληλα ήταν και ο εκφωνητής του σταθμού. Ο ιταλικός σταθμός 

είχε και γραφεία στην Αθήνα με αντιπρόσωπο τον Ευθυμιάδη. 

Εκτός από τους σταθμούς του Κατοβίτσε, του Μπάρι και της Βουδαπέστης, 

μια φορά την εβδομάδα εκπέμπει στα ελληνικά, ραδιοφωνική εκπομπή και στο 

                                                             
24 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 34 
25 Μ. Χαιρετάκης, Η ραδιοφωνία στην Ελλάδα 1930 – 1950, Αθήνα 2014,  σ. 40 
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Βελιγράδι. Η γιουγκοσλαβική ραδιοφωνική προσφορά βρίσκει μεγάλη απήχηση 

στους Έλληνες. 

Το 1934 είναι η χρονιά που η ξένη ραδιοφωνική προπαγάνδα από διάφορες 

χώρες εκδηλώνεται με στόχο την αφύπνιση του ελληνικού φρονήματος. Η κυβέρνηση 

Τσαλδάρη ανέλαβε ευθύνες παρεμπόδισης, αν και ο έντονος ανταγωνισμός με τον 

Δημητριάδη αρχικά, τον Μάρκογλου στη συνέχεια και την Ντύρχαν, ξεκίνησε επί 

κυβερνήσεων Βενιζέλου και παρουσίασε αδυναμία στο να προωθήσει το θέμα προς 

την εκπλήρωση των προθέσεων της. 

Έως τον Ιούνιο του 1934 δεν προέκυψε κανένα θετικό στοιχείο που να 

ενισχύει την ελπίδα ότι η υπόθεση της ραδιοφωνίας βρισκόταν σε καλό δρόμο. 

Αναπόφευκτα εμπλέκεται το υπουργείο Οικονομικών και παρεμβαίνουν ιδιώτες για  

να προωθήσουν τα συμφέροντά τους. Ο εκπρόσωπος της Telefunken, Γιάννης 

Βουλπιώτης, έπαιξε σημαντικό ρόλο καθώς έφθασε στην Ελλάδα με έγγραφο της 

Telefunken, που του έδινε απόλυτες αρμοδιότητες και πρωτοβουλίες26. 

Το ραδιοφωνικό ζήτημα είχε μπει σε καλό δρόμο. Σε αυτό καθοριστικό ρόλο 

έπαιξε ο σταθμός της Σόφιας, στην οποία η Ελλάδα έπρεπε να αντιπαραταχθεί. Τα 

εσωτερικά πολιτικά γεγονότα ήταν αλλεπάλληλα και μετέβαλαν το πολιτικό σκηνικό. 

Από το 1935 σημειώθηκαν ανακινήσεις και στον διεθνή ορίζοντα, όπως η 

αναμέτρηση της Αγγλίας με την Ιταλία στη Μεσόγειο, όπου η κάθε μία επιδίωκε να 

διατηρήσει τον έλεγχο του θαλάσσιου δρόμου για τις αποικίες της. Και οι δύο 

δυνάμεις κατείχαν ελληνικά νησιά και καταπίεζαν τους πληθυσμούς τους. 

Η μεταβολή των τρόπων έκφρασης, επικοινωνίας, αλλά  και συναναστροφής 

και ψυχαγωγίας, δημιούργησε νέες αντιλήψεις περί κοινωνικής ιεράρχησης. Από 

κοινωνικής άποψης το ραδιόφωνο ήταν ένα εύσημο για τον κάτοχό του. Η κατοχή 

ραδιοφωνικής συσκευής επιβεβαίωνε πως ο κάτοχός της ήταν σε θέση να εκτιμήσει 

τα επιτεύγματα της επιστήμης. Επίσης, είχε σταθεροποιηθεί η πεποίθηση πως το 

ραδιόφωνο ήταν ταξικό προνόμιο.  

Το Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο αποτελούταν από δεκαεπτά μέλη της 

οικονομικής πολιτικής, με πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου, αντιπρόεδρο τον 

Σπ. Λομβέρδο, γενικό γραμματέα τον Σπ. Κορώνη και διευθυντή Υπηρεσίας τον Αγγ. 

Αγγελόπουλο. Έπειτα, ακολούθησε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη δημιουργία και 

την λειτουργία ενός ραδιοφωνικού σταθμού, με την εξέταση όλων των παραμέτρων 

                                                             
26 Μ. Χαιρετάκης, ό. π., σ. 14 
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του προβλήματος και την ανάλυση όλων των ενδεχομένων. Στη συνέχεια ο Στ. 

Ελευθερίου ανέπτυξε συλλογισμούς των οικονομικών δεδομένων, πίνακες με 

κοστολόγια, πιθανά έσοδα από συνδρομές και διαφημίσεις, στηριζόμενες στις 

εμπειρίες ραδιοφωνιών άλλων κρατών. Όλες οι εκδοχές εξετάζονται, συγκρίνονται, 

αναλύονται, ώστε η μελέτη να είναι κατατοπιστική για το Ανώτατο Οικονομικό 

Συμβούλιο. 

Η έκθεση και η γνωμάτευση του  Ανώτατου Οικονομικού Συμβουλίου πως 

οι όροι της σύμβασης που είχαν υπογραφεί με τη Μαρκόνι ήταν μη συμφέροντες για 

το ελληνικό Δημόσιο, ήταν ένα ισχυρό πλεονέκτημα των διεκδικητών. Η Μαρκόνι 

πείστηκε να αποδεχτεί τις τροποποιήσεις που υπέδειξε το Ανώτατο Οικονομικό 

Συμβούλιο27. Οι ανταγωνισμοί της αγγλικής εταιρείας με τον Βουλπιώτη της 

Telefunken, είχαν υποσκάψει τη σύμβαση της Marconi. Η οριστική υπογραφή της 

σύμβασης αναβλήθηκε, με σοβαρό επιχείρημα την συμφέρουσα προσφορά της 

Telefunken. Για την αντιδικία με την Ντύρχαμ επίκειται η έφεση που είχε ασκήσει το 

Δημόσιο κατά της πρωτόδικης απόφασης, που δικαίωνε την αντισυμβαλλόμενη 

αμερικάνικη εταιρεία που κρατούσε  παγωμένο το ζήτημα της ραδιοφωνίας28. 

Η Ντύρχαμ ανασυντάσσεται αλλά και ο Βουλπιώτης μεθόδευσε τις νέες 

ενέργειές του. Η επανάσταση του Μαρτίου 1935, που η αποτυχία της εξοστρακίστηκε 

από το Βενιζέλο και το κόμμα των Φιλελευθέρων, άνοιξε το δρόμο για την 

παλινόρθωση του θρόνου και την δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936. Η Marconi 

έχασε το προβάδισμα για την ελληνική ραδιοφωνία. Οι βενιζελικοί αγγλόφιλοι 

παράγοντες έχασαν το έδαφος και ο αντιπρόσωπος της γερμανικής βιομηχανίας 

πρόλαβε να δώσει την προσφορά του. 

Με την κήρυξη του στρατιωτικού νόμου του 1936,  η επικοινωνία μπαίνει σε 

περιορισμό. Στον ίδιο περιορισμό υπόκειται κάθε εκδήλωση και η κυβέρνηση 

Τσαλδάρη έσπευσε να αποκλείσει οποιαδήποτε επικοινωνία με τους ραδιοφωνικούς 

σταθμούς της Ευρώπης και κυρίως του Μπάρι. Από την άλλη το ραδιόφωνο δεν 

αντιμετωπίστηκε ποτέ από την εξουσία ως ακίνδυνο μέσο πολιτισμού και 

πληροφόρησης. Ο απλός πολίτης το έβλεπε ως μέσο ψυχαγωγίας και δεν διέκρινε τις 

επιμορφωτικές του δυνατότητες. Το κράτος όμως το αντιμετώπιζε με προκατάληψη. 

Το υποπτευόταν από την αρχή. Η ελεύθερη επικοινωνία, που ξέφευγε από τον έλεγχο 

του κράτους, δημιουργούσε στους κρατούντες πανικό και ανησυχία. 

                                                             
27 Γ. Χατζηδάκης, «Ω, άγιε αιθέρα…», Ιστορία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Αθήνα 2015,  σ. 41-43 
28 Μ. Χαιρετάκης, ό. π., σ. 14-15 
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Οι Έλληνες πολιτικοί γνώριζαν την δυνατότητα επηρεασμού της κοινής 

γνώμης μέσω του ραδιοφώνου, αφού η μέθοδος αυτή ήταν καθιερωμένη σε κάθε 

χώρα που διέθετε ραδιοφωνία. Η εξάπλωση του ραδιοφώνου στην Ελλάδα και η 

συνεχώς αυξανόμενη ζήτησή του ήταν πλέον μεγάλη. Επίσης, εντατικοποιείται η 

παρακολούθηση ελληνικών εκπομπών από ξένους σταθμούς και η πίεση προς τους 

αρμοδίους της κυβέρνησης να αναζητούν λύση σε τυχόν προβλήματα του 

ραδιοφώνου. Οι παρεμβάσεις του Βουλπιώτη ανέστειλαν την οριστική λύση της 

δημιουργίας ραδιοφωνίας και τότε επινοεί τη διέξοδο ενός πρόχειρου σταθμού που να 

εξυπηρετεί τις κυβερνητικές σκοπιμότητες29. 

Το ραδιόφωνο αποτελούσε τη φωνή της κυβέρνησης. Το ραδιόφωνο πάντα 

ήταν συνδεδεμένο με κάποια εξουσιαστική σκοπιμότητα. Ποτέ στην ιδεολογία της 

ραδιοφωνίας δεν επικράτησε το λαϊκό συμφέρον. Η οργάνωση της λειτουργίας του 

σταθμού είχε απασχολήσει την ηγεσία του υπουργείου. Τα προγράμματά του έπρεπε 

να αντιμετωπιστούν με σοβαρότητα, πολύ περισσότερο αφού μεταδίδει προεκλογικά 

συνθήματα, λόγους, επιχειρήματα και υποσχέσεις.  

Η επιθυμία του Στ. Ελευθερίου ήταν να στήσει ένα ραδιοφωνικό σταθμό 

στον Πειραιά, ήταν σφοδρή. Νομοθετημένος ή όχι, ο σταθμός Πειραιά λειτούργησε 

και εκπλήρωσε τον σκοπό της σύστασής του. Ο Ελευθερίου ενθάρρυνε την κρατική 

πλευρά και αποθάρρυνε την Ντύρχαμ, που αντιλαμβανόταν πως δεν είχε περιθώρια 

να εμπλέκεται στις αναπόφευκτες εξελίξεις. Οι νέοι όροι ήταν συμφέροντες και κατά 

συνέπεια δεν θα παρουσιαζόταν σοβαρός ανάδοχος. Ο ραδιοφωνικός σταθμός του 

Πειραιά έγραψε τη μικρή του ιστορία, μα οι επίσημες διαδικασίες για τη συγκρότηση 

κρατικού σταθμού συνεχίζονταν. Τους τελευταίους μήνες του 1935, η απόφαση της 

κυβέρνησης Τσαλδάρη να παγώσει οριστικά την Marconi και προπαντός την 

Ντύρχαμ, δεν μπορούσε να επανακριθεί. Ο Βουλπιώτης κατόρθωσε να κάνει μια 

καίρια παρέμβαση και ανέτρεψε ότι είχε συμφωνηθεί με τον αντιπρόσωπο της 

Marconi.  

Στις 26 Φεβρουαρίου 1936, στις εκλογές πλειοψήφησε το κόμμα των 

Φιλελευθέρων αλλά χωρίς αυτοδυναμία και σχηματίστηκε η  κυβέρνηση με τον Κ. 

Δερμετζή. Οι εφημερίδες έγραψαν με αυταρέσκεια για τον ρόλο του ραδιοφωνικού 

σταθμού στην κοινολόγηση των αποτελεσμάτων. 

                                                             
29 Μ. Χαιρετάκης, ό. π.,  σ. 173 
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Η εταιρεία Telefunken, αναφερομένη στο υπουργό Τσαλδάρη, ενέκρινε το 

σχέδιο εγκατάστασης πομπού στην Αθήνα, ισχύος 60κw με κεραία. Η σύμβαση με τη 

Marconi αναφέρεται για την πλήρη εγκατάσταση του πομπού των 60 kw με το ποσό 

των 150.000 λιρών Αγγλίας να πληροί τους εξής πομπούς: Στην Αθήνα με 150 kw με 

κεραία και στην Θεσσαλονίκη σταθμό 16χ. 7 ½ με κεραία. Τέλος, η εταιρεία 

Telefunken απαλλάσσει το κράτος από όλες τι υποχρεώσεις της υφιστάμενης 

ραδιοφωνικής σύμβασης. Στις 19 Ιανουαρίου 1936 αναφέρεται στο Έθνος: «Ο 

ραδιοφωνικός σταθμός της Θεσσαλονίκης κατόπιν αδείας του υπουργείου 

Συγκοινωνίας άρχισε να λειτουργεί  με μήκος κύματος 233.50 μ. ε. με 1.280 

κιλοσάικλς. Οι εκπομπές του σταθμού αρχίζουν από τις 9:10 μ.μ. πλην των Κυριακών 

και των εορτών που άρχιζαν από τις 1:30 – 2:30μ.μ.»30. 

Αυτή ήταν μια συντριπτική νίκη των γερμανικών επιδιώξεων. Υπήρχε όμως 

ακόμη η δεσμευτική σύμβαση με την Ντύρχαμ, η οποία θα παραιτούνταν με τον όρο 

η εργολαβία να πάει στη Marconi. Ο υφυπουργός Συγκοινωνίας εισηγήθηκε στο 

Υπουργικό Συμβούλιο όλο το ζήτημα της εγκαταστάσεως του ραδιοφωνικού σταθμού 

στην Αθήνα και απευθύνθηκε  στην ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου.  

Η προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για τη ραδιοφωνία, με απόφαση του 

Νομικού Συμβουλίου, θα ήταν δυνατή δια του νόμου ακύρωσης της συμβάσεως 

μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας του Ντύρχαμ για την εγκατάσταση 

ραδιοφωνικού σταθμού στην Αθήνα. Το υπουργείο αναφέρθηκε σε διεθνή 

διαγωνισμό που θα είχε ως αντικείμενό του έναν άλλο μεγάλο ραδιοφωνικό σταθμό 

και χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως το προσύμφωνο που είχε υπογραφεί με τον 

Βουλπιώτη αποκρύπτεται με επιμέλεια.  

Η κυβέρνηση προχώρησε σε προκήρυξη του διαγωνισμού για τον μεγάλο 

σταθμό και προώθησε την άμεση συγκρότηση δύο προσωρινών. Το ζήτημα της 

ραδιοφωνίας πριν την κήρυξη της δικτατορίας φάνηκε να κλείνει οριστικά. Η 

υπηρεσία του υπουργείου Συγκοινωνίας κατήρτισε το νομοθετικό διάταγμα για την 

εγκατάσταση προσωρινών ραδιοφωνικών σταθμών. Ως κέντρα είχαν οριστεί η Αθήνα 

και η Θεσσαλονίκη, χορηγήθηκε η πίστωση 5.000.000 δρχ. για τη προμήθεια των 

μηχανημάτων και την ανέγερση των οικημάτων στα 2.500.000 δρχ. Ο διαγωνισμός 

για τον ραδιοφωνικό σταθμό, με την προεδρία του υπουργού Συγκοινωνίας 

Νικολόπουλου, έγινε κατόπιν συμβουλίου. Ο τμηματάρχης Ελευθερίου έκανε 
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προτάσεις στις εταιρείες Μαρκόνι και Τελεφούνκεν οι οποίες ήταν σύμφωνες με την 

προκήρυξη του διαγωνισμού. 

Ο οραματιστής Στ. Ελευθερίου, ειδικός τεχνικός της ραδιοφωνίας, 

πρωτοστάτησε σε όλες τις κινήσεις και μετείχε στις κυριότερες επιτεύξεις. Ο 

Βουλπιώτης ώθησε στην αποφασιστική βαθμίδα που τερμάτισε τη διακεκομμένη 

πορεία της ραδιοφωνικής επιδίωξης. Αποτέλεσμα. ο αναγκαστικός νόμος που 

κατοχύρωνε το πάγωμα από την αρπαγή της Ντύρχαμ, περί παραχωρήσεως 

αποκλειστικού προνομίου εκμεταλλεύσεως της ραδιοφωνίας. Από την εμφάνιση του 

Μάρκογλου έως την επικράτηση του Βουλπιώτη πέρασαν πέντε χρόνια. Η  Marconi 

θα παραιτηθεί των προσπαθειών της να επιβάλλει την τεχνολογία της και ο 

Ακύλογλου, εκπρόσωπος της Ντύρχαμ, συντήρησε την οργή του εναντίον του 

Βουλπιώτη.  

Τέλος, η ραδιοφωνική προσδοκία φάνηκε να πραγματώνεται. Το συμβούλιο 

απεφάνθη ότι οι προτάσεις της Μαρκόνι δεν είναι συζητήσιμοι και έτσι προχώρησαν 

στις προτάσεις της Τελεφούνκεν, η οποία προσαρμόζεται στους όρους του 

διαγωνισμού. Η υπόθεση της ραδιοφωνίας είναι οριστική. Μερικούς μήνες μετά 

υπογράφηκε συμβόλαιο με την Telefunken για να αυξηθεί η ισχύς του εθνικού 

σταθμού από 15 σε 70 kW, αλλά η ιταλική επίθεση κατά της Ελλάδας ανέβαλε το 

σχέδιο31. Κατά τη διάρκεια των πρώτων σταδίων του πολέμου, οι δύο σταθμοί 

(Αθηνών-Θεσσαλονίκης) μετέφεραν νέα από το Μέτωπο και προσπαθούσαν να 

ανεβάσουν το ηθικό των στρατιωτών και του λαού. 

Συμπερασματικά, το ραδιόφωνο υπήρξε τόσο ο προπομπός, όσο και ο 

πρώτος χρονικά εκπρόσωπος του «συστήματος» του ηλεκτρολογικού λόγου, 

διαδεχόμενο αργότερα από την τηλεόραση και τις εφαρμογές της και από την 

κατοπινή μετάβαση από το αναλογικό προς το ψηφιακό πεδίο32. Η εξιστόρηση των 

ραδιοφωνικών συμβάντων διάνυσε μια εικοσαετία, αρχίζοντας από τις πρώτες νύξεις 

περί ραδιοφώνου. 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Μ. Πετράκη, Ο μύθος του Μεταξά. Δικτατορία και προπαγάνδα στην Ελλάδα, Αθήνα 2006,  σ. 310 
32 Μ. Χαιρετάκης,  Η ραδιοφωνία στην Ελλάδα 1930 – 1950, Αθήνα 2014, σ. 33 
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Β΄ Κεφάλαιο 

Η περίοδος του Μεταξά και ο ρόλος του ραδιοφώνου 

              2.1. Η επιβολή της Δικτατορίας του Μεταξά 

Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου προέκυψε από την απόφαση του θρόνου να 

καταργήσει το φιλελεύθερο κοινοβουλευτικό πολίτευμα και να επιβάλει το 

απολυταρχικό δικτατορικό καθεστώς του Ιωάννη Μεταξά33. Το κύριο επιχείρημα της 

προπαγάνδας του καθεστώτος, για να δικαιολογήσει την διάλυση της δημοκρατίας 

στην Ελλάδα, ήταν ο κομμουνιστικός κίνδυνος και ο συσχετισμός της ελληνικής 

περίπτωσης με τον ισπανικό εμφύλιο πόλεμο. Στις 11 Αυγούστου δημοσιεύτηκε στον 

ελληνικό Τύπο το ραδιοφωνικό διάγγελμα του Μεταξά, στο οποίο αναφερόταν 

«ολίγον έλειψε να καταποντισθώμεν μέσα εις τον πλέον ανόσιον εμφύλιον σπαραγμόν. 

Γνωρίζετε τί παρεσκεύαζον οι τρελοί ανατροπείς του κοινωνικού μας καθεστώτος... 

Είχομεν φθάσει προ του ολέθρου. Την 5ην Αυγούστου επρόκειτο ν’ αρχίσει το 

αιματοκύλισμα της Ελλάδας και να καταποντισθεί η εθνική μας υπόστασις … Κανείς 

σας πλην των γνωστών δημαγωγών και των παραφρόνων ανατροπέων δεν θέλει να ιδή 

τον τόπο μας να πέση εις την τύχην της δυστυχούς Ισπανίας…»34. Την ίδια ημέρα η 

Καθημερινή ανέφερε το ραδιοφωνικό διάγγελμα του Μεταξά σε ένα άρθρο με το 

οποίο ενίσχυε τη μεταξική προπαγάνδα περί μιας κομμουνιστικής εξέγερσης που 

αποτράπηκε στην Ελλάδα στην επικράτηση της 4ης Αυγούστου35.   

Οι δύο πιο σημαντικές χώρες που θα αποτελούσαν τα προπύργια της 

κομμουνιστικής εξέγερσης, σύμφωνα με το αφήγημα της 4ης Αυγούστου, ήταν η 

Ισπανία και η Ελλάδα. Ο Μεταξάς αντιλήφθηκε ότι η χώρα βρισκόταν σε μια 

διαφαινόμενη εξέγερση την οποία πρόλαβε με το καθεστώς της 4ης Αυγούστου 

λυτρώνοντας τη χώρα του με την αποτροπή της κατάληψης της εξουσίας από τον 

κομμουνισμό  

 

 

 

                                                             
33Γ. Κοντογιώργης, Το Αυταρχικό Φαινόμενο «4η Αυγούστου»-«21η Απριλίου, Αθήνα 2003, σ. 87 
34Ι. Μεταξάς, Λόγοι και Σκέψεις 1936-1941, (1936-1938),  Αθήνα 1969, τ. 1, σ. 16,  
35Άγνωστος, «Το στρατιωτικόν κίνημα της Ισπανίας προέλαβε μεγάλην μπολσεβικικήν επανάστασιν», 

στην: Καθημερινή, 11.4.1936, σ.1 - Δ. Φιλιππής, «Ελλάδα και Ισπανία. Ημερίδα Ελλάδα-Ισπανία 

1936», στο: Προφασισμός, εκφασισμός, ψευδοφασισμός, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία στον μεσοπόλεμο,  

Αθήνα 2007, σ. 120 
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2.2. Ο ιδεολογικός προσανατολισμός του Μεταξικού καθεστώτος 

Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου δε διακρίνεται από μια συγκροτημένη 

ιδεολογική ταυτότητα. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν ο συμβιβασμός μεταξύ της 

εξουσίας του Παλατιού και του Μεταξά και πιο συγκεκριμένα ανάμεσα στην 

αυταρχική πολιτική επιλογή του θρόνου και την ολοκληρωτική βούληση του 

Μεταξά36. Το προηγούμενο πολιτικό σύστημα, που βασιζόταν στα κόμματα, είχε γίνει 

σύμφωνα με τον Μεταξά, «ένας οργανισμός νεκρός»37. 

 Την έλλειψη μιας συγκροτημένης ιδεολογίας επιχείρησαν να διαμορφώσουν 

οι θεωρητικοί του καθεστώτος, προσδιορίζοντας τους ιδεολογικούς άξονες του 

καθεστώτος. Βασικό προπαγανδιστικό όργανο υπήρξε το περιοδικό Το Νέον Κράτος, 

που εξέδιδε από το 1937 ως το 1941 ο Άριστος Καμπάνης. Η έκδοση ξεκίνησε 

πολυτελής και πολυσέλιδη και από τα πρώτα της τεύχη διαφάνηκε ο στόχος να 

αποκτήσει η δικτατορία ιδεολογική και ημιεπίσημη έκφραση38. Η αρχαία Σπάρτη 

θεωρήθηκε το ιδανικότερο πρότυπο για να ανταποκριθεί η Ελλάδα στο «υψηλόν 

ιδεώδες39». Οι αρετές που αποκτούσαν οι νέοι με τη Σπαρτιατική οργάνωση αγωγής, 

ήταν «το ιδεώδες προς το οποίον πρέπει να τείνουν οι Νέοι της Ελλάδος»40. 

 

2.3.  Ο Τρίτος Ελληνικός Κόσμος 

Το καθεστώς ιδεολογίας λαμβάνει στοιχεία από ξένες θεωρίες 

προσαρμοσμένες στις ανάγκες του καθεστώτος, για να δημιουργήσει τη δική του. Η 

ιδεολογία είχε ως βασικούς της άξονες το έθνος και το κράτος, όπως το «Νέο 

Κράτος» και τον Τρίτο Ελληνικό Πολιτισμό, που μετά την κατάρρευση της Μεγάλης 

Ιδέας και την απουσία εθνικού οράματος, καλείται να δώσει το νέο όραμα. Ο Τρίτος 

Ελληνικός Πολιτισμός είναι ένας πνευματικός πολιτισμός δίχως να αντιγράφει 

στοιχεία των δύο προηγούμενων πολιτισμών, του βυζαντινού και του αρχαίου41. Ο 

πολιτισμός αυτός θα είναι η Αναγέννηση των ιδεωδών της Αρχαίας Ελλάδας και του 

                                                             
36 Γ. Κοντογιώργης, ό. π, σ. 49-50 
37 Μ. Πετράκη, O Μύθος του Μεταξά. Δικτατορία και Προπαγάνδα στην Ελλάδα, Αθήνα 2006, σ. 63 
38 Δ. Κούκουνας, Τα ένοχα μυστικά της Εποχής. Προπαγάνδα και Χειραγώγηση. Η αλήθεια για τις 

εφημερίδες, τους δημοσιογράφους, το ραδιόφωνο και τις καλές τέχνες, Αθήνα 2015, σ. 40 
39 Γ. Δαφνής, Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων 1923-1940,  Αθήνα 1997, τ. 2, σ. 446,  
40Άγνωστος, «Σπαρτιατική Οργάνωσις και Αγωγή των Νέων», στην: Η Νεολαία, αρ. φ. 3, 1938, σ. 83  
41Ι. Μεταξάς, ό. π., σ. 197 
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Βυζαντίου. Ο Μεταξάς διακήρυττε την πίστη του στη διαχρονικό ελληνικό πνεύμα 

αλλά και στον λαϊκό νεοελληνικό πολιτισμό42.  

Συμπερασματικά, με τον Γ΄ Ελληνικό Πολιτισμό το καθεστώς στόχευε να 

αποκαταστήσει την εθνική συνέχεια και ενότητα, διασπασμένη από την οθωμανική 

κατάκτηση και μετέπειτα από το αμαρτωλό κοινοβουλευτικό καθεστώς, προκειμένου 

η Ελλάδα να αποκατασταθεί «στον ιστορικό της ρόλο ως παγκόσμιου πολιτιστικού 

φάρου, δικαιώνοντας και την εθνικιστική της ιδεολογία». Η έννοια του «νέου» 

ταυτίζεται με την έννοια του «εθνικού». Το «Νέον Κράτος» είναι το Εθνικό Κράτος, 

όπως και Νέος Ελληνικός Πολιτισμός είναι ο Εθνικός Πολιτισμός43. Το πλαίσιο της 

νέας ιδεολογίας είναι η επιστροφή στις παραδοσιακές αξίες του έθνους: Πατρίδα, 

Θρησκεία, Οικογένεια τα «ελληνικά ιδανικά» πάνω στα οποία θα στηριχτεί η εθνική 

αναγέννηση44. 

 

2.4. Το Νέον Κράτος 

Η αρχή που διέπει το μεταξικό καθεστώς, όπως είχε αναφέρει ο υπουργός 

Τύπου και Προπαγάνδας της 4ης Αυγούστου Θ. Νικολούδης, είναι η απόλυτη 

κυριαρχία του ολοκληρωτικού κράτους για να διαδραματίσει ηγεμονικό ρόλο ενάντια 

στην παρακμή του φιλελευθερισμού και την πρωτοκαθεδρία της μεσαίας αστικής 

τάξης45, που δε μπορούσε να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονταν 

καθώς παρουσίαζε μια εικόνα καθυστέρησης σε πολλούς κλάδους46.  

 Το Εθνικό Κράτος είναι μια επανάσταση που ανατρέπει τους 

προϋπάρχοντες «κρατικούς θεσμούς και νομικούς τύπους για την έξοδο από την 

πολιτική κρίση και το αδιέξοδο του 1935, με λύση την  προσφυγή στην πολιτειακή 

αλλαγή»47. Το κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης για τους θεωρητικούς της 

4ης Αυγούστου δε διέφερε από την οχλοκρατία και ταυτιζόταν με την κυβερνητική 

αδυναμία. 

Η πολιτική προπαγάνδα δεν μπορεί να κερδίσει από μόνη της την πίστη και 

την υποταγή του υπηκόου προς τον ηγεμόνα, αλλά χρειάζεται την υποστήριξη 

                                                             
42Σ. Πλουµίδης, «Το Καθεστώς Μεταξά (1936-1940)», στο: Έξι στιγμές του 20ου αιώνα, Η δικτατορία 

του Ιωάννη Μεταξά 1936-1941, Αθήνα 2010, σ. 60-64 
43Ε. Μαχαίρα, Η νεολαία της 4ης Αυγούστου, στο: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας- Γενική 

Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αθήνα 1987, σ. 24 
44Ζαφειρούλα Ι. Καγκαλίδου, Εκπαίδευση και πολιτική. Η περίπτωση του καθεστώτος της 4ης 

Αυγούστου, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 32 
45 Σπ. Λιναρδάτος, Η 4η Αυγούστου, Αθήνα 1967, σ. 103 
46 Ι. Μεταξάς, Λόγοι και Σκέψεις 1936-1941, (1936-1938) Αθήνα 1969, τ. 1, σ. 21  
47 Ε. Μαχαίρα, ό. π., σ.28 
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καταναγκασμού μέσα από τη θέσπιση ήπιων νομοθετικών μέτρων μέχρι την 

εξόντωση των αντιπάλων. Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου ήταν ένα απολυταρχικό 

καθεστώς που εδραιώθηκε με τη βοήθεια του Βασιλιά Γεωργίου Β΄48. 

Ο Μεταξάς προσπάθησε να δημιουργήσει ένα Κράτος με υπέρτατες αξίες 

και ιδεώδη που είχαν χαθεί. Αυτό απαιτούσε ναζιστικά – φασιστικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα, με το συγκεντρωτισμό των κρατικών εξουσιών, τη δημιουργία ενός 

ισχυρού και ελεγχόμενου κινήματος νεολαίας, την καταστολή της πολιτικής ζωής  και 

την αυστηρή λογοκρισία με τον ολοκληρωτικό έλεγχο των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης49. 

 

2.5. Η πολιτική της 4ης Αυγούστου 

Στην νέα τάξη πραγμάτων δεν ήταν δυνατό να αναπαράγονται οι παλιές 

πολιτικές ομαδοποιήσεις και περιχαρακώσεις, εφόσον το νέο καθεστώς ήταν η 

κυβέρνηση των Ελλήνων. Αυτή η ανάδειξη της «υπεροχής του εθνικού παράγοντα 

και της εθνικής ενότητας ως βασικού στοιχείου του Εθνικού Κράτους», στηριζόταν 

στην πρόθεση του Μεταξά να παραδώσει το διχασμό του παρελθόντος στη λήθη, με 

στόχο να οδηγήσει προς το μέρος του τον κόσμο των βενιζελικών που στέκονταν 

εχθρικά απέναντί του, αλλά πλέον έμενε πολιτικά αποξενωμένος. Όταν ο Μεταξάς 

κατέλαβε δικτατορικά την εξουσία δε διέθετε τη λαϊκή υποστήριξη, ούτε το κόμμα 

των Ελευθεροφρόνων δεν συγκέντρωνε τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν ένα 

μαζικό κίνημα. Ο δικτάτορας έπρεπε είτε να επιχειρήσει τον προσεταιρισμό του λαού 

για την εξασφάλιση της συναίνεσης για τη διακυβέρνησή του, είτε να προσφύγει 

αποκλειστικά στην εγγυημένη μέθοδο του εξαναγκασμού. Χωρίς τη συναίνεση του 

κόσμου, το καθεστώς επιχείρησε να οδηγήσει την ελληνική κοινωνία με όπλα την 

αυθαιρεσία και τον αυταρχισμό, που «εκφράστηκε με αναγκαστικούς νόμους, 

διατάγματα και εγκυκλίους.  

 Την πρώτη μέρα της εγκαθίδρυσης της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου, ο 

Μεταξάς, απευθυνόμενος στο λαό με διάγγελμά του, διαβεβαίωνε ότι τα κυβερνητικά 

μέτρα θα αποσκοπούσαν στη βελτίωση της κοινωνίας και των αγροτών, των εργατών, 

των μικρών επιτηδευματιών και εμπόρων και όλων των αδύναμων τάξεων. Ο 

προπαγανδιστικός μηχανισμός της 4ης Αυγούστου χρησιμοποίησε τον αγροτικό τομέα 

                                                             
48 Μ. Πετράκη, ό. π.,  σ. 11 
49 Μ. Πετράκη, ό. π., σ.11-12 
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προκειμένου να προβάλλει αποτελεσματικά την εικόνα του Μεταξά ως «εθνικού 

ηγέτη» που αγκαλιάζει όλα τα τμήματα της κοινωνίας.  

Οι γεωργοί και μικροκτηματίες αποτελούσαν την πλειοψηφία του ελληνικού 

πληθυσμού και με δεδομένο το μεγάλο ποσοστό αναλφαβητισμού τους, ήταν 

πρόσφορος στόχος για εκμετάλλευση και χειραγώγηση από τη δικτατορία. Το 

μεταξικό καθεστώς προσπάθησε από την πρώτη ημέρα που ανέβηκε στην εξουσία, να 

πάρει με το μέρος του τον αγροτικό πληθυσμό με τη βοήθεια ενός καλά οργανωμένου 

προγράμματος κυβερνητικών μέτρων, που το υποστήριζε ένας ισχυρός 

προπαγανδιστικός μηχανισμός50. 

Ένα ακόμη στοιχείο της πολιτικής της 4ης Αυγούστου ήταν η απόπειρα 

προσεταιρισμού της νεολαίας. Χρησιμοποίησε την Εθνική Οργάνωση Νεολαίας που 

αντιπροσώπευε την συστηματική προσπάθεια για οικοδόμηση της λαϊκής βάσης και 

εξασφάλιζε την αφομοίωσή της ιδεολογίας του καθεστώτος. Η ενοποίηση της 

ελληνικής νεολαίας επέτρεπε την εκμετάλλευση και την χειραγώγηση και εγγυάτο τη 

διάδοση των καίριων συστατικών στοιχείων της ταξικής ιδεολογίας. Επιδίωξε να 

στρατολογήσει τους νέους στο προσωπικό δημιούργημα του Μεταξά για να 

δημιουργήσει ερείσματα στη μελλοντική κοινωνία. Στα έντυπα της 4ης Αυγούστου 

ήταν διάχυτη η λατρεία για τη σπαρτιατική αγωγή και τον τρόπο ζωής της Αρχαίας 

Σπάρτης, που καλούνταν να διαδραματίσει στο Νέο Κράτος ως θεματοφύλακας του 

Τρίτου Ελληνικού Πολιτισμού. Η Ε.Ο.Ν αποτελούσε τον σημαντικότερο φορέα 

αγωγής της νέας γενιάς, στα εθνικά ιδανικά, υποκαθιστώντας την επίσημη παιδεία 

του έθνους, η οποία θα έπρεπε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να υποταχθεί 

στον απόλυτο έλεγχο του Κράτους και η ΕΟΝ αποτελεί το απόλυτο όργανο 

προπαγάνδας και διαφώτισης του καθεστώτος51. 

Η προπαγάνδα της 4ης Αυγούστου διέδωσε αποτελεσματικά τις έννοιες και 

την ιδεολογία που συνδέονταν με το καθεστώς και τα όποια στοιχεία καλλιέργησε. 

Με τις προσπάθειες που κατέβαλε η προπαγάνδα του Μεταξά, παρουσιάζεται μια 

εικόνα εθνικής ευφορίας, συναίνεσης και αποδοχής της πολιτικής γραμμής και των  

αρχών του καθεστώτος. Επιπλέον, προσπάθησε να δημιουργήσει τις κατάλληλες 

συνθήκες που θα εξασφάλιζαν την παραμονή του δικτάτορα στην εξουσία και να 

πείσει τον κόσμο για την «εμπνευσμένη αποστολή» του Ι. Μεταξά. Ωστόσο, οι 

παράγοντες που καθόρισαν την επιτυχία της μέσα σε αυτή την αλληλένδετη 

                                                             
50 Μ. Πετράκη, O Μύθος του Μεταξά. Δικτατορία και Προπαγάνδα στην Ελλάδα, Αθήνα 2006,  σ. 96 
51 Μ. Πετράκη, ό. π., σ. 17 
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διαδικασία ήταν η στάση, οι αξίες και οι επικρατούσες απόψεις και προκαταλήψεις 

των Ελλήνων52. 

Ο Τύπος μεταφέρει προς τους αναγνώστες την λατρεία τους προς την 

προσωπικότητα του Μεταξά, η μυστική εφημερίδα Παλιγγενεσία, στο πρώτο φύλλο 

της 5ης Αυγούστου 1937, υπενθύμιζε στον Βασιλιά τον όρκο του να υπακούει στο 

Σύνταγμα της Ελλάδας και να διαφυλάσσει την ελευθερία του ελληνικού λαού53. 

Η στενή σχέση του με τον Βασιλιά ήταν ένα από τα κύρια συστατικά 

στοιχεία της μεταξικής ιδεολογίας, προκειμένου να ενισχυθεί η υποστήριξή του στην 

εξουσία με προπαγανδιστικό μηχανισμό, ώστε να προβληθεί η εικόνα του εθνικού 

χαρισματικού ηγέτη54. Ο Μεταξάς γνώριζε την πίστη του Βασιλιά προς τις 

δημοκρατικές αξίες. Οι ανταποκρίσεις στον Τύπο, παρά το γεγονός ότι η προπαγάνδα 

του εξασφάλιζε κολακεία προς το άτομό του, καθώς και εθνική ευφορία, τον ίδιο τον 

δικτάτορα τον βασάνιζαν αμφιβολίες σχετικά  με τη δημοτικότητά του. Αναρωτιόταν 

αν αυτές οι εκδηλώσεις θαυμασμού ήταν αληθινές. Η προπαγάνδα του καθεστώτος 

της 4ης Αυγούστου ήταν εξαιρετικά αποτελεσματική και η μονιμότητά του 

απειλούταν από την αντιπολίτευση55. Ο Τύπος μεγαλοποιούσε τα γεγονότα ώστε να 

πειστεί ο λαός για τη δύναμη και τη σταθερότητα του καθεστώτος. 

Τέλος, μεταδίδεται η εικόνα του στοργικού και αφοσιωμένου Μεγάλου 

Κυβερνήτη, του οποίου η μοναδική φιλοδοξία ήταν το καλό του λαού. Η στοργική 

στάση του δικτάτορα προς τους εργάτες ήταν δημιούργημα των προπαγανδιστικών 

του οργάνων. Η συγκεκριμένη διαδικασία αντανακλούσε την πραγματική 

συμπεριφορά και τα αληθινά συναισθήματα του δικτάτορα.  

 

2.6. Οι ενέργειες για την εγκατάσταση της κρατικής ραδιοφωνίας 

Τον Αύγουστο του 1936 κυριαρχεί η μεταξική διδακτορία και επικρατούν 

ενέργειες για την εγκατάσταση της  ραδιοφωνίας, η οποία θα υπαγόταν στον απόλυτο 

έλεγχο του κρατικού μηχανισμού, καθώς εκτός από μέσο πληροφόρησης και 

ψυχαγωγίας, θα αποτελούσε ιδανικό μέσο για την προβολή της προπαγάνδας της. 

Επομένως, έπρεπε να επιταχυνθούν οι εργασιακές εγκαταστάσεις και η παραλαβή 

μηχανημάτων, μέχρι ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών να αρχίσει να μεταδίδεται. 

                                                             
52 Μ. Πετράκη, ό. π., σ. 19 
53Γ. Δαφνής, Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων 1923-1940, Αθήνα 1997 τ.2, σ. 343-382, σ. 419-421,  
54Δ. Κατσίκης, «Η Ελλάς της 4ης Αυγούστου και οι Μεγάλες Δυνάμεις», στα: Αρχεία Ελληνικού 

Υπουργείου Εξωτερικών 1936-1941, Αθήνα 1974, σ. 35-37  
55Σπ. Λιναρδάτος, Πως φτάσαμε στην 4η Αυγούστου, Αθήνα 1988, σ. 63 
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Οι εξελίξεις στον τομέα της ραδιοφωνίας άρχισαν από τον Σεπτέμβριο του 

1935, όταν το Ελληνικό Δημόσιο πραγματοποίησε μια προσυμφωνία με τον 

εκπρόσωπο της Telefunken, Γιάννη Βουλπιώτη. Στις 10 Ιουλίου του 1935 όμως, 

διέκοψε τις εργασίες η Ε΄ Εθνοσυνεύλευση, με την αναθεώρηση του Συντάγματος. 

Μετά την κατάπαυση του κινήματος των βενιζελικών είχε αρχίσει η επαναφορά του 

θρόνου. Το πολίτευμα του κράτους από τις 9 Δεκεμβρίου 1929 ήταν προεδρευόμενη 

Δημοκρατία, με πρόεδρο τον Αλέξανδρο Ζαΐμη. Οι εκλογές της 28ης Μαΐου, με την 

απουσία των βενιζελικών, εκλέγουν πρώτο κόμμα του Τσαλδάρη – Κονδύλη με 65%, 

δεύτερο το φιλοβασιλικό κόμμα Μεταξά – Στράτου – Ράλλη με 15 % και τρίτο το 

κουμμουνιστικό κόμμα με 9,5%56. 

Στις 20 Ιουλίου γίνεται ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης Π. Τσαλδάρη. 

Στις 29 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη η κατάσταση βρισκόταν σε ρήξη και στις 10 

Οκτωβρίου γίνεται πραξικόπημα. Νέα κυβέρνηση με πρωθυπουργό και αντιβασιλέα 

τον Γ. Κονδύλη. Υφυπουργός Συγκοινωνίας και αρμόδιος για τα ραδιοφωνικά ο Ν. 

Κρανιωτάκης. Η κυβέρνηση Κονδύλη προκηρύσσει δημοψήφισμα για τις 3 

Νοεμβρίου. Υπέρ της βασιλείας τάχθηκε το 97,80% του ελληνικού λαού και στις 25 

Νοεμβρίου έρχεται στην Ελλάδα ο βασιλιάς Γεώργιος Β΄, ο οποίος με τη σειρά του 

αναθέτει την κυβέρνηση στον Κ. Δεμερτζή. Το υπουργείο Συγκοινωνίας αναλαμβάνει 

ο Ν. Κανελλόπουλος και έπειτα ο Αγγ. Οικονόμου. Προκηρύσσονται εκλογές για τις 

26 Ιανουαρίου 1936, όπου οι πολιτικές εξελίξεις στην συνέχεια υπήρξαν ραγδαίες57. 

             Στις 4 Αυγούστου, ο Μεταξάς, με τη συγκατάθεση του Γεωργίου Β΄, σταματά 

οκτώ άρθρα του Συντάγματος τα οποία διαβεβαίωναν τις ελευθερίες της έκφρασης 

και της πολιτικής δράσης, ενώ η αρχή για την ραδιοφωνία εξελίσσεται με ταχύτερους 

ρυθμούς.58Το νέο καθεστώς είχε ισχυρά δεδομένα για την προπαγανδιστική 

δυνατότητα του ραδιοφώνου. Οι γειτονικές χώρες διέθεταν άνω των δύο 

ραδιοφωνικών σταθμών, το Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο περί ραδιοφωνίας έδινε 

πληροφορίες για την καθοδήγηση της εκτίμησης του ραδιοφώνου.  

Στις 10 Αυγούστου 1936, ο  Ι. Μεταξάς εκφώνησε σε ραδιοφωνικό σταθμό 

την πρώτη και σημαντικότερη ομιλία του, κατά την οποία εξηγούσε τα αίτια που 

οδήγησαν στη δικτατορία, φανέρωσε τους μελλοντικούς στόχους και την 

αποφασιστικότητά του να τους επιβάλει στο ελληνικό έθνος. Η ομιλία αυτή 

                                                             
56 Γ. Χατζηδάκης, «Ω, άγιε αιθέρα»…, Ιστορία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Αθήνα 2015, σ.  62 
57 Γ. Χατζηδάκης,  ό. π., σ. 62-63 
58 Γ. Χατζηδάκης, ό. π. , σ. 63 
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μεταδόθηκε από τον Σταθμό του Πειραιά. Η πανελλήνια απήχηση επιτεύχθηκε με την 

σύνδεση με τον πομπό του Τσιγγιρίδη στη Θεσσαλονίκη59. 

Με ταχύτατους ρυθμούς οδηγήθηκε η δημοσίευση του Αναγκαστικού Νόμου 

95 (7 Σεπτεμβρίου 1936) «Περί συστάσεως υπηρεσίας ραδιοφωνικών εκπομπών». Ο 

Κ. Νικολόπουλος παραμένει στο υφυπουργείο Συγκοινωνίας και η νέα κατάσταση 

που επικρατούσε εξακολουθούσε να είναι θετική, μη έχοντας κάποιο εμπόδιο60. 

Τα 12 άρθρα που πλαισίωναν την κρατική ραδιοφωνία ήταν κάποια όπως: 

Άρθρο 1: Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών υπό τον έλεγχο του υπουργείου 

Συγκοινωνίας και της ραδιοηλεκτρικής υπηρεσίας. Άρθρο 2: η Υπηρεσία 

Ραδιοφωνικών Εκπομπών  διοικείται κατά τον Ν. 6308, το οποίο αντιπροσωπεύεται 

από αρμόδιους υπουργούς, μέλη του καλλιτεχνικού και μουσικού κόσμου και της 

Ενώσεως Συντακτών61. Άρθρο 3: Σκοπός της Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών Εκπομπών 

είναι η δια της ραδιοφωνίας διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και  ψυχαγωγία του κοινού. 

Άρθρο 8: κατοχυρώνεται το ραδιοφωνικό προνόμιο και ο έλεγχος των ραδιοφώνων62. 

Με την κήρυξη της δικτατορίας ο Βουλπιώτης, για λογαριασμό της 

Telefunken, σταματά. Οι μεθοδεύσεις που είχε για να πάρει η αγγλική Marconi την 

εργολαβία της ελληνικής ραδιοφωνίας χάθηκαν. Ο Βουλπιώτης δέχτηκε πρόσκληση 

από τον Μεταξά, αν και εκείνος ισχυρίστηκε ότι ανέτρεψε τα σχέδια του και του 

ζήτησε να εξοπλίσει το ελληνικό κράτος με τα απαραίτητα μηχανήματα για τον 

ραδιοφωνικό σταθμό63. 

Στις 19 Σεπτεμβρίου του 1936 συνεδρίασε με πρόεδρο τον Νικολόπουλο το 

28μελές Συμβούλιο της Ραδιοφωνικής Υπηρεσίας64.Είναι φανερό ότι επικρατεί 

πνεύμα επιτάχυνσης. Σύμφωνα με τον Νικολόπουλο, η ίδρυση του Ελληνικού 

Ραδιοφωνικού Σταθμού ήταν το πλέον σημαντικό γεγονός που είχε αντιμετωπίσει το 

υφυπουργείο του από την ημέρα που ο Μεταξάς κατέλαβε την εξουσία65. 

Επιπλέον, η δικτατορία μπορεί να παραμελούσε κάποιες αναθέσεις, αλλά 

στους τομείς αστυνόμευσης και του κρατικού ελέγχου είχε την επίβλεψη. Σύμφωνα 

με την Εφημερίδα Εστία: «Η καταγραφή των κατόχων των ραδιοφώνων έφτασαν τις 

5000 δηλώσεις για την σχετική άδεια…». Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί πως η 

                                                             
59 Μ. Πετράκη,  Ο  μύθος του Μεταξά. Διδακτορία και Προπαγάνδα στην Ελλάδα, Αθήνα 2006, σ. 289 
60 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 64. 
61 Γ. Χατζηδάκης, «Επιτροπές και συμβούλια», στο: Ραδιοτηλεόραση, τχ. 1347 (1995),  σ. 47 
62Γ. Χατζηδάκης, «Ω, άγιε αιθέρα…» Ιστορία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Αθήνα 2015, σ. 64-65 
63 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 66 
64 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 67 
65Μ. Πετράκη, ό .π., σ. 292 
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διαταγή για υποχρεωτική δήλωση των ραδιοφωνικών συσκευών με πρόστιμα, δεν 

έφεραν κάποιο αποτέλεσμα όπως πιστεύεται. Οι συνδρομητές και κάτοχοι των 

ραδιοφώνων έφταναν τους 20.00066. 

Κάποιοι πίστευαν πως θα λειτουργούσε ο σταθμός, αλλά οι αντικειμενικές 

δυσκολίες το καθυστερούσαν. Ο Βουλπιώτης έκανε γρήγορες κινήσεις και έφυγε για 

την έδρα της Telefunken και έφερε τα μηχανήματα στον Σταθμό του Πειραιά67. 

Προωθώντας την γερμανική τεχνολογία ήθελε να αναλάβει ο ίδιος την συγκρότηση 

και την λειτουργία της ραδιοφωνίας, αλλά περιορίστηκε στην προμήθεια των 

μηχανημάτων και στην παροχή συμβούλων και υποδείξεων, αφού η λειτουργία της 

ραδιοφωνίας ήταν κρατική υπόθεση. 

Παράλληλα, από το 1922 η Αγγλία, υπό τη Διεύθυνση των Αγγλικών 

Ταχυδρομείων έχει ραδιοφωνικό σταθμό. Το 1924 η Αυστρία άρχισε να λειτουργεί 

ραδιοφωνικό σταθμό με 11.000 ραδιόφωνα και το 1932 ο αριθμός των ραδιοφώνων 

είχαν φτάσει τις 600.00068. 

Η Ελλάδα με τη σειρά της ήταν έτοιμη να μπει στην ραδιοφωνική κοινότητα 

καθώς υπήρχε ενδιαφέρον από το κοινό. Το διοικητικό συμβούλιο της  Υπηρεσίας 

Ραδιοφωνικών Εκπομπών φρόντιζε για το πρόγραμμα. Τα μέλη της Επιτροπής 

Προγράμματος, χωρίς πρακτική εμπειρία, βρίσκονταν σε συχνά διλήμματα. Ο Στ. 

Ελευθερίου αποτελούσε πολύτιμος οδηγός. Τη θέση του γενικού διευθυντή ανέλαβε ο 

δικηγόρος Γ. Κυριάκης, που διεύθυνε το καθεστώς. Η δεύτερη επιλογή αφορούσε το 

πρόγραμμα του σταθμού. Το βασικό περιεχόμενο του προγράμματος ενός 

ραδιοφωνικού σταθμού ήταν η σοβαρή μουσική και υπεύθυνος για αυτόν τον τομέα 

ορίστηκε το 1937 ο Γ. Λυκούδης69. 

Το 1936 ο κυβερνήτης Μεταξάς κάλεσε τον τμηματάρχη Ασυρμάτου του 

υπουργείου Συγκοινωνιών, κ. Ελευθερίου και του διέθεσε 1.000.000 δρχ. για την 

ίδρυση ραδιοφωνικού σταθμού, αλλά εκείνος του είπε ότι χρειάζεται να δαπανήσει 

τουλάχιστον 12.000.000 δρχ. και ο Μεταξάς συμφώνησε70. Έπειτα ο Ελευθερίου 

κινήθηκε για προσφορές στη Μαρκόνι, την Τελεφούνκεν, την RCA και τη SFR, τη 

γαλλική εταιρεία τηλεοράσεως και επικράτησε η προσφορά της Τελεφούνκεν. 

Έπειτα, ο Ελευθερίου άρχισε να  κάνει αναζητήσεις για την περιοχή της 

                                                             
66Γ. Χατζηδάκης ,ό. π., σ. 68 
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εγκατάστασης και βρέθηκε η περιοχή των Λιοσίων, που κόστισε στο Δημόσιο 

400.000 δρχ.71. 

Οι ξένοι σταθμοί εντατικοποιούν τις μεταδόσεις τους στα ελληνικά, ενώ ο 

πομπός του Τσιγγιρίδη στη Θεσσαλονίκη συνεχίζει να εκπέμπει σε όλη την Ελλάδα 

και τα Βαλκάνια. Σε μεγάλο βαθμό έχει αναφερθεί και ο εθνικός ρόλος που έχει να 

διαδραματίσει το ραδιόφωνο, τόσο για την επαφή με τους ξενιτεμένους Έλληνες, όσο 

και για την ενίσχυση του φρονήματος των κατοίκων των παραμεθόριων περιοχών. 

Ο ρόλος του Τύπου στην προετοιμασία του προγράμματος του ραδιοφώνου 

είναι αυτός του συμβουλίου που παρουσιάζεται με μοναδικό συμπαραστάτη τις 

καθημερινές προτάσεις, υποδείξεις, σχόλια και κρίσεις, το εποικοδομητικό ρόλο των 

εφημερίδων και των συντακτών τους στους αρχικούς και θεμελιακούς 

προβληματισμούς τους για τη ραδιοφωνική παρέμβαση στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 

 

 

2.7. Τα εγκαίνια του πρώτου κρατικού ραδιοφωνικού σταθμού 

Στα τέλη του 1937, με τον πομπό εγκατεστημένο στα Νέα Λιόσια και τους 

ραδιοθαλάμους του Ζαππείου εν λειτουργία, η Ελλάδα είχε επιτέλους τον κρατικό 

ραδιοφωνικό σταθμό της και ο Μεταξάς ένα μέσο μεγάλης προπαγανδιστικής αξίας. 

Οι καθυστερήσεις και οι μεταθέσεις της έναρξης του ραδιοφωνικού σταθμού 

δημιουργούσαν δυσφορία. Ο κυβερνήτης απευθύνθηκε στον υφυπουργό και αυτός 

στους υπεύθυνους της Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών Εκπομπών. Η πίεση είχε αρχίσει να 

επιδεινώνεται. Τελικά δόθηκε η απόφαση στη δημοσιότητα στις 20 Φεβρουαρίου, για 

τα εγκαίνια του ραδιοφωνικού σταθμού για τις 25 Μαρτίου72. 

Τα επίσημα εγκαίνια της ραδιοφωνικής υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκαν στις 

25 Μαρτίου 1938, όταν με την ευκαιρία του εορτασμού της Εθνικής Παλιγγενεσίας, 

μεταδόθηκε το βασιλικό διάταγμα. Ήταν η πρώτη επίσημη μετάδοση από τον 

πρόσφατα εγκατεστημένο ραδιοφωνικό σταθμό και ως εκ τούτου, εξαιρετικά 

σημαντική. Η αναφορά στον στενό σύνδεσμο της μοναρχίας με το έθνος –ένα από τα 

καίρια συστατικά της μεταξικής ιδεολογίας-κατέλαβε περίοπτη θέση στο πρώτο 

ραδιοφωνικό μήνυμα του βασιλιά προς τον ελληνικό λαό73.  
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Ένα ζήτημα που προέκυψε και που απασχολούσε ήταν ποιος θα ήταν ο ήχος 

που θα εκπροσωπούσε τη χώρα μας στο παγκόσμιο ραδιοφωνικό στερέωμα. Το σήμα 

του ραδιοφωνικού σταθμού θεωρήθηκε ζήτημα εθνικού γοήτρου74. Το σήμα που 

εγκρίθηκε για το σταθμό είναι γνωστό ως «Τσοπανάκος», που ήταν αρμονικός 

συνδυασμός «ήχου φλογέρας και ποιμενικού κώδωνος»75. Το βουκολικό σήμα 

επιλέχθηκε για να αντιπροσωπεύσει την φωνή των κατοίκων της ελληνικής υπαίθρου 

και παράλληλα με το ηχητικό σήμα σχεδιάστηκε ένας λογότυπος για να συμβολίσει 

τον σύνδεσμό του μεταξικού καθεστώτος με τη νέα ραδιοφωνική υπηρεσία. 

Η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών, το Δ.Σ., Ο Γενικός Διευθυντής Γ. 

Κυριάκης, οι υπεύθυνοι των διαφόρων τομέων και η πεντηκονταρχία των υπαλλήλων 

και τεχνικών, προσπαθούσαν να επισπεύσουν την έναρξη. Σε αυτό συνέβαλε η 

πιεστική εποπτεία του τμηματάρχη Ασυρμάτου του υπουργείου Συγκοινωνίας και του 

υφυπουργού κ. Νικολόπουλου, που είχε την πολιτική ευθύνη έναντι του δικτάτορα. 

Οι τεχνικές που είχαν να κάνουν με έλλειψη μέσων και πείρας καθυστερούσαν. Είχε 

διατεθεί μικρός προϋπολογισμός γιατί είχαν υποτιμηθεί οι απαραίτητες δαπάνες και 

οι γραφειοκρατικές διαδικασίες δυσκόλευαν την εκταμίευση76.Ο Μεταξάς είχε 

αρχίσει να οργίζεται γιατί η κυβέρνησή του εμφανιζόταν να μην μπορεί να 

πραγματοποιήσει μια πολυδιαφημισμένη εξαγγελία του. Ο ραδιοφωνικός σταθμός 

έπρεπε άμεσα να λειτουργήσει77. 

Η οριστική μέρα για την έναρξη του ραδιοφώνου είναι επίσημη: Σάββατο 21 

Μαΐου 1938, στο Ζάππειο και μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο. Όπως ανέφερε, η 

Εφημερίδα Ελεύθερον Βήμα: «…Η Ελλάς αποκτά την ευχέρεια να επικοινωνεί δια του 

αιθέρος με τον έσω και έξω συνόρων κόσμο και να κατατάσσεται εις την χορείαν των 

κρατών εκείνων τα οποία θεωρούν τη ραδιοφωνία ως αναπόσπαστο μέρος του 

πολιτισμού»78. 

Ο αγιασμός της λειτουργίας του ραδιοφώνου πραγματοποιήθηκε από τον 

χοροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου, στην οποία παρευρέθησαν ο 

Πρόεδρος της Κυβερνήσεως και το υπουργικό συμβούλιο, η κυρία Προέδρου και 
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εκλεκτά μέλη της αθηναϊκής κοινωνίας. Πρώτος μίλησε ο υφυπουργός της 

Συγκοινωνίας κ. Νικολόπουλος και έπειτα ο Γενικός Διευθυντής κ. Κυριακίδης79. 

Η  τελετή της έναρξης του ραδιοφωνικού σταθμού είχε ήδη αναγγελθεί  από 

τις εφημερίδες. «ΉΡΧΙΣΕΝ ΧΘΕΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που είχαν προαναγγελθεί 

από την ΥΡΕ (Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών), είχε γίνει και σύσταση γραφείου 

υποδείξεων και παρατηρήσεων80. 

Η ιστορία της ραδιοφωνίας δεν είναι μόνο τα γεγονότα που αφορούν τη 

συγκρότηση και τη λειτουργία της, είναι κυρίως τα προγράμματα που μεταδίδει. Το 

ραδιοφωνικό έργο είναι μια επικοινωνιακή ιδεολογία και μια επιμορφωτική άποψη 

που εμπεριέχει τις αντιλήψεις και τις διαθέσεις της εξουσίας, με τις παρεμβάσεις των 

εκάστοτε εκλεκτών κυβερνήσεων ως υπευθύνων, διευθυντών και τις ατομικές 

συνεισφορές κάποιων φωτισμένων ανθρώπων με οράματα για τον ρόλο του 

ραδιοφώνου. Τα προγράμματα του ραδιοφώνου είναι μέρος της πολιτικής και 

κοινωνικής ιστορίας. 

Το αριστοκρατικό πρόγραμμα με το οποίο ξεκίνησε ο σταθμός, οι επιδιώξεις 

και οι εξαγγελίες της 4ης Αυγούστου, φιλολαϊκές στη διακήρυξή τους, δεν θα 

έβρισκαν τρόπους να πραγματοποιηθούν. Οι εφημερίδες υποδέχτηκαν τη ραδιοφωνία 

με ευμένεια. Τα σχόλια που δημοσιεύτηκαν μετά την έναρξη, σηματοδοτούν τις 

διάχυτες εντυπώσεις, τις κρίσεις και τα σχόλια που ανταλλάσσονταν ανάμεσα στο 

κοινό. 

Η προσαρμογή στα νέα τραγουδιστικά δεδομένα, τα δημοτικοφανή 

τραγούδια ή τα παραδοσιακά μεταφερμένα στους σκοπούς του συρμού της εποχής, 

είναι ιστορικά θεμιτή και κοινωνικά αναγκαία. Με επικρίσεις, αντιρρήσεις, 

υποδείξεις και ελάχιστους επαίνους, είναι αυτοί που εκφράζουν απόψεις για το 

πρόγραμμα, συναινούν, αντιδρούν και συμβουλεύουν. Σύμφωνα, με σημαντικές 

επισημάνσεις του Δ. Μπόγρη « …αφού αποκτήσαμε ραδιοφωνικό σταθμό, πως θα το 

μεταχειριστούμε πως θα επωφεληθούμε για εμάς και το κράτος… Το ερώτημα είναι 

πως θα ενεργήσουμε μορφωτικά τη μεγάλη μάζα του ελληνικού λαού με τρόπο ώστε να 

έχουμε λίγα θετικά αποτελέσματα…» «… Ας είμαστε ειλικρινείς, ο λαός στερείται 

εγκυκλοπαιδική μόρφωση αλλά και την τεχνική αυτή….» «…Πρέπει να 

                                                             
79Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 82 
80 Μ. Χαιρετάκης, Η Ραδιοφωνία στην Ελλάδα 1930-1950, Αθήνα 2014, σ.  69 
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πραγματοποιηθούν στο ραδιόφωνο μικρές διαλέξεις για να μεταδοθούν τα φώτα της 

επιστήμης…»81. 

Ο Στ. Ελευθερίου αντέδρασε με σθένος σε κάθε σκέψη για την 

ιδιωτικοποίηση της ραδιοφωνίας, όμως είναι απόλυτα αντίθετος στις προσπάθειες του 

Βουλπιώτη να αναλάβει την ραδιοφωνική κατάσταση για λογαριασμό της 

Telefunken. Η διεκδίκηση της ελληνικής ραδιοφωνίας φάνηκε να έγινε ανάμεσα σε 

δύο αντιπροσώπους των γερμανικών και αγγλικών συμφερόντων. Υπήρχε σύγκρουση 

ανάμεσα στον Ελευθερίου και τον Βουλπιώτη. Ο πρώτος μεταχειρίζεται τον κρατικό 

μηχανισμό και την ισχύ της θέσης του. Ο δεύτερος, χωρίς να είναι ο επίσημος 

αντιπρόσωπος της γερμανικής εταιρείας, είναι ο ισχυρός άνθρωπος της Telefunken. Ο 

Βουλπιώτης πήρε με παρασκηνιακές ενέργειες την εργολαβία για την συγκρότηση 

του σταθμού, ο Ελευθερίου από τις συγκυρίες, απέτρεψε κάθε ενδεχόμενο να 

ιδιωτικοποιηθεί η ραδιοφωνία και  έχει αποκρούσει τις ενέργειες του Βουλπιώτη να 

προσεταιριστεί για λογαριασμό του στον σταθμό82. 

Ανεπαρκή φαίνεται πως κρίνει ο  Νικολούδης την προπαγάνδα που ασκούσε 

το ραδιόφωνο για τα επιτεύγματα του μεταξικού καθεστώτος και με το πρόσχημα 

αυτό παρεμβαίνει το ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Στις δημόσιες επικρίσεις για το είδος 

μουσικής που μετέδιδε ο σταθμός, του υφυπουργείο Τύπου και Τουρισμού βρίσκει 

ευκαιρία να εκδηλώσει το δικό του ενδιαφέρον και να επιδείξει πως μεριμνά με τη 

δική του άποψη για τη μουσική  που χρειάζονται οι ομογενείς στο εξωτερικό83. 

Αυτονόητη είναι η αγοραστική αύξηση των συσκευών. Αυξήθηκαν κατά 

20.000. Εν τω μεταξύ, τα προγράμματα του ραδιοφώνου έχουν αναμφισβήτητα 

βελτιωθεί. Οι μουσικές εκπομπές καταλαμβάνουν το 85%. Στις 12 Δεκεμβρίου, 

ανακοινώνεται μια κυβερνητική μεταβολή. Αλλάζει ένας υπουργός και δύο 

υφυπουργοί. Αναλαμβάνει ο Σ. Πολυζωγόπουλος, ενώ ο Κ. Νικολόπουλος βγαίνει 

από την κυβέρνηση. Το επιτελείο του Κυριακίδη είχε όλες τις καλές προθέσεις να 

βελτιώσει το πρόγραμμα του σταθμού. Με την απομάκρυνση του Νικολόπουλου οι 

μεταβολές στη ραδιοφωνία προμηνύονταν άμεσες. Οι αθηναϊκές εφημερίδες 

δημοσίευσαν την απόφαση μεταγωγής και τις δηλώσεις του υπουργού Τύπου και 

                                                             
81Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 88-89 
82Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 89 
83 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 90 
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Τουρισμού, το ότι η Ελληνική ραδιοφωνία χρήσει αναδιοργάνωσης για να 

ανταποκριθεί στις προσδοκίες του κράτους και της κοινωνίας84. 

Στις 28 Φεβρουαρίου ο Νικολούδης εκδίδει μια ανακοίνωση την οποία 

σπεύδουν να δημοσιεύσουν οι εφημερίδες. «Επετεύχθη σημαντική βελτίωση σε όλη τη 

λειτουργία των ραδιοφωνικών υπηρεσιών. Οι ειδήσεις θα είναι σύντομες. Θα 

καθιερωθούν δύο μεσημβρινές και δύο βραδινές και θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε 

οι εκπομπές να τονωθούν από άποψη πατριωτισμού και ιδεολογισμού της 4ης 

Αυγούστου… οι ορχήστρες του σταθμού θα απασχολούν από άποψη αριθμού, σύνθεσης, 

διεύθυνσης και απόδοσης». Επιπλέον, ανήγγειλε την αντικατάσταση του σήματος .85 

Νέο επιτελείο ανέλαβε τα ηνία του σταθμού. Τη θέση του διευθυντή 

Κυριακίδη ανέλαβε ο δημοσιογράφος Δ. Σβολόπουλος, που κρατούσε το γραφείο 

προπαγάνδας του υπουργείου Τύπου και Τουρισμού, με συνεργάτη τον Μίνω 

Ανδρουλιδάκη. Ο Λυκούδης απομακρύνθηκε και ανέλαβε ο Σπύρος Φαραντάτος, 

βοηθός παρέμεινε ο Γιάννης Σιάσκας. 

Τα ραδιόφωνα τείνουν να αναχθούν σε είδος πρώτης ανάγκης, όχι μόνο για 

τις εκπομπές του ελληνικού σταθμού αλλά για την επαφή με τους σταθμούς της 

εμπόλεμης Ευρώπης. Τα ραδιόφωνα που λειτουργούσαν σε όλη την Ελλάδα μέχρι τον 

Αύγουστο του 1939 ξεπερνούσαν τις 40.00086. Η προπαγάνδα περί ραδιοφωνίας και η 

βελτίωση των προγραμμάτων έφεραν την εντυπωσιακή αύξηση των συσκευών, που 

στην Αθήνα έφτασε το 30%. Το ραδιόφωνο μπαίνει σε μια διαδικασία πολεμικής 

προπαρασκευής της οργανωτικής και ψυχολογικής προετοιμασίας του πληθυσμού για 

το ενδεχόμενο μια αιφνίδιας αεροπορικής επιδρομής. 

Το ραδιοφωνικό πρόγραμμα μετέβαλε το αυστηρό φασιστικό χαρακτήρα που 

του είχε επιβληθεί μετά την υπαγωγή του στο υφυπουργείο Τύπου και Τουρισμού. 

Διατηρεί λαϊκό ύφος με ποικιλία ενδιαφερόντων, εξυπηρετώντας τις εξαγγελίες του 

Νικολούδη. Χρέη αρχισυντάκτη επιτελεί ο Μίνως Ανδρουλιδάκης, με συντονιστή στη 

παραγωγή τον Γιάννη Σιάσκα. 

Σε όλη τη διάρκεια της ελεύθερης εθνικής ζωής, η κυριαρχία της έντυπης 

πληροφόρησης ήταν απόλυτη και αδιαφιλονίκητη. Οι εφημερίδες, με λόγο έντυπο, 

αφαίρεσαν από την ομιλία το προνόμιο της επικοινωνίας. Άρχισε να λειτουργεί 

συστηματικά η κρατική ραδιοφωνική υπηρεσία, η ανθρώπινη φωνή στρατεύτηκε 

                                                             
84 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 91 
85«Η εσωτερική λειτουργία του σταθμού (αι ειδήσεις), στο: Τέσσερα χρόνια διακυβερνήσεως Ι. Μεταξά, 

(4.8.1936-4.8.1940), Υφυπουργείο Τύπου και Τουρισμού, Αθήνα 1936, σ. 156 
86Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 96 
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ξανά στην υπηρεσία της πληροφόρησης. Με στοιχείο αξιοσημείωτο: την εγκυρότητα 

και την αξιοπιστία87.  

Οι εφημερίδες, προσκείμενες στα κόμματα και παρατάξεις, ακόμα και αν δεν 

εκπροσωπούσαν οικονομικά συμφέροντα, επιδέχονταν αμφισβητήσεις. Η κοινή 

πεποίθηση ήταν πως οι εφημερίδες ψεύδονται. Ιδιαίτερα οι λαϊκότερες, που 

διόγκωναν τα γεγονότα, χρησιμοποιούσαν δραματικούς τίτλους και είχαν χάσει την 

αξιοπιστία τους. Αντίθετα, το ραδιόφωνο διέθετε από την αρχή ένα κύρος. Η 

πληροφόρηση από την εφημερίδα ήταν απρόσωπη και είχε σαφή προέλευση. Στο 

ραδιόφωνο μιλούσε ένας άνθρωπος με σοβαρή φωνή και με επίσημο συντακτικό 

ωθούσε τον ακροατή να φανταστεί ένα πρόσωπο ομιλητή με κύρος και η γνωριμία 

αυτή προσέδιδε εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. 

 

2.8. Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός της Ε.Ο.Ν 

Στις 24 Ιουνίου του 1939 η ΕΟΝ στο τεύχος 37 του περιοδικού «Νεολαία» 

αναγγέλλει την πειραματική λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού88. Το καθεστώς της 

4ης Αυγούστου είχε αναπτύξει το στοιχείο της προπαγάνδας και η Ε.Ο.Ν 

προπαγάνδιζε εκ συστήματος. Ο επίσημος σταθμός δεν διέθετε προπαγανδιστικούς 

μηχανισμούς ούτε οργανωμένους ακροατές. Δεν διέθετε πανελλήνια απήχηση. Τον 

Νοέμβριο του 1939, οι εφημερίδες άρχισαν καθημερινά τη δημοσίευση των 

προγραμμάτων του σταθμού της ΕΟΝ κάτω από το πρόγραμμα του σταθμού των 

Αθηνών. Πέτυχε ακροαματικότητα χωρίς να κατορθώσει να κερδίσει τη γενική 

υπόληψη. Παρέμεινε ένας καθεστωτικός φορέας που όμως δεν εξέφραζε την 

κοινωνική ζωή. 

Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ε.Ο.Ν λειτούργησε αρχικά με ιδιαίτερα 

χρονικά περιορισμένο πρόγραμμα . Ενδεικτικά,  το πρόγραμμα της 11ης Ιανουαρίου 

1940 ξεκινούσε στις 17.00 με ύμνους και ολοκληρωνόταν στις 20.00 πάλι με ύμνους.  

Βασιζόταν κυρίως στην μουσική ελληνική και ξένη λ.χ. καντάδες, αρμόνικα, 

δημοτικά τραγούδια, αργεντίνικη μουσική. Επίσης μεταδιδόταν και η εκπομπή «Ώρα 

του παιδιού» αλλά και ειδήσεις. Το πρόγραμμα του σταθμού μερικούς μήνες 

αργότερα ήταν μεγαλύτερο και εκτενέστερο, με ειδήσεις για την Ε.Ο.Ν, με 

                                                             
87«Η εξήψωσις του ελληνικού τύπου – Η προαυγουστιανή κατάπτωσις και η σημερινή εθνική του 

αποστολή», στο: Τέσσερα χρόνια διακυβερνήσεως Ι. Μεταξά, ό.π., σ. 165 
88Γ. Χατζηδάκης, «Ω, άγιε αιθέρα»…, Ιστορία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Αθήνα 2015, σ. 100 
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περισσότερα εκκλησιαστικά προγράμματα, όπως αποσπάσματα από την θεία 

λειτουργία  και εκκλησιαστική μουσική89. 

Ο ραδιοφωνικός σταθμός των Αθηνών με διευθυντή τον Δ. Σβολόπουλο, με 

εποπτεύοντα υφυπουργό Θεολόγο Νικολούδη και ο  ραδιοφωνικός σταθμός της ΕΟΝ 

με διευθυντή τον Κ. Δρακόπουλο και επόπτη την κεντρική διοίκηση οργάνωσης. Τα 

δύο ραδιοφωνικά δίκτυα πραγματοποιούν σταθερά βήματα για τα δεδομένα της  

επικοινωνίας και πληροφόρησης. Το ραδιόφωνο εδραίωσε κυρίαρχη θέση στην 

κοινωνική ζωή για λόγους αντικειμενικής αναγκαιότητας και όχι μόνο στον τομέα της 

ειδησεολογίας90. 

Στο μεταξικό καθεστώς, η ιδεολογική αντίθεση δεν εμποδίζει την 

ραδιοφωνική μορφωτική επανάσταση και την διαχειρίστηκε με τρόπο θετικό και 

απόλυτα εποικοδομητικό και επέδειξε μεγάλη ύφεση στην ανάπτυξη της 

ραδιοφωνικής επιρροής στους αγρότες, καθώς μεγάλο μέρος του πληθυσμού 

απαρτιζόταν από αγρότες για να πληροφορηθούν όσα τους ενδιαφέρουν91, για τους 

εργάτες σχετικά με θέματα που αφορούσαν για τα εργοστάσια στα οποία οι ίδιοι 

εργάζονταν  και τέλος εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά, αλλά και ομιλίες που 

αφορούσαν την εκπαίδευση και την διαφώτιση των παιδιών και μεταδίδονταν σε 

απλή γλώσσα92. 

Η συμβολή του ραδιοφώνου στη διάδοση και την εξέλιξη του τραγουδιού 

ήταν μεγάλη93. Ανάλογη ώθηση σημειώθηκε στο δημοτικό τραγούδι, με 

σημαντικότατες επιπτώσεις σε αγροτικές και σε αστικές μερίδες. Οι ακροατές της 

υπαίθρου είχαν την ευκαιρία να ακούν τα τραγούδια των προγόνων τους. Το λαϊκό 

τραγούδι από την άλλη, αποτελούσε έκφραση της λαϊκής τάξης, ως προϊόν 

ανεπίτρεπτων εκφράσεων φραστικών και μουσικών, ως απόσταγμα ζυμώσεων 

παρανομίας, καταπίεσης, προσφυγιάς, διατήρησε τον χαρακτήρα του. Επιπλέον, το 

θέατρο είναι άλλο πολιτιστικό αγαθό που πρόσφερε απλόχερα το ραδιόφωνο στον 

ελληνικό λαό. Μικρές ραδιοφωνικές σκηνές, άλλοτε κωμικές και άλλοτε δραματικές, 

αλλά ιστορικές και πατριωτικές, κατακλύζουν το ραδιοφωνικό πρόγραμμα με την 

                                                             
89 Μ. Χαιρετάκης, Η Ραδιοφωνία στην Ελλάδα 1930-1950, Αθήνα 2015, σ.76 
90 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 102 
91Η εσωτερική λειτουργία του σταθμού (Το τμήμα ομιλιών), στο: Τέσσερα χρόνια διακυβερνήσεως Ι. 

Μεταξά, ό. π., σ. 155 
92Η εσωτερική λειτουργία του σταθμού (Το τμήμα ομιλιών), στο: Τέσσερα χρόνια διακυβερνήσεως Ι. 

Μεταξά, ό. π., σ. 161-162 
93Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ.104-105 
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άριστη χρήση της γλώσσας και εκφοράς της, καθώς και τη μετάδοση του 

συναισθήματος. 

Τέλος, η έκθεση του υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού που δημοσιεύτηκε 

στις εφημερίδες στις 2 Αυγούστου του 1940, ο ερευνητής της ραδιοφωνικής εξέλιξης 

της Ελλάδας συναντά σημαντικά και έγκυρα στοιχεία. Τα δημοσιεύματα είναι 

προπαγανδιστικά και περιέχουν υπερβολή, όχι τόσο ώστε να αμφισβητηθεί η 

αυθεντικότητα των στοιχείων αυτών. Προς τη μεταβολή της 4ης Αυγούστου ήμασταν 

η μόνη χώρα που δεν είχε εγκαταστήσει ραδιοφωνικό σταθμό. Υπήρχαν 100.000 

ραδιόφωνα που εξυπηρετούνταν από εύπορες τάξεις94. Η δημιουργία ραδιοφωνικού 

σταθμού θεωρείται ανέφικτη και ουδεμία υπήρχε ελπίδα να αποκτήσουμε 

πολυτιμότερο όργανο διαπαιδαγώγησης και πολιτισμού. Και οι Έλληνες του 

εξωτερικού δεν είχαν καμία επαφή με την  πατρίδα. Μετά την 4η Αυγούστου υπήρξε 

ίδρυση ραδιοφωνικού σταθμού των Αθηνών ως αυτόνομος οργανισμός95. Το 1938 και 

το 1939 υπαγόταν στο υφυπουργείο Τύπου και Τουρισμού. Υπερέβη τα 60.135 

ραδιόφωνα96. Και το ραδιόφωνο κατέστη όργανο απαραίτητο για το λαό με 

βελτιωμένο και συντεταγμένο πρόγραμμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
94Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 108  
95Η εσωτερική λειτουργία του σταθμού (οι ραδιοφωνικοί θάλαμοι), στο: Τέσσερα χρόνια 

διακυβερνήσεως Ι. Μεταξά, ό.π., σ. 164 
96Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 108. – «Η Ελληνική Ραδιοφωνία η δημιουργία και η ραγδαία εξέλιξή της», 

στο: Τέσσερα χρόνια διακυβερνήσεως Ι. Μεταξά, ό.π., σ. 149 
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Γ΄ Κεφάλαιο 

Πόλεμος - Κατοχή- Αντίσταση- Απελευθέρωση 

   3.1. Το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα και η είσοδός της στον πόλεμο 

   Το τρίτο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας αφορά στο ρόλο του 

ραδιοφώνου κατά την πολύ δύσκολη περίοδο της Ελλάδας,  από την αρχή του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι και την απελευθέρωση της από τον ναζιστικό ζυγό της 

Γερμανίας.  Σε σύνδεση με το δεύτερο κεφάλαιο που ασχολήθηκε εκτενώς με την 

δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά (1936-1939) και την ύπαρξη του ραδιοφώνου στο 

καθεστώς αυτό, θα πρέπει να αναφερθούν πρώτα οι ιστορικές συγκυρίες που 

οδήγησαν σε αυτόν τον ολέθριο πόλεμο που στιγμάτισε ολόκληρη την ανθρωπότητα 

και ύστερα στον σημαντικό ρόλο του ραδιοφώνου κατά την περίοδο αυτή.    

Με την έκρηξη του πολέμου τον Σεπτέμβριο του 1939 ο Μεταξάς προσπαθεί 

να διατηρήσει μία καλοπροαίρετη ουδετερότητα προς την Βρετανία επειδή είχε 

συνείδηση της βρετανικής ναυτικής δύναμης και λόγω των ισχυρών δεσμών του 

βασιλιά  Γεωργίου Β΄ με την χώρα αυτή. Παράλληλα, εξαιτίας του θαυμασμού του 

Ιωάννη Μεταξά για την εσωτερική πολιτική της Ναζιστικής Γερμανίας και της 

Φασιστικής Ιταλίας, αγνοούσε τις συνεχόμενες ιταλικές προκλήσεις. Όταν όμως 

εκείνες κορυφώθηκαν τον Αύγουστο του 1940 με τον τορπιλισμό του θωρηκτού 

«Έλλη» στο νησί της Τήνου, κατά την γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου, η 

«ανοχή» του Μεταξά έλαβε τέλος97. 

 Ο Μουσολίνι, ενοχλημένος με τον Χίτλερ που δεν συμβουλευόταν τον 

κυριότερο σύμμαχό  του και που αποσκοπούσε σε μία ανεξάρτητη μεσογειακή και 

βαλκανική πολιτική της Ιταλίας, διέταξε τον πρεσβευτή του στην Αθήνα να 

παραδώσει στις 3 τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου του 1940, ένα ταπεινωτικό 

τελεσίγραφο στους Έλληνες. Η απάντηση του Μεταξά ήταν άμεση και χωρίς 

δισταγμούς. «Αυτό σημαίνει πόλεμο», απάντησε στον Ιταλό πρεσβευτή, 

απορρίπτοντας αμέσως το τελεσίγραφο που αμφισβητούσε τα κυριαρχικά δικαιώματα 

της Ελλάδας και έληγε στις 6 το πρωί98.  

Ο περήφανος τρόπος με τον οποίο απέρριψε το τελεσίγραφο ξεσήκωσε ένα 

μεγάλο κύμα εθνικού ενθουσιασμού και οι ιταλικές δυνάμεις που είχαν υποτιμήσει 

τον ελληνικό στρατό συνάντησαν την σφοδρή και περήφανη αντίστασή του. Σε αυτό 
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το σημείο πρέπει να αναφερθεί  το μήνυμα του Ιωάννη  Μεταξά προς τον ελληνικό 

λαό, μέσω του ραδιοφώνου. Είναι μία καθαρή ένδειξη ότι ο ρόλος του νέου μέσου 

έχει ισχυροποιηθεί τόσο, που ο πρωθυπουργός της χώρας το επέλεξε για να 

ανακοινώσει στους πολίτες του ένα τόσο σοβαρό γεγονός.  

 «Ελληνικέ λαέ, σήμερα τα ξημερώματα στις 3 , ο Ιταλός Πρέσβης μου ζήτησε 

να τους παραδώσω την γη μας. Μου είπε ακόμη πως αν δεν το κάνω τα Ιταλικά 

στρατεύματα, θα μας επιτεθούν στις 6 το πρωί. Του απάντησα πως θεωρώ  τόσο το 

αίτημα όσο και ο τρόπος που γίνεται σαν κήρυξη του πολέμου της Ιταλίας εναντίον της 

χώρας μας. Ας αποδείξουμε πως είμαστε πράγματι άξιοι των προγόνων μας και της 

ελευθερίας που μας εξασφάλισαν. Όλο το έθνος ας ξεσηκωθεί σύσσωμο. Ας 

αγωνιστούμε για την πατρίδα μας, τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας  τις ιερές μας 

παραδόσεις. Ο αγώνας είναι για την ελευθερία και για την τιμή μας». Ύστερα 

ακούστηκε ο εθνικός ύμνος99.  

Αν και η διαφορά μεταξύ ελληνικών και ιταλικών δυνάμεων, όσον αφορά 

τον αριθμό και τον εξοπλισμό, δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο φαινόταν εκείνη την εποχή, 

το θέαμα του Έλληνα Δαβίδ να νικά τον Ιταλό Γολιάθ έδωσε μία μεγάλη ώθηση στην 

πάλη εναντίον του Άξονα, τον δύσκολο χειμώνα του 1940-1941. Η Ελλάδα εκείνη 

την εποχή ήταν ο μόνος δραστήριος σύμμαχος της  Βρετανίας και οι Έλληνες έδωσαν 

μία πειστική απάντηση στις δυνάμεις του Άξονα ότι δεν ήταν αήττητες. Μέσα σε 

μερικές μέρες οι Έλληνες δεν απώθησαν μόνο τους Ιταλούς στα αλβανικά σύνορα, 

αλλά σημείωσαν και σημαντικές νίκες στην Βόρεια Ήπειρο και συγκεκριμένα στην 

Κορυτσά (22.11.1940), στους Αγίους Σαράντα (6.12.1940) και στο Αργυρόκαστρο 

(8.12.1940).  Οι μεγάλες αυτές νίκες του ελληνικού στρατού, ανύψωσαν το ηθικό των 

Ελλήνων, γεμίζοντάς τους με υπερηφάνεια και θαυμασμό  καθώς το μεγαλύτερο 

μέρος του πληθυσμού αυτών των πόλεων κατοικούνταν από Έλληνες100. 

Από την πρώτη στιγμή της ιταλικής επίθεσης, ο Τσώρτσιλ και η Βρετανία 

τάχθηκαν υπέρ των Ελλήνων, θέλοντας να τους παράσχουν βοήθεια. Η στήριξη του 

Τσώρτσιλ βρήκε αντιστάσεις από την πλευρά του Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος δεν 

ήθελε κάτι που θα μπορούσε να θεωρηθεί πρόκληση απέναντι στον Χίτλερ. Ο 

θάνατος όμως του Ιωάννη Μεταξά στις 29 Ιανουαρίου 1941, άλλαξε την στάση της 
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ελληνικής πλευράς, καθώς προχωρούσε η διείσδυση του Χίτλερ στις άλλες 

βαλκανικές χώρες101. 

Όταν ο Χίτλερ θέλησε να εξασφαλίσει το βαλκανικό του πλευρό πριν 

επιτεθεί στη Σοβιετική Ένωση, εξαπέλυσε την «επιχείρηση Μαρίτα», εναντίον της 

Ελλάδας.  Στις 6 Απριλίου η παρανόηση γύρω από την Γραμμή του Αλιάκμονα 

σήμαινε ότι οι ελληνικές δυνάμεις και οι Βρετανοί σύμμαχοί τους είχαν πολύ μικρές 

πιθανότητες να οργανώσουν μία επιτυχημένη αμυντική επιχείρηση. Η ελληνική 

αντίσταση άρχισε σιγά- σιγά να καταρρέει ανεπανόρθωτα  στην ηπειρωτική χώρα. Ο 

βασιλιάς και η κυβέρνηση αποσύρθηκαν στην Κρήτη, ένα νησί που έμοιαζε με 

απόρθητο φρούριο μέχρι και τις 20 Μαΐου του 1941, όπου ύστερα από μαζική 

αερομεταφορόμενη γερμανική επίθεση, το νησί καταλήφθηκε102.  

Τότε υποχρεώθηκαν οι πολιτικοί άρχοντες της χώρας να αποσυρθούν στην 

Αίγυπτο. Έτσι στις αρχές του καλοκαιριού του 1941 όλη η Ελλάδα ήταν κάτω από 

την τριμερή κατοχή των Γερμανών,  Ιταλών και των Βουλγάρων, με τους Γερμανούς 

να κρατούν μόνο τις στρατηγικά ευαίσθητες περιοχές (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μερικά 

νησιά και μία λωρίδα γης στα ελληνο-τουρικά σύνορα. Ο στρατηγός Τσολάκογλου 

έγινε πρωθυπουργός δοτής κυβέρνησης (με διαδόχους κατά σειρά τον Κωνσταντίνο 

Λογοθετόπουλο και τον Ιωάννη Ράλλη).  Η ελληνική κυβέρνηση εξορίστηκε κι ο 

βασιλιάς εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο103. 

3.2. Η πρώτη μέρα του πολέμου μέσα από τις συχνότητες του ραδιοφώνου 

Η κήρυξη του πολέμου επηρέασε ολοκληρωτικά όλους τους τομείς της 

ελληνικής ζωής. Έτσι και ο ρόλος του ραδιοφώνου δεν θα μπορούσε να μείνει ίδιος, 

αλλά μεγιστοποιήθηκε σε διαστάσεις και σημασία. Μόλις εκείνο το πρωινό της 28ης 

Οκτωβρίου 1940 ήχησαν οι σειρήνες του πολέμου, η κίνηση ολόκληρου του λαού 

ήταν προς τα ραδιόφωνα. Εκείνη την πολύ σημαντική ιστορική στιγμή για την  

Ελλάδα, τεκμηριώθηκε η μεγάλη επικοινωνιακή αξία του μέσου, αναδείχθηκε η 

σημασία του και συνειδητοποιήθηκε η σπουδαιότητά του. Ολόκληρος ο ελληνικός 

πληθυσμός αγκάλιασε αυτό το μέσο και συσπειρώθηκε γύρω του.  

Θεωρούσαν το ραδιόφωνο ως την αμεσότερη, ταχύτερη και 

αντικειμενικότερη πηγή πληροφόρησης για τα δέοντα γεγονότα του πολέμου. Στην 

μάχη της ενημέρωσης ο μεγάλος νικητής αναδεικνυόταν το ραδιόφωνο, σε σχέση με 
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τις εφημερίδες. Στις συνειδήσεις των ανθρώπων ήταν εγκυρότερο και αυθεντικότερο 

μέσον το ραδιόφωνο, σε σχέση με τις εφημερίδες, που είχε εδραιωθεί η πεποίθηση 

πως είχαν κομματικές ή και προσωπικές αποκλίσεις. Η έντυπη ενημέρωση εξάλλου 

είχε το αντικειμενικό μειονέκτημα της ολιγωρίας, που οφειλόταν στην τεχνολογία 

της104. Οι εξελίξεις ήταν όμως καταιγιστικές και ραγδαίες  και η δίψα των Ελλήνων 

ήταν μεγάλη για να μαθαίνουν τα νέα του Μετώπου, με αποτέλεσμα το ραδιόφωνο να 

είναι ο απόλυτος κυρίαρχος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

Οι δραματικές ώρες των πρώτων ραδιοφωνικών μεταδόσεων, με την είδηση 

της κήρυξης του πολέμου, τα πρώτα μεταπολεμικά ανακοινωθέντα, τις κυβερνητικές 

ανακοινώσεις και οδηγίες για την επιστράτευση και την λειτουργία της κοινωνικής 

ζωής, είναι γνωστές από τις επανειλημμένες αναφορές σε όλα αυτά τα χρόνια που 

μεσολάβησαν. Η φωνή του εκφωνητή Κώστα Σταυρόπουλου, με τον δραματικό της 

παλμό και το περιεχόμενο του πρώτου ανακοινωθέντος, τα διαγγέλματα του βασιλιά 

και του Μεταξά και όλα όσα ακολούθησαν είναι σήμερα κοινός τόπος105. 

Ο Κώστας Σταυρόπουλος υπήρξε θρυλικός εκφωνητής της ελληνικής 

ραδιοφωνίας, με φωνή συνδυασμένη με τα σπουδαιότερα και σημαντικότερα 

γεγονότα της χώρας. Στάθηκε πρωτοπόρος σε αφετηρίες πολλών ραδιοφωνικών 

φάσεων.  Ιδιαίτερη σημασία είχε το μεσοδιάστημα από την κατοχική ΑΕΡΕ προς τη 

συγκρότηση του ΕΙΠ (Δεκέμβριος 1944-Ιανουάριος 1945), οπότε με τον συνάδελφό 

του Γεώργιο Πώπ και τον Βρετανό Νόρμαν Τζόλυ, υπό αυτή την άτυπη διεύθυνση 

του δημοσιογράφου Δημήτρη Χρονόπουλου, λειτούργησαν τον ελληνικό σταθμό σε 

συνθήκες περιπετειώδεις106.  

Θα γίνεται αναφορά συνέχεια στους πρωταγωνιστές του ραδιοφώνου και σε 

όλες εκείνες τις φωνές που διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο στην ενημέρωση του 

κόσμου. Το επόμενο κεφάλαιο αυτής της εργασίας θα είναι εξολοκλήρου αφιερωμένο 

στους σκαπανείς του ραδιοφώνου. 

Η πολεμική εμπλοκή της χώρας υποχρέωνε την εθνική ραδιοφωνία να 

αντιμετωπίσει έκτακτες συνθήκες. Μία εβδομάδα μετά την έναρξη των 

εχθροπραξιών, το ελληνικό ραδιόφωνο ενισχύει το διπλωματικό και επικοινωνιακό 

αγώνα της κυβέρνησης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Βραδυνή  στις 4 

Νοεμβρίου 1940, ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών εκπέμπει καθημερινώς τα 
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πολεμικά ανακοινωθέντα και τις ειδήσεις του ελληνοϊταλικού πολέμου και στην 

γαλλική και στην τουρκική γλώσσα107.   

Επίσης, στο φύλλο της προηγούμενης ημέρας βρίσκεται η εκδήλωση του 

αμερικάνικου ενδιαφέροντος για την ηθική ενίσχυση προς  τους εμπόλεμους 

Έλληνες, εφόσον η ενίσχυση της υπερατλαντικής χώρας ήταν η μεγάλη προσδοκία 

για την συμμαχική νίκη. «Ραδιοφωνικαί ομιλίαι της Νέας Υόρκης. Εκ Νέας Υόρκης. 

Κατά τας σημερινάς τηλεγραφικάς πληροφορίας, ο ραδιοφωνικός σταθμός της Νέας 

Υόρκης εγκαινιάζει από σήμερον ραδιοφωνικήν ομιλίαν δια την Ελλάδα.» Βλέπουμε 

στην εκπομπή αυτή τον πρόδρομο της «Φωνής της Αμερικής», που θα αναφερθούμε 

σε αυτήν και θα την αξιολογήσουμε μετέπειτα108. 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει ο 

διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών, Δημήτρης Σβολόπουλος, ήταν η 

περιορισμένη εμβέλεια. Ο πομπός των κυμάτων δεν ήταν τόσο ισχυρός, αφενός για 

να φτάσει μέχρι το Μέτωπο ώστε  να εμψυχώσει και να ψυχαγωγήσει τους 

στρατιώτες και αφετέρου να φτάσει στα γειτονικά κράτη, ώστε να εξασφαλίσει την 

επαφή, επιρροή, πληροφόρηση και ανάλογη αντισταθμιστική προπαγάνδα προς τα 

καταιγιστικά επικοινωνιακά μέσα που διέθεταν οι Ιταλοί και διοχέτευαν τις απόψεις 

τους109. 

Το σοβαρότερο ήταν το ανέφικτο της επικοινωνίας με τους ομογενείς. Οι 

Έλληνες της διασποράς επιδίωκαν διακαώς την επαφή με την μητέρα πατρίδα ώστε 

να έχουν πληροφορίες για την έκβαση των εχθροπραξιών. Ευτυχώς όμως το 

πρόβλημα λύθηκε ταχύτατα. Μέσα σε μία εβδομάδα λειτούργησε πομπός βραχέων 

κυμάτων και έτσι οι εκπομπές έφταναν και στο μέτωπο αλλά και πολύ μακρύτερα 

από τα σύνορα της χώρας. Την σημαντική αυτή είδηση την δημοσιεύει η εφημερίδα 

Βραδυνή στις 5 Νοεμβρίου 1940. «Εις τα βραχέα κύματα. Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός 

Αθηνών ήρχισε μεταδίδων από της χθες το εσπερινόν του πρόγραμμα, από τις 8 μ.μ. , 

μέχρι του μεσονυκτίου, και δια βραχέων κυμάτων μήκους 42 μέτρων»110. 

Τα προγράμματα του ραδιοφωνικού σταθμού υπέστησαν διάφορες αλλαγές 

όπως ήταν αναμενόμενο, για να προσαρμοστούν στις ανάγκες της εμπόλεμης χώρας. 

Στην εφημερίδα «Ασύρματος», της 10ης Νοεμβρίου 1940, φαίνεται το αποτέλεσμα 

ενός πυρετώδους δεκαημέρου. «Οι έχοντες και παρακολουθούντες το ραδιόφωνον 
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πρέπει να συμβουλεύονται το Εβδομαδιαίον Πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Σταθμού 

Αθηνών, το οποίον κυκλοφορεί σήμερον και το οποίον με την τακτοποίησιν των 

εκπομπών των ειδήσεων, τόσον εις την Ελληνική όσον και εις τας ξένας γλώσσας, θα 

τηρείται αυστηρώς111. Θα μεταδίδονται ειδήσεις εις την Ελληνικήν, Αγγλικήν, Γαλλικήν, 

Τουρκικήν, Γιουγκοσλαβικήν, Βουλγαρικήν και Αλβανικήν. Όμιλοι δημοτικών 

τραγουδιών θα εκτελούν  τραγούδια της πατρίδας μας και εκλεκτοί καλλιτέχναι θα 

εμφανισθούν με τραγούδια και επίκαιρα». Επίσης εντός της εβδομάδας θα δοθούν τα 

«Πολεμικά Παναθήναια» του ’12 και του ’13 και θα απαγγελθούν από τον κ. 

Σωκράτην Καραντινόν τραγούδια νεοελλήνων ποιητών με εισήγησιν επί του έργου των. 

Οι γονείς ας προσέξουν την σχολικήν ώραν. Τώρα που τα σχολεία είναι κλειστά , τα 

παιδιά θα ακούσουν το μάθημα των από την Σχολικήν ώραν. Δι΄ όλα αυτά 

συμβουλευτείτε το Πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών, το οποίον 

κυκλοφορεί από σήμερον και πωλείται δραχμάς 5»112. 

Από τις παραπάνω γραμμές μπορεί να διαπιστώσει κανείς πώς ο ρόλος του 

ραδιοφώνου είχε διευρυνθεί πλήρως. Εκτός από ψυχαγωγικό μέσο, εκφωνητή των 

ειδήσεων και των κυβερνητικών προθέσεων, γίνεται και διπλωματικός 

διεκπεραιωτής, ταχυδρόμος μηνυμάτων, προπαγανδιστής πατριωτισμού και 

συνεπίκουρος στα προβλήματα της παιδείας που προέκυψαν με την κήρυξη του 

πολέμου. Επίσης συνέδεε όλους τους Έλληνες της χώρας ταυτόχρονα μεταξύ τους και 

μαζί τους ομογενείς του εξωτερικού και τους πολεμιστές του μετώπου. Η σημασία 

του ραδιοφώνου πια είναι αδιαμφισβήτητη.  

Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός ήταν όργανο του Υφυπουργείου Τύπου και 

Τουρισμού και ο διευθυντής Σβολόπουλος ήταν στέλεχος του ίδιου του Υπουργείου 

και άνθρωπος της εμπιστοσύνης του υφυπουργείου Νικολούδη. Επομένως η σχέση 

αυτή των δύο ανθρώπων έδωσε ένα προβάδισμα στο ραδιόφωνο σε σχέση με τον 

Τύπο.  Συγκεκριμένα, ο  Σβολόπουλος είχε πρόσβαση προς κάθε πηγή πληροφοριών, 

έπαιρνε με ευκολία από το Υπουργείο Στρατιωτικών πληροφορίες και από το Γενικό 

Επιτελείο Στρατού πολλές ειδήσεις, πολύ πριν από τον Τύπο113.  

Επίσης είχε επιδειχθεί μια αξιοσημείωτη προνοητικότητα. Φαίνεται πως η 

κήρυξη του πολέμου δεν βρήκε τη ραδιοφωνική υπηρεσία απροετοίμαστη. Η επαφή 

του ακροατή με τους στρατιώτες των συνόρων είχε ξεκινήσει τουλάχιστον δύο μήνες 
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νωρίτερα και η προετοιμασία μιας ψυχολογικής ενθάρρυνσης ή πνευματικής 

υποστήριξης είχε εκδηλωθεί θετικά και συγκρατημένα.  

  Η ιταλική προπαγάνδα,  με τη βοήθεια των τεράστιων ραδιοφωνικών 

μέσων που διέθετε, έπρεπε να αντικρουστεί και ο Ραδιοφωνικός Σταθμός 

ανταποκρίθηκε πολλαπλά, ενισχύοντας το ηθικό του πληθυσμού. Δημοσίευμα της 

Βραδυνής στις 10 Νοεμβρίου 1940, δείχνει πως το ραδιόφωνο «κάνει τον δικό του 

πόλεμο» και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το δελτίο για την στρατιωτική κατάσταση, το 

οποίο εξέπεμπε το βράδυ το Ραδιόφωνο, έδινε πιστή και ζωντανή εικόνα των 

επιχειρήσεων και των τελευταίων εξελίξεων στους ακροατές. Οι φτωχοί άνθρωποι 

που δεν είχαν ραδιόφωνο μαζεύονταν σε πολλές συνοικίες, πηγαίνοντας στα σπίτια 

των γειτόνων μόνο και μόνο για να ενημερωθούν114.  

Εκτός από τις αψιμαχίες των συνόρων και τις αεροπορικές επιδρομές των 

Ιταλών, ένας ακόμα πόλεμος διεξάγεται παράλληλα: ο ραδιοφωνικός. Οι σταθμοί των 

δύο εμπλεκόμενων στον πόλεμο, αμύνονται και επιτίθενται στο εσωτερικό και στο 

εξωτερικό. Διοχετεύουν και ανασκευάζουν ειδήσεις, προωθούν και αντικρούουν 

θέσεις, επηρεάζουν και στηρίζουν τις ιδεοπολιτικές τους απόψεις. Ο δημοφιλής στην 

Ελλάδα ραδιοφωνικός σταθμός του Μπάρι, που αναφέρθηκε στα προηγούμενα 

κεφάλαια, έκρυβε επιμελώς την βαθύτερη σκοπιμότητά του. Οι φιλελληνικές 

εκπομπές, τα λογοτεχνικά προγράμματα, τα τραγούδια και οι ειδήσεις, όλη η 

δραστηριότητα του πρακτορικού πομπού πέραν της Αδριατικής, αποκάλυπτε τώρα τις 

πραγματικές του προθέσεις115.  

Πολύτιμός συμπαραστάτης στον κρατικό σταθμό στάθηκε από την αρχή του 

πολέμου ο σταθμός της ΕΟΝ. Τα ιδεώδη της 4ης Αυγούστου και η δράση της 

οργάνωσης, που προοριζόταν από τον σταθμό της πανίσχυρης Νεολαίας, 

παραχώρησαν τη θέση τους σε ύλη χρήσιμη για την κατάσταση που διερχόταν η 

χώρα.  Προσωπικότητες που αντιτέθηκαν ανοιχτά απέναντι στο καθεστώς, 

φιλοξενήθηκαν στα μικρόφωνα της ΕΟΝ για λόγους εθνικής σκοπιμότητας και 

σύμπνοιας116. 

  Μέσα σε πατριωτική μέθη η χώρα μπήκε στο 1941, Ο ελληνικός στρατός 

προέλαυνε στην Αλβανία και οι αναγγελίες των νικών έρχονταν απανωτές. Το 

ραδιόφωνο, από το οποίο μεταδίδονταν όλες αυτές οι χαρμόσυνες ειδήσεις, οι 

                                                             
114 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ.118 
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λεπτομέρειες των θριάμβων, η έξαρση των αλλεπάλληλων πολεμικών 

κατορθωμάτων,  οι εξυμνήσεις των νικητών και οι λοιδορίες σε βάρος των νικημένων 

συνδέθηκαν πολύ στενά με τις συνειδήσεις των Ελλήνων και ταυτίστηκαν με την 

εθνική περηφάνια ως ένας παράγοντας νίκης. Ποτέ άλλοτε το ραδιόφωνο δεν 

συντονίστηκε τόσο με το δημόσιο αίσθημα και δεν έγινε πηγή της γενικής 

ψυχολογίας όσο στους μήνες του ελληνο-ιταλικού Πολέμου.  

Κοντά στο ραδιόφωνο σημαντικό ρόλο έπαιξε και το έντυπο της 

ραδιοφωνίας, όπου δημοσίευε αναλυτικά τα προγράμματα με τρόπο που οι 

εφημερίδες δεν είχαν την δυνατότητα να κάνουν.  Τα εξώφυλλα των ραδιοφωνικών 

προγραμμάτων του Φεβρουαρίου του 1941, με φωτογραφικές συνθέσεις από εικόνες 

των πολεμικών επιχειρήσεων έγιναν για λόγους ψυχολογικής προετοιμασίας. Τόσο 

από τον ημερήσιο και τον περιοδικό Τύπο όσο και από το ραδιόφωνο, το ηθικό του 

πληθυσμού χρειάζεται ενίσχυση για τη μεγάλη εαρινή επίθεση117. 

Στις 29 Ιανουαρίου πεθαίνει απροσδόκητα ο Μεταξάς. Ο σταθμός της ΕΟΝ 

όπως ήταν αναμενόμενο, πενθεί και περιορίζει σημαντικά το πρόγραμμά του. Μεγάλη 

όμως σημασία δόθηκε στην καθιέρωση εκπομπής προς την Αμερική που ακουγόταν  

κάθε νύχτα. Δεν ήταν μόνο οι Έλληνες που προέβλεπαν την έξοδο των Ηνωμένων 

Πολιτειών στον πόλεμο. Οι Έλληνες αισθάνονταν πως είχαν συγγένεια με την 

Αμερική, λόγω των πολλών ομογενών που είχαν εγκατασταθεί εκεί. Ήθελαν να 

προσελκύσουν το ενδιαφέρον των Αμερικανών πάνω στον αγώνα των Ελλήνων, 

καθότι ήταν πολύ υπερήφανοι για τα στρατιωτικά τους επιτεύγματα. Η επίτευξη 

αυτής της επιτυχημένης (ακούγονταν λίαν ευκρινώς), διηπειρωτικής σύνδεσης με 

τους ξενιτεμένους Έλληνες θεωρήθηκε μεγάλη νίκη της ραδιοφωνίας118. 

Τα δραματικά γεγονότα επέρχονται ραγδαία από εδώ και πέρα. Οι 

πολεμιστές του Μετώπου βρίσκουν στο ραδιόφωνο συντροφιά και παρηγοριά. Στα 

διαλλείματα των μαχών ακούγοντας ραδιόφωνο εμψυχώνονται, επικοινωνούν με την 

ειρηνική ζωή των πόλεων, λαμβάνουν μηνύματα, ακούνε τραγούδια, ομιλίες, σκετς, 

ειδήσεις. Είναι και ένα διάλλειμα ψυχολογικό που ησυχάζουν από αυτή την 

σκληρότητα του πολέμου. Αν για τον άμαχο πληθυσμό οι εκπομπές του 

Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών και του Σταθμού της ΕΟΝ ήταν στους μήνες του 

πολέμου μια πολύτιμη συμπαράσταση, αυτό ίσχυε και για τους στρατιώτες119.  
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Η ραδιοφωνική ακρόαση όμως παρουσίαζε για το Μέτωπο μεγάλη 

δυσκολία. Το ηλεκτρικό ρεύμα έφθανε μόνο σε μερικά σημεία των μετόπισθεν. Στο 

μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου, πολίχνες και χωριά δεν τα είχε ούτε καν προσεγγίσει 

το αγαθό του ηλεκτρισμού. Τα κέντρα των μεραρχιών διέθεταν ασφαλώς γεννήτριες, 

τα προωθημένα όμως τμήματα δεν απολάμβαναν τέτοιες ανέσεις, πολύ περισσότερο 

οι άνδρες των πρώτων γραμμών. Όσοι δεν διέθεταν ηλεκτρικό ρεύμα κρέμονταν σε 

κάποιο ραδιόφωνο μπαταρίας. Ελάχιστοι τύποι τέτοιων ραδιοφωνικών συσκευών 

είχαν εισαχθεί στην Ελλάδα και γι αυτό ο στρατός απευθυνόταν στο πατριωτικό 

αίσθημα των κατόχων για να τις παραχωρήσει στους πολεμιστές120. 

 

3.3. Οι Γερμανοί εισβάλλουν στην Ελλάδα-τέλος πρώτης περιόδου του Εθνικού 

Σταθμού 

Από μόνος του ένας παντοδύναμος στρατός κατοχής δεν επαρκεί για να 

εκπληρώσει την όποια αποστολή του σε ξένη χώρα. Πάντοτε η παράπλευρη δράση 

ενός μηχανισμού προπαγάνδας είναι απολύτως απαραίτητη. Ειδικά μάλιστα στην 

περίπτωση της χιτλερικής Γερμανίας, ως κατακτητικής και κατασταλτικής δύναμης, η 

προπαγάνδα αποτέλεσε τον ισχυρότερο παράγοντα επιβολής της. Μία προπαγάνδα 

υποδειγματικά μεθοδική, ευφάνταστη και ευρηματική, πολυποίκιλη και εκτεινόμενη 

σε όλους τους δημόσιους τομείς, που λειτούργησε ως συμπληρωματικό εργαλείο του 

κατακτητή, φιλοδοξώντας κατ’ εξοχήν να περιορίσει, να κάμψει και να διαβρώσει το 

ηθικό του λαού και το αντιστασιακό του πνεύμα. Παρά τα ισχυρά μέσα που 

χρησιμοποιήθηκαν, τόσο στα έντυπα όσο και στο ραδιόφωνο, η εχθρική προπαγάνδα 

δεν ήταν τόσο αποτελεσματική. Κατά την διάρκεια της Κατοχής, οι κατακτητές 

εισήγαγαν τεχνικές και εξειδικευμένα πρόσωπα για να το επιτύχουν, ενώ ως κάποιο 

μέτρο επιστράτευσαν και εγχώριους μηχανισμούς προπαγάνδας. 

Την Κυριακή 6 Απριλίου 1941 η Γερμανία επιτέθηκε στην Ελλάδα. Από 

νωρίς ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών με δραματικό τόνο ανακοίνωσε την είδηση 

πως οι γερμανικές δυνάμεις είχαν προσβάλει τα ελληνικά σύνορα Η μετάδοση 

λειτουργίας από τη Μητρόπολη διακόπηκε ξαφνικά και το τρομερό νέο ταξίδεψε 

μέσω των ερτζιανών σε όλη την χώρα. Σε μίση ώρα το αργότερο, το νέο χτύπημα είχε 
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μαθευτεί απ’ όλους τους Έλληνες. Από την ίδια πηγή το πληροφορήθηκαν οι 

εφημερίδες και τα ξένα πρακτορεία121. 

Την επόμενη μέρα τα φύλλα διένειμαν την τυπωμένη έκδοση. Τίτλος της 

εφημερίδας  Πρωία της Δευτέρας 7 Απριλίου, πιστός στην διατύπωση που θα 

μετέδιδε και ο ραδιοφωνικός σταθμός τη μοιραία τροπή του πολέμου: «Ο Γερμανικός 

στρατός επετέθη χθες εναντίον της Ελλάδος. Αι δυνάμεις μας γράφουν ήδη την 

μεγαλυτέραν εποποιίαν της ιστορίας μας, αποκρούουσαι επιτυχώς τον εισβολέα. Οι 

Γερμανοί επετέθησαν συγχρόνως και κατά της Νοτιοσλαυίας122. Ακολούθησαν τα 

διαγγέλματα του βασιλιά και της κυβέρνησης προς τον λαό και του αρχιστράτηγου 

προς τις Ένοπλες Δυνάμεις. Για τις επόμενες 20 ημέρες ξεκίνησε ένας αντι-

προπαγανδιστικός αγώνας που διεξήγαγε το ελληνικό ραδιόφωνο,  ενάντια στις 

ηττοπαθείς διαδόσεις που σκορπούσε στον πληθυσμό η λεγόμενη «Πέμπτη φάλαγγα» 

του εχθρού.  

Τις τελευταίες ώρες της ελευθερίας της περνούσε η Αθήνα το πρωί της 

Κυριακής 27 Απριλίου 1941 και οι εφημερίδες έγραφαν: «Αι γερμανικαί δυνάμεις 

συνεχίζουν την προέλασίν των νοτιανατολικά , ενώ αι βρετανικαί οπισθοφυλακαί 

διεξάγουν πείσμονα επιβραδυντικό αγώνα.». Το ραδιοφωνικό πρόγραμμα που 

δημοσιεύτηκε για εκείνη την ημέρα ήταν κανονικό και τίποτα στην διάρθρωσή του 

δεν προέβλεπε τα δραματικά γεγονότα που θα συνέβαιναν λίγο μετά το ξεκίνημά του, 

αν και οι εργαζόμενοι δεν είχαν την παραμικρή αμφιβολία πως ήταν η τελευταία μέρα 

λειτουργίας του σταθμού123.   

Στις 10.20 και λίγο πριν την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα, ο πρώτος 

εκφωνητής του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών Κώστας Σταυρόπουλος, μίλησε στο  

ελληνικό ακροατήριο για τελευταία φορά.  Στην πραγματικότητα αποχαιρετούσε την 

ελευθερία με μία ελεύθερη αποφώνηση γεμάτη συμβολισμό: «Σε λίγο ο σταθμός 

αυτός  δεν θα είναι πια ελληνικός! Μην τον ακούτε! Έλληνες. Ψηλά το κεφάλι, ψηλά τις 

καρδιές». Το κείμενο είχε συντάξει ο Δημήτρης Σβολόπουλος. Το ίδιο κείμενο 

εκφωνήθηκε για μία ακόμη φορά και στις 10.40, όταν ένας υπάλληλος της 

ραδιοφωνίας σταλμένος επί τούτου, επέστρεψε στους ραδιοθαλάμους και είπε στους 

λιγοστούς συναδέλφους του που παρέμεναν εκεί, πως οι πρώτοι Γερμανοί 

μοτοσικλετιστές είχαν περάσει από τη λεωφόρο Αμαλίας. Μετά μπήκε ο Εθνικός 
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Ύμνος και ο ραδιοφωνικός σταθμός σιώπησε. Η πρώτη ραδιοφωνική περίοδος του 

σταθμού σταμάτησε εκεί124. 

 

3.4. Η κατοχική ΑΕΡΕ 

 Αμέσως μετά την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα, η συνεργαζόμενη 

κυβέρνηση Τσολάκογλου τοποθέτησε το ραδιόφωνο στη  «Διεύθυνση Τύπου και 

Ραδιοφωνίας παρά τω Πρωθυπουργώ». Από τότε μέχρι και την απελευθέρωση,  

Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών λειτούργησε σαν γερμανικός σταθμός 

εξυπηρετώντας αποκλειστικά τους στόχους του κατακτητή. Την 27η Απριλίου 1941 ο 

Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών εξέπεμψε το ακόλουθο μήνυμα :  

«Προς τον Φύρερ και Καγκελλάριον του Ράιχ 

Βερολίνον  

Φύρερ μου, 

Την 27η Απριλίου 1941 και ώραν 8.10 πρωινήν εφθάσαμεν εις Αθήνας ως 

πρώτα Γερμανικά στρατεύματα και την 8:45 υψώσαμεν την Γερμανικήν σημαίαν επί 

της Ακροπόλεως και του Δημαρχείου. 

Χάιλ Μάιν Φύρερ  

Ίλαρχος Γιακόμπι, υπολοχαγός Έλσνιτσς»125. 

Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών τίθεται στην υπηρεσία των δυνάμεων 

κατοχής και του εξ’ αυτών ελεγχόμενου ελληνικού πολιτικού και διοικητικού 

προσωπικού που είχε παραμείνει στην κατεχόμενη Ελλάδα. Ο Τσολάκογλου ζήτησε ο 

ίδιος προσωπικά από τον Ιωάννη Βουλπιώτη να αναλάβει την διεύθυνση του 

ραδιοφώνου λόγω των ικανοτήτων και των γνώσεών του, όπως έχει δηλώσει ο 

τελευταίος στον Γιώργο Χατζηδάκη, συγγραφέα του βιβλίου «Ω Άγιε Αιθέρα…».  

Έχει ενδιαφέρον να αναφέρουμε περιληπτικά  τί ειπώθηκε στην συνάντηση των δύο 

αντρών:  «Κύριε Βουλπιώτη, θέλω τη βοήθειά σας σε μία πατριωτική υπόθεση. 

Γνωρίζω το ενδιαφέρον σας για την ραδιοφωνία, τις γνώσεις και τις ικανότητές σας, 

και στηρίζομαι σε εσάς να προλάβουμε τους Ιταλούς. Όπως γνωρίζετε, επίσημος 

κατακτητής της Ελλάδος είναι η Ιταλία. Η συνθηκολόγηση υπεγράφη με τους Ιταλούς.  
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Εις αυτούς επομένως, οφείλω να παραδώσω τον ραδιοφωνικό σταθμό. Δεν τους 

εμπιστεύομαι όμως ως λαόν και, εκτός αυτού, ως ηττημένοι θα είναι εκδικητικοί και 

φοβούμαι δια τας τύχας του προσωπικού. Σας παρακαλώ να αναλάβετε εσείς τον 

ραδιοφωνικόν σταθμόν. Με την προστασία των γερμανικών δυνάμεων δεν διατρέχετε 

κίνδυνο από τους Ιταλούς ούτε εσείς ούτε ο Σταθμός.» Αμέσως μετά την ορκωμοσία 

της νέας κυβέρνησης Τσολάκογλου καταργείται το υπουργείου Τύπου126. 

Η Ιταλία όμως φαίνεται να έδρασε με τον ίδιο τρόπο. Αυτό δείχνει η 

εμφάνιση του δημοσιογράφου και θεατρικού κριτικού Ν. Γιοκαρίνη, στο προσκήνιο 

των εξελίξεων. Δύο Έλληνες με τις πλάτες των εχθρών, δεν είναι καλαίσθητη εικόνα, 

την ίδια ώρα που ο ελληνικός λαός είναι συντετριμμένος. Τελικά ο Ιωάννης 

Βουλπιώτης ανέλαβε την διεύθυνση του ραδιοφώνου και ο Γιοκαρίνης την διεύθυνση 

του Κρατικού Θεάτρου. Ο νέος διευθυντής της ελληνικής ραδιοφωνίας λειτούργησε 

άμεσα τον σταθμό, στελεχώνοντάς τον με τεχνικούς που θεωρούσε χρήσιμους. 

Σχεδόν όλοι οι τεχνικοί διατηρήθηκαν από τον Βουλπιώτη, που ενίσχυσε τον τεχνικό 

τομέα ζητώντας από τις δυνάμεις κατοχής να του διαθέσουν και Γερμανούς 

στρατιώτες, ειδικευμένους στη ραδιοηλεκτρολογία. Αναζητούσε παράλληλα και 

νέους συνεργάτες για τους τομείς της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Η 

συγκρότηση της ραδιοφωνίας αλλά και πολλά πρόσωπα της κατοχικής ραδιοφωνίας, 

επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την αντίληψη περί ραδιοφωνίας που επικρατούσε τα 

επόμενα χρόνια127. 

  Η μουσική διεύθυνση του σταθμού ηττάται πλέον, με την κυριαρχία του 

γερμανικού πνεύματος και ο εκλεκτισμός επανέρχεται παραμερίζοντας 

πατριωτισμούς και τα τοιαύτα και πανηγυρίζοντας για την επαναφορά της υψηλής 

μουσικής τέχνης. Η ελίτ αισθάνεται επιτέλους ότι ο σταθμός απελευθερώθηκε από 

την κατάληψη των τραγουδιών του συρμού και της δημοτικής και επανήλθε εκεί που 

ήταν ο προορισμός του: στην κλασική μουσική. Έτσι μια μερίδα που απολάμβανε τον 

Μπετόβεν και τον Βάγκνερ, αρκετά μικρή ευτυχώς, καλοδέχτηκε τους Γερμανούς με 

την προσδοκία των μουσικών απολαύσεων128.  

 Ο Γιάννης Βουλπιώτης όμως καταλάβαινε ότι η μερίδα των 2.000 εκλεκτών 

και θαυμαστών της κλασικής μουσικής ήταν ένα πολύ μικρό ποσοστό των ακροατών 

του σταθμού. Ο αριθμός των ραδιοφώνων που λειτουργούσαν στην Ελλάδα στην 
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αρχή της Κατοχής πλησίαζαν τις 100.000 και αυτό σήμαινε πως οι εκπομπές 

απευθύνονταν σε 500.000 ακροατές τουλάχιστον. Το συντριπτικό ποσοστό αυτών 

των ακροατών αποστρεφόταν τα προγράμματα κλασικής μουσικής και είναι και 

λογικό ο Έλληνας ακροατής να ενοχλείται από τα γερμανικά ονόματα μαέστρων, 

σολίστ και πόλεων, που αναφέρονταν στο κατοχικό ραδιόφωνο. Έτσι ο νέος 

διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού,  έπρεπε να βρει έναν τρόπο  να γίνει το 

ραδιόφωνο μέσο στήριξης και εμψύχωσης των Ελλήνων129. 

 

3.5. Πώς δημιουργήθηκε η ΑΕΡΕ 

  Η σύμβαση που είχε υπογράψει στις 25 Ιανουαρίου 1938 η κυβέρνηση 

Μεταξά με την Telfunken , δεν έχει επικυρωθεί. Είναι άξιον απορίας αν πρόκειται για 

μία γραφειοκρατική παράλειψη ή μήπως ο διορατικός Βουλπιώτης είχε ήδη διαβλέψει 

τις εξελίξεις και σκόπιμα είχε υποθάλψει την ασάφεια της κυριότητας των 

μηχανημάτων που αναλάμβανε να προμηθεύσει130.  

   Η επικύρωση γίνεται τελικά από την κυβέρνηση Τσολάκογλου στις 2 

Ιουνίου 1941, με το Νομοθετικό Διάταγμα 126. Το σχέδιο προβλέπει να είναι καθ’ 

όλα νόμιμη η μεταβίβαση όλου του ραδιοφωνικού συγκροτήματος προς τον Ιωάννη 

Βουλπιώτη, ώστε να μην θεωρηθεί επίταξη εκ μέρους των κατακτητών, μια 

κατάσταση επιβεβλημένη. Έτσι γι’ αυτόν τον λόγο επινοήθηκε η δημιουργία μίας 

ανώνυμης εταιρείας που τις μετοχές θα ήλεγχε φυσικά ο Βουλπιώτης, με την επίφαση 

ενός ημικρατικού οργανισμού στην πρόσοψη. Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε η 

Ανώνυμη Εταιρεία Ραδιοφωνικών Εκπομπών, η ΑΕΡΕ131.  

Για να εξασφαλιστεί η εικόνα του ημικρατικού οργανισμού, έπρεπε να 

εξασφαλιστεί η συμμετοχή εταιρείας ατόμων αδιάβλητου πατριωτικού φρονήματος, 

εκπροσώπων του Δημοσίου αλλά και σχετικών με τη ραδιοφωνική υπόθεση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. Ο σκοπός αυτής της σύνθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου 

είναι να διαφανεί η «λαμπρά συνεργασία μεταξύ Κράτους και Εταιρείας». Ενισχυτική 

κατά πολύ της εικόνας αυτής ήταν η εξασφάλιση της συνεργασίας του πρωτοπόρου 

της ραδιοφωνίας στην χώρα μας και βασικού αντιπάλου των επιδιώξεων του 

Βουλπιώτη, Στέφανου Ελευθερίου. Μία προσωπικότητα που ήταν απόλυτα 
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ταυτισμένη με τα εθνικά ραδιοφωνικά συμφέροντα για τουλάχιστον 20 χρόνια. 

Επομένως μεγάλη  επιτυχία θεωρήθηκε η θέση του ως κυβερνητικού επιτρόπου στην 

γερμανοφορούσα ΑΕΡΕ132. 

  Η ανάληψη από τον Ελευθερίου αυτής της θέσης εγείρει ερωτήματα. Από 

την μία, ίσως να μην ήταν σε θέση να αρνηθεί καθώς διατάχθηκε να αναλάβει μία 

υπηρεσία και έπρεπε να υπακούσει, διαφορετικά θα είχε συνέπειες. Από την άλλη, 

ένας ακόμη πιο σοβαρός λόγος τον οδήγησε στην απόφασή του. Ο Ελευθερίου 

συνεργαζόταν με την αντιστασιακή οργάνωση του στρατηγού Τσιγάντε και η θέση 

του κυβερνητικού επιτρόπου-(ιδιότητα χωρίς κανένα περιεχόμενο)- στον 

γερμανόφιλο σταθμό, απομάκρυνε κάθε υπόνοια για τη δράση του. Για την 

αντιστασιακή του δράση θα γίνει αναφορά σε επόμενο κεφάλαιο133. 

Η ίδρυση της ΑΕΡΕ τον Μάιο του 1941 έθεσε και θεσμικά πλέον τον 

Ραδιοσταθμό των Αθηνών στην υπηρεσία του Γ’ Ράιχ.  Συνάμα οι Γερμανοί 

κατακτητές εγκατέστησαν ένα φορητό πομπό μικρής εμβέλειας, τύπου «Κολίμπρι», 

στο κτήριο της οδού Ζαλοκώστα 3, απ’ όπου μετέδιδαν καθημερινό πρόγραμμα, 

αποκλειστικά για τα Γερμανικά στρατεύματα. Ο σταθμός των βραχέων κυμάτων της 

Παλλήνης, της αγγλικής εταιρείας Cable and Wireless, τον οποίο ονόμασαν 

Ραδιοφωνικό Σταθμό της Μεσογείου, χρησιμοποιήθηκε μεταξύ άλλων για την 

μετάδοση μηνυμάτων στον Ελληνισμό της Αμερικής, ενώ στη Θεσσαλονίκη 

χρησιμοποίησαν τις εγκαταστάσεις του Χρ. Τσιγγιρίδη134. 

Η μηχανή της προπαγάνδας του Γ΄ Ράιχ στην Ελλάδα όσον αφορά στο 

ραδιόφωνο, είχε γερμανικά τεχνολογικά θεμέλια λόγω του συμβολαίου της 

Telefunken με το ελληνικό κράτος για την ίδρυση του Ραδιοφωνικού Σταθμού 

Αθηνών, αλλά και διότι τώρα πλέον το πρόγραμμα του σταθμού ελεγχόταν από τις 

αρχές κατοχής. Όπως σε  όλες τις κατεχόμενες από το Γ΄ Ράιχ χώρες, έτσι και στην 

Ελλάδα το ραδιόφωνο χρησίμευε για την ενημέρωση του κατεχόμενου λαού με βάση 

τη βούληση των κατακτητών, αλλά και φυσικά για την προώθηση της αντίστοιχης 

προπαγάνδας που αποσκοπούσε να αποσπάσει τη συναίνεση εκείνη που θα 

διευκόλυνε τους στόχους και τις βλέψεις της Γερμανικής ηγεσίας135.  

   Φιλότιμες ήταν οι προσπάθειες του ραδιοφωνικού επιτελείου να 

αποσπάσουν με  εκπομπές το ενδιαφέρον του σκλαβωμένου Έλληνα ακροατή από το 
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ζοφερό παρόν του.  Οι συλλήψεις, οι εκτελέσεις, ο φόβος και η πείνα δεν ήταν όμως 

κάτι που μπορούσε να διασκεδαστεί με ραδιοφωνικές εκπομπές. Ο ελληνικός λαός 

περνούσε τον δυστυχέστερο χειμώνα του 20ου αιώνα.  

 

3.6. Στην καρδιά της Κατοχής 

Καθώς η χώρα μπαίνει στο 1942, η στέρηση του ελληνικού λαού και κυρίως 

του αθηναϊκού, κορυφώνεται. Η έλλειψη τροφίμων είναι εκτεταμένη, η πείνα και οι 

θάνατοι από ασιτία δημιουργούν καταθλιπτικό συναίσθημα και κλίμα μεγάλης 

δυστυχίας. Το πολύ μεγάλο κρύο του συγκεκριμένου χειμώνα και μαζί όλα τα άλλα 

δεδομένα, κάνουν τους κατοίκους της Αττικής να υποφέρουν. Πρώτη κίνηση 

επιβίωσης είναι το ξεπούλημα. Κάθε είδος αξίας θυσιάζεται για την εξασφάλιση 

τροφής. Φυσικά πρώτο στην λίστα βρισκόταν το ραδιόφωνο που θεωρούταν είδος 

πολυτελείας136. 

    Οι εφημερίδες της εποχής είναι γεμάτες καταχωρήσεις εμπόρων που 

αγοράζουν ραδιόφωνα, άρα υπάρχει και η αντίστοιχη ζήτηση. Πολλά ραδιόφωνα 

άλλαξαν ιδιοκτήτη τους πρώτους μήνες του 1942. Ο περιορισμός της ελευθερίας και 

οι κίνδυνοι στους δρόμους  έκαναν τους Έλληνες να αποφεύγουν το έξω και να 

στρέφονται προς το ραδιόφωνο. Τα προγράμματα που εκπέμπονται, τα τραγούδια, 

δημοτικά και ελαφρά, τα κωμικά σκετς, τα επιθεωρησιακά νούμερα, οι επετειακές 

ραδιοφωνικές σειρές, οι φωνές αγαπημένων καλλιτεχνών, έκαναν το ραδιόφωνο μέσο 

εθνικής επικοινωνίας, στήριξης, παρηγοριάς και ελπίδας. Ποτέ άλλοτε το ραδιόφωνο 

δεν έπαιξε σπουδαιότερο από εκείνον στα ζοφερά χρόνια της Κατοχής137. 

Όσοι δεν είχαν στην κατοχή τους ραδιόφωνο, το αναζητούσαν στο  καφενείο 

ή σε άλλους σχετικούς χώρους. Εκεί μαζεύονταν μεγάλες παρέες και απολάμβαναν τα 

αγαθά του ραδιόφωνου. Όλα τα συνοικιακά κέντρα-καφενεία, εστιατόρια, ταβέρνες,  

για να προσελκύσουν πελάτες είχαν ανοιχτά τα ραδιόφωνα από το πρωί ως το 

βράδυ138. 

3.7.  «Η ώρα του παιδιού» 

Δεσπόζουσα θέση στην καρδιά των ακροατών είχε η εκπομπή η «Ώρα του 

Παιδιού». Αγαπήθηκε όσο καμία άλλη και από μικρούς και από μεγάλους. 
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Μεταδιδόταν τρεις φορές την εβδομάδα στις 6.10 το απόγευμα. Η εκπομπή 

διαπνεόταν από ένα πνεύμα προβολής εθνικών αξιών.  Παράλληλα με τα 

παραμυθάκια , τα τραγουδάκια και τα παιχνίδια, μεταδίδονταν ραδιοφωνικές σκηνές 

με πατριωτικά θέματα, λαογραφικά, ιστορικά κ.ά139. 

Επικεφαλής ήταν η Αντιγόνη Μεταξά με άμεσες συνεργάτιδες την Πόπη 

Ρηγοπούλου και τη Στέλλα Κουτσουρέλη. Αυτή ήταν η τριάδα από πλευράς ΑΕΡΕ. 

Υπήρχαν και πολλοί άλλοι που είχαν αναλάβει διάφορα προγράμματα. Το 

«κουκλοθέατρο του Μπαρμπα-Μυτούση» με την Ελένη Περάκη, «τον Φουντούκη 

και τη Ζαχαρούλα» η Πηνελόπη Μαξίμου, τη «Ρηνούλα», η Αδαμαντία Μαντούδη. 

Ομαδικά παιχνίδια παρουσίαζε ο παιδοψυχαγωγός κύριος Πολύτιμος. Άλλες 

ελεύθερες συνεργασίες ήταν ο Γιάννης Λιγνάδης, ο συνθέτης Δημήτρης Λεβίδης , ο 

Μίνως Δούνιας, η Γαλάτεια Σαράντη, η Βιτώ Αγγελοπούλου και ο ζωγράφος Σπύρος 

Βασιλείου, που με το ψευδώνυμο «Μπαρμπα-Σπύρος» μιλούσε στους ακροατές για 

ζωγραφική. Το επιτελείο που περιέβαλλε την Αντιγόνη Μεταξά ήταν νέοι 

στρατευμένοι σε μία γνήσια πατριωτική υπόθεση. Η ακροαματικότητα της εκπομπής 

δεν είναι γνωστή, παρόλα αυτά ήταν μεγάλη και αυτό φαίνεται από τις εφημερίδες 

της εποχής που έκαναν συχνή αναφορά στην «Ώρα του Παιδιού»140. 

   Η  «Ώρα του παιδιού» της Αντιγόνης Μεταξά (πιο γνωστή με το 

ψευδώνυμο «Θεία Λένα»), διοργάνωνε και εξωραδιοφωνικές εκδηλώσεις, όπως 

έκθεση παιδικής ζωγραφικής και διαγωνισμό πιάτου, που ενεργοποιούσε τους 

ακροατές σε συμμετοχές μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι και αυτό σε μία εποχή 

κρίσιμη. Βαρύνουσας σημασίας ήταν οι δραστηριότητες αυτές με αντικείμενο το 

παιδί στην καρδιά της Κατοχής. Οι χιλιάδες των παιδιών από 8 έως 12 ετών που 

παρακολουθούσαν την «Ώρα του παιδιού» στο ραδιόφωνο στα κατοχικά χρόνια 

σημαδεύτηκαν από αυτό. Πρόξενος κοινωνικών και καλλιτεχνικών γεγονότων υπήρξε  

η «Ώρα του παιδιού», πιο πολύ όμως υποστηρικτής του ηθικού των παιδιών, 

υποκινητής εθνικού και κοινωνικού αισθήματος για χιλιάδες άτομα προεφηβικής 

ηλικίας141.  

Εξέπεμπε και ραδιοφωνικές παραγωγές συνέχειας που τις παρακολουθούσαν 

και οι μεγάλοι, όπως διασκευασμένες για το ραδιόφωνο την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, 

τον Δον Κιχώτη, τον Βαρόνο Μινχάουζεν. Μεγάλες προσωπικότητες των Γραμμάτων 
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και των Τεχνών ερμήνευαν τους ρόλους αυτών των σειρών, όπως η Σαπφώ Αλκαίου, 

ο Ηλίας Δεστούνης, ο Γιάννης Αυλωνίτης, ο Μάνος Κατράκης, ο Θάνος 

Κωτσόπουλος και ο Νίκος Χατζίσκος142. 

Ο Βουλπιώτης παράλληλα έχει συμπληρώσει το μεγαλύτερο μέρος του 

επιτελείου του και έχει προσλάβει τον νεαρό μαέστρο Γεώργιο Γεωργιάδη ως 

υπεύθυνο του μουσικού του τμήματος. Έτσι στις 17 Απριλίου 1942 ανακοινώνει τη 

νέα μεγάλη ορχήστρα της ΑΕΡΕ, υπό την διεύθυνση του κ. Βιτάλη. Η πρώτη 

εκτέλεση πραγματοποιείται την Δευτέρα 20 Απριλίου 1942 στις 13.45. Το πρόγραμμα 

που διαμόρφωσε ο Ιωάννης Βουλπιώτης ισορροπεί αξιοθαύμαστα με εκπομπές 

τεσσάρων κατευθύνσεων. Μία ενότητα για τον ελληνικό πληθυσμό, μία για τους 

Γερμανούς, μία για τους Ιταλούς και μία τέταρτη για τους Έλληνες, όμως στην 

πραγματικότητα είναι γενικού ενδιαφέροντος όπως το πρόγραμμα της συμφωνικής 

ορχήστρας, η οποία όμως δεν έγινε προς τέρψιν των γηγενών ακροατών143. 

      Η οικονομική σχέση του επιχειρηματία με τις αρχές Κατοχής δεν είναι 

ξεκάθαρη. Δεν είναι γνωστό αν χρέωνε τους Γερμανούς για τις ραδιοφωνικές 

υπηρεσίες που τους παρείχε ή αν τους πρόσφερε προγράμματα για την ενημέρωση 

και την ψυχαγωγία των στρατιωτών τους ή αν είχαν αναπτυχθεί άλλες ανταποδοτικές 

σχέσεις ή αν οι λογαριασμοί μεταφέρονταν συμψηφιστικά στα εργοστάσια της 

Telfeunken. Ο Βουλπιώτης δήλωνε ότι οι εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα του  

σταθμού αυτοεξοφλήθηκαν από την ΑΕΡΕ στο διάστημα της κατοχής144. 

   Ο προβληματισμός γύρω από την συνύπαρξη και τον διαχωρισμό 

ελληνικών και γερμανικών ραδιοφωνικών προγραμμάτων αρχίζει να φαίνεται. Από 

τις 20 Ιουλίου 1942, εκτός από τη δημοσίευση του συνολικού ραδιοφωνικού 

προγράμματος της ημέρας, δημοσιεύεται και ανάλυση των γερμανικών εκπομπών. 

Αφού η δημοσίευση γίνεται στα ελληνικά, ευνόητο είναι πως δεν απευθύνεται στις 

γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Η περιγραφή των εκπομπών γίνεται με 

γλαφυρότητα, με διάθεση κάποτε ποιητική, διατύπωση ασυνήθιστη στην ελληνική 

πρακτική που ήταν συνήθως και με τίτλους ψυχρούς και ανέμπνευστους. 

Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιους τίτλους εκπομπών των γερμανικών προγραμμάτων: 
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«Μουσική, ένα μπουκέτο που δεν μαραίνεται ποτέ», «Ρομφαία στον ουρανό», 

«Αεροπορικά εμβατήρια και τραγούδια» κ.ά»145. 

    Οι οικονομικές δοσοληψίες οποιασδήποτε μορφής της ΑΕΡΕ με το 

ελληνικό δημόσιο δεν είναι γνωστές. Σε συνέντευξη του Βουλπιώτη στον Γιώργο 

Χατζηδάκη, ο Βουλπιώτης ήταν κατηγορηματικός ότι όλο το οικονομικό βάρος της 

ΑΕΡΕ το σήκωνε εκείνος  και ότι δεν άφησε ποτέ κανέναν εργαζόμενο απλήρωτο. 

Είναι δύσκολο να πιστέψουμε πως οι συνδρομές των ακροατών, κατά το μεγαλύτερο 

μέρος εξαθλιωμένων από τις συνθήκες του πολέμου, θα μπορούσε να είναι η 

μοναδική πηγή εσόδων για την ΑΕΡΕ που προγραμμάτιζε και επεκτάσεις. 

Αναμφισβήτητα η ΑΕΡΕ ασκεί πίεση στους κατόχους ραδιοφώνων για την είσπραξη 

των συνδρομών, όμως οι απαιτήσεις είναι δίκαιες και θεμιτές146. 

   Η οργάνωση και η διεκπεραίωση των γερμανόφωνων εκπομπών απαιτούσε 

άνεση και όσον αφορά τα δελτία των ειδήσεων μια σχετική μυστικότητα. Οι 

ραδιοθάλαμοι του Ζαππείου εξάλλου και η στενότητα του χώρου δεν έδιναν στους 

Γερμανούς την ευχέρεια που ήθελαν για την παραγωγή του τρίωρου καθημερινού 

τους προγράμματος. Έτσι, τον Απρίλιο του 1943 απέκτησαν ένα αποκλειστικό 

στούντιο με τέλειες εγκαταστάσεις στην οδό Ζαλοκώστα 3. Από εκεί μεταδίδονταν 

μέσω καλωδίου στο Ζάππειο. Ακόμα και όταν οι Γερμανοί τεχνικοί εγκατέλειψαν 

τους χώρους που κατείχαν στους ραδιοθαλάμους της ΑΕΡΕ, η επικοινωνία μεταξύ 

των τεχνικών δεν διακόπηκε, αλλά αναπτύχθηκε περισσότερο. Γερμανοί τεχνικοί 

εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο Ζάππειο και Έλληνες προσλήφθηκαν στις ραδιοφωνικές 

υπηρεσίες της Ζαλοκώστα. Μία διαρκής ανταλλαγή λειτουργούσε ανάμεσα σε αυτά 

τα δύο κέντρα147. 

Οι εφημερίδες της εποχής συνέβαλλαν καθοριστικά στην υλοποίηση αυτών 

των κατευθύνσεων. Ενδεικτικά το διάγγελμα του Φύρερ για την «ανάληψη νέου 

μεγάλου αγώνα κατά της μποσεβικικής Ρωσσίας» διαβάζεται από τον υπουργό του 

Ράιχ, Γκαίμπελς στο ραδιόφωνο και ταυτόχρονα δημοσιεύεται με τη μορφή του 

πρωτοσέλιδου άρθρου στις εφημερίδες. Η προπαγανδιστική κατεύθυνση των ΜΜΕ 

είναι ολοκληρωτική148. 

Το ραδιόφωνο ελάχιστα αναφερόταν σε θέματα ιταλικού ενδιαφέροντος και 

είχε καταστεί σχεδόν αποκλειστικό μέσον της γερμανικής προπαγάνδας. Στις 
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καθαυτό πολιτικές εκπομπές άξονας των θεμάτων ήταν ο αντι-κομμουνισμός καθώς 

και η αντιπαράθεση στους δυτικούς συμμάχους149.  

Η προπαγάνδα περιλαμβάνει και ηχητικά ντοκουμέντα, όπως ο ήχος από τις 

μπότες του προελαύνοντος Γερμανικού στρατού, ως το ηχητικό συμπλήρωμα της 

Γερμανικής ισχύος, αλλά και ηχητικά ντοκιμαντέρ, εγκαινιάζοντας ένα νέο είδος 

ενημέρωσης που αργότερα θα πάρει το όνομα ενημερω-προπαγάνδα. Ο ραδιοφωνικός 

σταθμός Αθηνών διαφημίζει στον Τύπο της εποχής (Δεκέμβριος 1943) τον 

νεωτερισμό του ραδιορεπορτάζ, μεταδίδοντας στιγμιότυπα ραδιοληψίας-όπως τα 

αποκαλεί- από τον «τελευταίον βομβαρδισμόν του Πειραιώς». Εδώ αξίζει να 

παρατεθεί τί αναγράφεται στο φύλλο της Καθημερινής, την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 

1943: «ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. 

Σήμερον 19η Δεκεμβρίου 1943 και ώραν 19.30 ο Ραδιοφωνικός Σταθμός συνεχίζων 

τον πρωτοφανή δια την Ελλάδα νεωτερισμόν των έκτακτων ραδιορεπορτάζ του χάρις 

εις τα οποία ζωντανεύει η φαντασίαν των ακροατών του τα συναρπαστικώτερα εκ των 

επικαίρων γεγονότων, θα μεταδώση μιαν ειδικήν σειράν ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ 

ΡΑΔΙΟΛΗΨΙΑΣ από τον τελευταίον βομβαρδισμόν του Πειραιώς. Όλη η φρίκη του 

άνανδρου βομβαρδισμού και ολόκληρον το δράμα των πληγέντων συνοικισμών θα 

παρελάσουν ενώπιον των ακροατών του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών. Σήμερον 

Κυριακήν 19 Δεκεμβρίου και ώραν 14.30»150. 

 Το πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Σταθμού είναι πλέον ριζικά διαφορετικό 

από τα προηγούμενα. Οι ελληνικές εκπομπές παραχώρησαν τη θέση τους στις 

γερμανικές και ιταλικές εκπομπές, αποδυναμώνοντας αισθητά την ελληνικότητα του 

προγράμματος. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα της Πέμπτης 20 Μαΐου 1944 

περιλαμβάνει μουσική (μουσικές εισαγωγές, βιενέζικες οπερέτες, τη μεγάλη 

ορχήστρα της ΑΕΡΕ, απογευματινή μουσική, μελωδίες, και νυχτερινή μουσική), την 

«Ώρα του παιδιού, ένα περίπατο στο Πεδίο του Άρεως. Όμως  κυρίως γερμανικές, 

μικτές ιταλο-γερμανικές ειδησεογραφικές εκπομπές, ιταλικές εκπομπές και ένα δελτίο 

ειδήσεων στα ελληνικά, με τίτλο «Κρατικό δελτίο ειδήσεων151.  

Μετά από λίγους μήνες και ακολουθώντας την έκβαση του πολέμου, οι 

ιταλικές εκπομπές εξαφανίζονται από το πρόγραμμα του ραδιοφώνου, όπως είναι 

εμφανές λίγους μήνες αργότερα, στο πρόγραμμα της Κυριακής 3 Οκτωβρίου 1943, το 
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οποίο διαμορφώνεται ως εξής: αποκλειστικά γερμανικές εκπομπές με ειδική εκπομπή 

για την Κρήτη, την μετάδοση της Θείας Λειτουργίας, την εκπομπή του Υπουργείου 

Γεωργίας, το κρατικό (σε ελληνική γλώσσα) δελτίο ειδήσεων και μουσική 

(συμφωνική συναυλία, μεσημβρινή μουσική, τη μεγάλη ορχήστρα της ΑΕΡΕ, 

τσιγγάνικες μελωδίες και μουσική χορού)152. Περισσότερο προσανατολισμένο προς 

την γερμανική ειδησεογραφία και την τότε Γερμανική πολιτιστική ζωή είναι το 

πρόγραμμα του ραδιοφωνικού πομπού των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων153. 

3.8.  «Το Ραδιόφωνον»  

Στα μέσα του 1943 εκδίδεται και το περιοδικό «Ραδιόφωνον». Περιείχε το 

αναλυτικό πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών καθώς και ανάλυση των 

σημαντικότερων σημείων του προγράμματος από τους πλέον ειδικούς μουσικούς και 

καλλιτέχνες. Το περιοδικό είχε πολύχρωμο καλλιτεχνικό εξώφυλλο και πλούσια 

εικονογράφηση όλων των γεγονότων της εβδομάδας. Το Ραδιόφωνον υπήρξε ένα 

σημαντικό περιοδικό που ισορροπούσε ανάμεσα στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα και το 

περιοδικό ποικίλης εγκυκλοπαιδικής ύλης. Μετά τη διακοπή έκδοσης του εντύπου 

της κρατικής ραδιοφωνίας, ο χώρος ενός ραδιοφωνικού περιοδικού παρέμενε 

ακάλυπτος. Η ΑΕΡΕ αποκτά το δικό της περιοδικό, που όχι μόνο προπαγανδίζει τις 

εκπομπές του και ενημερώνει αναλυτικά γι’ αυτές , αλλά και εκθειάζει και επαινεί τον 

διευθυντή και το έργο του από θέση φαινομενικά αντικειμενική154. 

Από αυτό το σημείο και μετά οι εξελίξεις είναι άμεσες και ραγδαίες και οι 

ανατροπές που σημειώνονται, βίαιες. Παρά τις αυστηρότατες απαγορεύσεις των 

Γερμανών, οι Έλληνες που άκουγαν κρυφά την ελληνική εκπομπή του BBC 

πολλαπλασιάζονταν. Οι ειδήσεις είχαν αρχίσει να μην είναι καθόλου ευχάριστες για 

τον Άξονα και οι κατακτητές είχαν κάθε λόγο να αποτρέπουν την πληροφόρηση του 

υπόδουλου ελληνικού λαού. Από την στιγμή που ελέγχονταν οι ραδιοφωνικοί 

σταθμοί και εφημερίδες απόλυτα από τις δυνάμεις  Κατοχής, ήταν απαραίτητο για 

εκείνους να διακόψουν τον εναέριο διάδρομο μετάδοσης ειδήσεων ανάμεσα στο 

Λονδίνο και την Αθήνα. Βαρύτατες ήταν οι συνέπειες για όποιους συλλαμβάνονταν 

να ακούνε την ελληνική εκπομπή του αγγλικού σταθμού155.  
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Μετά την 8η Σεπτεμβρίου 1943 και την συνθηκολόγηση των Ιταλών με τους 

Συμμάχους,  οι Γερμανοί είχαν την απόλυτη εξουσία. Τα μέτρα για την πάταξη των 

κρυφών ακροάσεων από ελεύθερους σταθμούς σκλήρυναν ακόμη περισσότερο. Από 

της 11 Σεπτεμβρίου αφαιρούνται από το ραδιοφωνικό πρόγραμμα οι ιταλικές 

εκπομπές και τον χρόνο των δύο ωρών που καταλάμβαναν συνολικά, τον κερδίζουν 

οι Έλληνες ακροατές. Έως εκείνη την εποχή, είχαν κατασχεθεί προληπτικά από τις 

γερμανικές και τις ιταλικές αρχές, πολλές ραδιοφωνικές συσκευές. Σε κάποια 

περίπτωση, μία κατάδοση είχε δημιουργήσει υπόνοιες και τα περισσότερα ραδιόφωνα 

κατάσχονταν με διάφορες προφάσεις, κατά τη φάση μεταβίβασής τους από τον 

κάτοχο σε άλλον ιδιοκτήτη. Ο αριθμός των κατασχεμένων ραδιοφώνων ξεπερνούσε 

τις 4.000 και η ΑΕΡΕ ανησυχούσε για την μείωση των συνδρομητών της156. 

 

3.9. Το ελπιδοφόρο και φοβερό 1944 

Φτάνουμε στο ιστορικό και ταραγμένο 1944 που περιέχει το τέλος της 

Κατοχής αλλά και την αφετηρία της αδελφοκτόνας περιπέτειας της χώρας. Οι νίκες 

των Συμμάχων δεν αφήνουν πολλές αμφιβολίες για την έκβαση του πολέμου. Ο 

Βουλπιώτης φροντίζει να αποστασιοποιηθεί από τις ψευδείς ειδήσεις των επίσημων 

ανακοινώσεων, φορτώνοντας την απόκρυψη των πραγματικών γεγονότων στον  

κρατικό παράγοντα. Ωστόσο, η συνεχής προσπάθειά του για όλο και καλύτερη 

συγκρότηση του σταθμού δεν σταματάει. Έχει αρχίσει ήδη να μεθοδεύει την 

μεταπελευθερωτική του διατήρηση. Στα μεταπολεμικά σχέδια του Βουλπιώτη ήταν 

και η ενασχόλησή του με τον χώρο της τηλεόρασης με την προϋπόθεση να μη χάσει η 

Γερμανία τον πόλεμο. Πολύ νωρίτερα όμως από την άνοιξη του 1944, ο Βουλπιώτης 

έβλεπε την ήττα των Γερμανών, ήλπιζε όμως η προστάτιδά του να έπεφτε στα 

μαλακά157. 

  Έτσι στράφηκε προς την επικοινωνία των Ελλήνων με τους Έλληνες 

ομογενείς της Αμερικής. Άρχισε η ΑΕΡΕ να μεταδίδει χαιρετισμούς των Ελλήνων 

συγγενών προς τους απόδημους ομογενείς. Αυτή η κίνηση παίρνει μεγάλη προβολή 

και από τις εφημερίδες που είναι συχνό θέμα τους. Επίσης, ο κόσμος πληροφορείται 

πως ο αμερικάνικος ραδιοφωνικός σταθμός Columbia Broadcasting Station-New 
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York City, συνεργάζεται με τον σταθμό Αθηνών και μεταδίδει και εκείνος μηνύματα 

ομογενών της Αμερικής, που τα αναμεταδίδει ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός. 

 Άσχετα από τις πραγματικές προθέσεις και σκοπιμότητες, η πρωτοβουλία 

της ελληνικής ραδιοφωνίας μεταξύ Αθήνας και Νέας Υόρκης, σε εκείνες τις μέρες 

αγωνίας και αβεβαιότητας, ήταν εξαιρετικά σημαντική και πρέπει να καταγραφεί στα 

πολύ θετικά της ΑΕΡΕ και στα ευφυή ευρήματα του Βουλπιώτη. Άλλωστε η απήχηση 

που είχε στον λαό ήταν θετική, παρά τις αναστολές που προαναφέρθηκαν. Έως τα 

τέλη Ιουλίου 1944, 3.000 Έλληνες είχαν στείλει μηνύματα σε συγγενείς τους στην 

Αμερική. Παράλληλα, τα ελαφρά προγράμματα και οι καλλιτέχνες του βαριετέ  

πυκνώνουν και αραιώνουν κατά πολύ οι προπαγανδιστικές ομιλίες. Το κλίμα 

μεταλλάσσεται σε κλίμα ανυπομονησίας και προσμονής για την νίκη των 

Συμμάχων158.   

Τα γεγονότα εξελίσσονται ραγδαία. Από τον Ιούνιο και μετά οι κατακτητές 

χάνουν βαθμιαία την ισχύ τους. Ο Βουλπιώτης βλέπει πια καθαρά την πανωλεθρία 

της Γερμανίας να φθάνει με τρόπο αμετάκλητο. Η λογοκρισία στο ραδιόφωνο έχει 

εξασθενήσει σημαντικά χωρίς όμως να έχει εξαφανιστεί. Έτσι ο Βουλπιώτης 

προχωρά σ’ ένα ακόμη τολμηρό βήμα ανεξαρτητοποίησης. Καθιερώνει καθημερινή 

εκπομπή που μεταδίδει ειδήσεις και πληροφορίες αδέσμευτες και κατά έναν τρόπο 

αντικειμενικές. Δεν μιλούσαν βέβαια καθαρά για την ήττα του Άξονα, έδιναν όμως 

στον ελληνικό λαό μια καθαρή εικόνα των πολεμικών εξελίξεων159. 

  Στο τέλος του καλοκαιριού του 1944 η επικείμενη γερμανική αποχώρηση 

θρέφει πολλές διαδόσεις και φόβους, όμως οι πατριώτες ξεθαρρεύουν. Όσοι ανήκουν 

στην Αντίσταση εκφράζονται σχεδόν ελεύθερα και επιβεβαιώνουν τις διαδόσεις περί 

αντιποίνων. Ένα περίτρανο παράδειγμα της ελευθερίας που άρχισαν να νιώθουν οι 

Έλληνες, αποτυπώνεται σε μία τεράστια πράξη ηρωισμού από τον δημοσιογράφο 

Ντίνο Τσαλόγλου και την ηθοποιό Μαίρη Βεάκη (κόρη του Αιμίλιου Βεάκη), δύο 

εκφωνητών του ελληνικού ραδιοφώνου. Περί τα τέλη Αυγούστου το 1944, ένα 

απόγευμα στις 7 η ώρα περίπου, μετά την εκφώνηση του δελτίου ειδήσεων, οι δύο 

εκφωνητές ευθύς αμέσως φώναξαν με ανοιχτό μικρόφωνο: «Ζήτω το ΕΑΜ-ΕΛΛΑΣ. 

Κάτω οι Γερμανοτσολάδες». Μετά από αυτό εξαφανίσθηκαν μαζί με τους στενούς 

συνεργάτες τους με ένα Ι.Χ αυτοκίνητο που τους περίμενε έξω από τους  

ραδιοθαλάμους. Οι τεχνικοί και στενοί συνεργάτες των εκφωνητών είχαν χαμηλώσει 
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τα μεγάφωνα στο Ζάππειο και έτσι η Γκεστάπο και άλλοι Γερμανοί αξιωματούχοι 

άργησαν να το καταλάβουν, όπως είπε ο  Ντίνος Θεοφιλόπουλος, αυτόπτης μάρτυρας  

και τεχνικός της ΑΕΡΕ160.   

Από τις 15 Αυγούστου και μετά η έκρυθμη κατάσταση επιτείνεται. Οι 

Γερμανοί προσπαθούν να διασφαλίσουν όσο το δυνατόν πιο ασφαλή αποχώρηση, οι 

εντολές των Άγγλων στις δύο αντιμαχόμενες αντιστασιακές παρατάξεις είναι 

αντιφατικές, οι συγκρούσεις ανάμεσα σε ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ έχουν αρχίσει ήδη από 

μήνες και οι πληροφορίες που φτάνουν στην Αθήνα φανατίζουν τα πνεύματα. Οι 

γερμανικές εκπομπές ναι μεν διατηρούνται, αλλά από την άλλη μεταδίδονται ανάκατα 

και έτσι παραμένει το μεικτό πρόγραμμα από κεκτημένη ταχύτητα. Το πρόγραμμα 

του Σταθμού σταμάτησε να γράφεται στις εφημερίδες από τις 15 Σεπτεμβρίου. Πλέον 

οι εκπομπές του σταθμού της Αθήνας δεν προτιμούνται ιδιαίτερα σε σχέση με τις 

εκπομπές του BBC, που συγκεντρώνουν τις προτιμήσεις των ακροατών161. 

 

   3.10.  Οι Γερμανοί φεύγουν «ξηλώνοντας» την ΑΕΡΕ 

   Ο ραδιοφωνικός σταθμός ξεκίνησε να αποδομείται σιγά σιγά. Οι ζωντανές 

εκπομπές έδωσαν την θέση τους στους δίσκους. Οι εργαζόμενοι δεν πήγαιναν συχνά 

στην δουλειά τους και ο Βουλπιώτης δεν ήταν συχνά στο γραφείο του. Η φήμη πως οι 

Γερμανοί κατά την αποχώρησή τους θα κατέστρεφαν τον σταθμό χειροτερεύει το 

κλίμα και εντείνει την αγωνία. Έτσι, ως μεγάλοι ηττημένοι του πολέμου, με το ηθικό 

καταρρακωμένο, μέσα στο πείσμα και τον πανικό, αρχίζουν να ξηλώνουν τον Σταθμό 

της Παλλήνης, αχρηστεύοντας λυχνίες και διαλύοντας εγκαταστάσεις. Έχοντας 

εξοπλίσει τα ραδιοφωνικά δίκτυα που λειτουργούσαν στην Αττική και ιδίως τον 

Σταθμό της Παλλήνης με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, είναι φυσικό να μην 

θέλουν να αφήσουν τέτοιο εξοπλισμό στον εχθρό. Λίγες μέρες πριν από την 

αποχώρησή τους παρέδωσαν τη φύλαξη των εγκαταστάσεων στα Λιόσια στους 

ευζώνους των ταγμάτων ασφαλείας162. 

 Οι ελπίδες για τη σωτηρία του Σταθμού εξανεμίζονται όταν το βράδυ της 

11ης Οκτωβρίου, οι Γερμανοί ανατίναξαν και τους τρεις ιστούς στην Παλλήνη, 60 

μέτρων ο καθένας. Προσπάθησε η ελληνική κυβέρνηση στο Κάιρο, μέσω μυστικής 

                                                             
160 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 148-149 
161 Γ. Χατζηδάκης, «Ω, άγιε αιθέρα...», Ιστορία της ελληνικής ραδιοφωνίας, Αθήνα 2015, σ. 149 
162 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 150 
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εντολής στον Βασίλη Καλαμπόκη, αντιπρόσωπο της Φίλλιπς και έφεδρο αξιωματικό 

του Μηχανικού, να διαφυλάξει τον σταθμό των Λιοσίων, αλλά δεν τα κατάφερε. Στις 

11 Οκτωβρίου, μια μικρή ομάδα Γερμανών με επικεφαλής κάποιον λοχαγό Σμιτ, 

έδιωξε τους τσολιάδες και εγκαταστάθηκε στα Λιόσια. Ήταν μονάδα καταστροφής163. 

 

3.11. Το τέλος του πολέμου  

Ο Καλαμπόκης είχε την πληροφόρηση ότι οι Γερμανοί  θα παγίδευαν με   

εκρηκτικά στις εγκαταστάσεις των Λιοσίων. Δούλεψαν ασταμάτητα για 2 ημέρες από 

τις 11 έως τις 13 Οκτωβρίου. Παρόλο που η Αθήνα είχε σημαιοστολιστεί στις 12 

Οκτωβρίου, οι Γερμανοί ήταν ακόμα παρόντες. Ο Καλαμπόκης πρόλαβε και 

ειδοποίησε τη Χωροφυλακή και με τον τεχνικό Ηλία Τσανταρλή και αρκετούς 

περιοίκους έφτασαν στο σημείο. Την ίδια ώρα κατέφθασε και ο Νίκος Κορωναίος, 

πυροτεχνουργός του στρατού. Οι τρεις τεχνικοί της Ραδιοφωνίας, Αθανασόπουλος, 

Γρίβας, Τσανταρλής και ο Κορωναίος, με μεγάλο κίνδυνο εντοπίζουν τις παγιδεύσεις 

και αρχίζουν να αποσυνδέουν τα εκρηκτικά. Έτσι σώθηκαν οι εγκαταστάσεις των 

Λιοσίων, η απώλεια των οποίων θα σήμαινε δύο τουλάχιστον χρόνια μέχρις ότου 

αναπληρωθούν τα μηχανήματα και οι εγκαταστάσεις. Είχε κερδηθεί λοιπόν μία 

σπουδαία ραδιοφωνική νίκη164. 

Παρά τις καταστροφές που έγιναν στις εγκαταστάσεις, η ραδιοφωνία είχε 

έναν σημαντικό στόχο να διεκπεραιώσει και αυτός δεν ήταν άλλος από την μετάδοση 

της πιο σημαντικής είδησης που είχε να μεταδώσει σ’ όλα τα χρόνιας της λειτουργίας 

της: το τέλος του πολέμου. Στις 12 Οκτωβρίου 1944, από τον μικρό πομπό του 

Χημείου, αναγγέλθηκε η αποχώρηση των Γερμανών, πάλι με τον Κώστα 

Σταυρόπουλο ως εκφωνητή. Έκανε εκπομπές για αρκετές ημέρες μέχρι να 

αποκατασταθεί η κεραία στα Λιόσια165. 

 Το πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών έχει ήδη από- 

γερμανοποιηθεί από τον Μάρτη του 1945 και έχουν αποβιβασθεί στην Ελλάδα 

Βρετανικά στρατεύματα, διαμορφώνοντας ένα πρόγραμμα που τα εξυπηρετεί. Το 

χαρακτηριστικό σήμα του «Τσομπανάκου» μεταφέρθηκε στο Λονδίνο, γλιτώνοντας 

τη γερμανική κατοχή και αρχίζοντας με το πατριωτικό του ξύπνημα τις ελληνικές 

                                                             
163 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 150  
164 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 151  
165 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 153 
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εκπομπές του BBC για τους μαχόμενους Έλληνες «Εδώ Λονδίνον»166. Στο Ζάππειο 

υπήρχε ένα κέντρο λήψεων με καλούς αγγλικούς δέκτες Marconi, όπου γίνονταν και 

κατά τη διάρκεια της γερμανικές κατοχής, παράνομες ακροάσεις από τις 

ελληνόφωνες εκπομπές του BBC και κατασκοπευτική διασπορά ειδήσεων για τις 

κινήσεις και τις ήττες του εχθρού, ιδίως όσο πλησίαζε το ελπιδοφόρο τέλος του 

πολέμου167.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
166 Μ. Χαιρετάκης, Η ραδιοφωνία στην Ελλάδα 1930-1950,  Αθήνα 2014,  σ. 103 
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Δ΄ Κεφάλαιο 

Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και η ανασυγκρότηση της ραδιοφωνίας 

4.1. Το τέλος του πολέμου και τα Δεκεμβριανά  

Οι τελευταίοι Γερμανοί στρατιώτες έφυγαν από την Αθήνα στις 12 

Οκτωβρίου 1944, ύστερα από τριάμισι χρόνια κατοχής και εκατόμβες νεκρών. Ο 

αθηναϊκός λαός πανηγύρισε την απελευθέρωση της χώρας με ξέφρενους 

πανηγυρισμούς ψάλλοντας, εκτός από τον εθνικό ύμνο, ακόμη και το «Χριστός 

Ανέστη» από ανακούφιση για όσα δεινά πέρασαν.  

Ωστόσο από τα τέλη Οκτώβρη έως τα τέλη Νοεμβρίου 1944 η πολιτική 

κατάσταση σε όλη τη χώρα επιδεινώθηκε και οξύνθηκαν υπέρμετρα οι αντιθέσεις 

ανάμεσα στην Εαμική Αριστερά και τους συνασπισμένους αντικομμουνιστές 

αντιπάλους της, με πράξεις βίας και εμπρηστικές αλληλοκατηγορίες168.  

Δυο αντίπαλα στρατόπεδα διεκδικούσαν την εξουσία και κυρίως τον έλεγχο 

του στρατού169 μετά την απελευθέρωση: Από τη μια οι αντάρτες, κυρίως του ΕΑΜ-

ΕΛΑΣ και από την άλλη τα παλιά αστικά κόμματα, με αρχηγούς τους παλιούς 

κομματικούς ηγέτες που ήταν ταγμένοι εναντίον των κομμουνιστών και είχαν επίσης  

και την υποστήριξη των Άγγλων.  

Οι δύο κύριες και αντιθετικές μεταξύ τους ιδεολογικές πλατφόρμες που 

διεκδικούσαν την εξουσία μετά την αποχώρηση των Γερμανών είχαν διαμορφωθεί ως 

εξής: η κυβερνητική πλατφόρμα επιζητούσε την επαναφορά στο status quo ante και η 

άλλη που εξέφραζε, σε όχι ασήμαντο βαθμό, τους στόχους και τις επιδιώξεις 

ευρύτερων στρωμάτων που είχαν ήδη χειραφετηθεί από τις κρατούσες αντιλήψεις 

πριν από την έναρξη του πολέμου, αποκομίζοντας σημαντικά συμπεράσματα από όσα 

συνέβησαν στα χρόνια της Κατοχής170.  

Η τελευταία αυτή πλατφόρμα μπορεί να χαρακτηριστεί ριζοσπαστική, στο 

μέτρο κατά το οποίο εξέφραζε απόψεις, όχι συμβατές με τον γενικότερο στόχο της 

διατήρησης του status quo ante, αν και το ενδυναμωμένο ΚΚΕ είχε μια τουλάχιστον 

αξιόλογη, αν όχι κυρίαρχη συμμετοχή σε αυτήν171.   

                                                             
168 Ν. Οικονόμου, «Η πορεία προς την εμφύλια σύρραξη και τα Δεκεμβριανά (Οκτ. 1944-Ιαν. 1945)», 

στο: Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 25 (1992), σ. 407 
169 Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Κατοχή-Αντίσταση 1940-1945, τ. .3 

(2007), μέρος Β΄, σ. 383  
170 Μ. Χαιρετάκης, Η ραδιοφωνία στην Ελλάδα 1930-1950, Αθήνα 2014,  σ. 143 
171 Μ. Χαιρετάκης, ό. π., σ. 143 
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Η κυβερνητική πλατφόρμα, που αντιστοιχεί στην μετά-απελευθερωτική 

κυβέρνηση της χώρας, είχε τη συνδρομή της μεγάλης πλειοψηφίας του Τύπου, ο 

οποίος διατηρούσε μια τουλάχιστον φιλική στάση απέναντί της και επιπλέον, το 

κυβερνητικό ραδιόφωνο, το οποίο υπαγόταν στον άμεσο κρατικό έλεγχο. Η άλλη 

πλευρά είχε στη διάθεσή της έναν ιδιαίτερα περιορισμένο αριθμό τίτλων εφημερίδων 

και από το 1947 και μετά, τον ραδιοφωνικό σταθμό «Ελεύθερη Ελλάδα», ο οποίος 

ελεγχόταν από το ΚΚΕ172. 

Ο ραδιοφωνικός σταθμός «Ελεύθερη Ελλάδα» ξεκίνησε τις μεταδόσεις του 

στις 16 Ιουλίου 1947, ως σταθμός του Δημοκρατικού Στρατού, όπως θα αναφερθεί 

και παρακάτω. Αρχικός τόπος μετάδοσής του ήταν το Βελιγράδι και έπειτα το 

Βουκουρέστι. Ο σταθμός λειτουργούσε μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες που 

δυσχέραιναν την μετάδοση των ειδήσεων αλλά και το ίδιο το προσωπικό, που ζούσε 

και δούλευε σε συνθήκες συνωμοτισμού και εγκλεισμού173.  

Ωστόσο το ζήτημα της εξουσίας στην Ελλάδα το φθινόπωρο του 1944 είχε 

ρίζες σε πολλά επίπεδα και σε πολλούς χώρους: ΚΚΕ, ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, τα αστικά 

κόμματα, η κυβέρνηση εθνικής ενότητας με πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου, 

εκπρόσωποι οικονομικών συμφερόντων, πράκτορες ξένων υπηρεσιών, όλοι 

προσπαθούσαν να προωθήσουν τις θέσεις τους και να εκτοπίσουν τους αντιπάλους 

τους174.  

Στη Σύσκεψη του Λιβάνου (Μάιος 1944), ύστερα από κοπιώδεις 

διαπραγματεύσεις με αντιπροσώπους της κυβέρνησης της Μέσης Ανατολής, της 

ΠΕΕΑ (Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης)  και των πολιτικών κομμάτων, 

σχηματίστηκε η κυβέρνηση εθνικής ενότητας, με συμμετοχή υπουργών του ΕΑΜ. Η 

πρώτη μεταπελευθερωτική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου 

έφτασε στην Αθήνα στις 18 Οκτώβρη 1944. Επίσης, τον Σεπτέμβρη του 1944 στην 

Καζέρτα της Ιταλίας υπογράφθηκε η ομώνυμη συμφωνία που αφορούσε κυρίως 

ζητήματα σχετικά με τις αντάρτικες δυνάμεις που δημιουργήθηκαν στα χρόνια της 

Κατοχής.  

Ύστερα από αυτές τις συμφωνίες το ΚΚΕ και οι σύμμαχοί του 

συνειδητοποίησαν την πολύ δύσκολη θέση που τους έφεραν οι υποχωρήσεις τους 

κατά τη διάρκεια των παραπάνω συμφωνιών, υποχωρήσεις που οι αντίπαλοί του 

                                                             
172 Μ. Χαιρετάκης, ό. π., σ. 144 
173 Β. Ψιμούλη, «Η φωνή του κόμματος στα πέτρινα χρόνια», στο : Αρχειοτάξιο, τχ. 1 (1992), σ. 15 
174 Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, ό. π., σ. 383 
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αξιοποίησαν ώστε να ενισχύσουν οι ίδιοι τις θέσεις τους και να ετοιμαστούν για την 

τελική και ουσιαστική αναμέτρηση175. 

 Ούτως ή άλλος ο στόχος ήταν να αποτραπεί η πολιτική επικράτηση του 

ΕΑΜ και σε αυτό συντέλεσε και η επιλογή από τους Άγγλους, του Γεωργίου 

Παπανδρέου ως πρωθυπουργού. Η Αγγλία αποτέλεσε τον καταλύτη στα πολεμικά και 

μεταπολεμικά χρόνια στην Ελλάδα. Δημιούργησε την ελληνική Αντίσταση στα 

χρόνια της Κατοχής, ο στόχος τους όμως μεταπολεμικά ήταν η παλινόρθωση της 

μοναρχίας στην Ελλάδα και η πολιτική εξουδετέρωση του ΕΑΜ και προς τον στόχο 

αυτό κινητοποίησε όλα της τα μέσα.  

Η κύρια αιτία της διαφωνίας ανάμεσα στις δύο παρατάξεις ήταν η 

αποστράτευση των «εθελοντικών» σωμάτων των διαφόρων οργανώσεων που είχε 

οριστεί να γίνει στις 10 Δεκεμβρίου. Κάθε πλευρά έδινε διαφορετική ερμηνεία σε 

αυτή την αποστράτευση: οι Βρετανοί και η αντιεαμική παράταξη στόχευαν στην 

αποστράτευση του ΕΛΑΣ (της ισχυρότερης ένοπλης δύναμης στη χώρα) ή 

τουλάχιστον στην υπαγωγή της στις διαταγές του στρατηγού Σκόμπυ. Με αυτό θα 

πετύχαινε την ουσιαστική εξουδετέρωση του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ συναινούσε στην 

αποστράτευση αυτή, όμως με όρους και προϋποθέσεις που δεν θα οδηγούσαν στην 

ανατροπή των ευνοϊκών για το ίδιο στρατιωτικών και πολιτικών συσχετισμών176.  

Οι δυο πλευρές άρχισαν να οδηγούνται στην απόλυτη ρήξη όταν η 

κυβέρνηση πήρε ερήμην των υπουργών του ΕΑΜ που συμμετείχαν στην κυβέρνηση, 

αποφάσεις για τη διάλυση όλων των ενόπλων δυνάμεων εσωτερικού και εξωτερικού 

και τα πράγματα έφτασαν στα άκρα όταν ο αρχηγός του ΕΛΑΣ Στέφανος Σαράφης 

αρνήθηκε την υπαγωγή του στρατού του στις διαταγές του Σκόμπυ177. 

Ολόκληρη σχεδόν η Αθήνα και μεγάλο μέρος της χώρας είχαν μεταβληθεί σε 

«Σκομπία». Έτσι λέγονταν κατά τη διάρκεια των Δεκεμβριανών οι περιοχές 

Κολωνακίου και Συντάγματος που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του Άγγλου 

στρατιωτικού διοικητή Σκόμπυ178.  

Έγιναν προσπάθειες συμβιβασμού ανάμεσα στο ΕΑΜ και τον Γεώργιο 

Παπανδρέου που κατέληξαν σε ναυάγιο, με τις δυο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται 

για ασυνέπεια, με αποτέλεσμα την 1η Δεκεμβρίου 1944 η ρήξη να είναι προ των 

                                                             
175 Ν.Οικονόμου, «Η πορεία προς την εμφύλια σύρραξη και τα Δεκεμβριανά (Οκτ. 1944-Ιαν. 1945)»,  

ό. π., σ. 407 
176 Ν. Οικονόμου, ό. π., σ. 407 
177 Νικόλαος Οικονόμου,  ό. π., σ. 407 
178 Γ. Χατζηδάκης, «Ω, άγιε αιθέρα...», Ιστορία της ελληνικής ραδιοφωνίας, Αθήνα 2015, σ. 160 
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πυλών. Η κυβέρνηση αποφάσισε, χωρίς τη συμμετοχή των υπουργών του ΕΑΜ, την 

παράδοση της εαμικής Εθνικής Πολιτοφυλακής στα Τάγματα Εθνοφυλακής, δηλαδή 

στις αντιεαμικές δυνάμεις179. Παράλληλα δημοσιεύθηκε προκήρυξη του στρατηγού 

Σκόμπυ με αντιεαμικό περιεχόμενο που όξυνε ακόμη περισσότερο την κατάσταση.  

Το ΕΑΜ την ίδια μέρα απέσυρε τους υπουργούς του από την κυβέρνηση και 

προχώρησε στην οργάνωση μεγάλου συλλαλητηρίου διαμαρτυρίας στις 3 Δεκεμβρίου 

στην πλατεία Συντάγματος, το οποίο παρά την κυβερνητική απαγόρευση είχε 

τεράστια συμμετοχή. Ωστόσο η κατάληξη του συλλαλητηρίου ήταν τραγική, καθώς 

οι κυβερνητικές δυνάμεις μαζί με Άγγλους στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον των 

διαδηλωτών με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 30 άνθρωποι και να 

τραυματιστούν άλλοι τόσοι.  

Ξεκίνησε μια μάχη στην καρδιά της Αθήνας που κράτησε ως τις αρχές 

Ιανουαρίου 1945. Η Εαμική παράταξη διέθετε μικρότερο αριθμό δυνάμεων και 

ελαφρύτερο οπλισμό από τους αντιπάλους της και ενώ φαινόταν σε αρκετές φάσεις 

να κλίνει υπέρ της η ένοπλη σύρραξη, εντούτοις η κυβερνητική παράταξη υπό τις 

αγγλικές στρατιωτικές διαταγές ήταν σε σαφώς ευνοϊκότερη θέση, ιδίως μετά την 

άφιξη του Βρετανού στρατάρχη Αλεξάντερ και του υπουργού Μακ Μίλλαν στην 

Αθήνα180. 

Η αιφνιδιαστική άφιξη του Τσώρτσιλ στην Αθήνα έκανε πολλούς να 

πιστέψουν σε μια επερχόμενη συμφωνία μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών.  

Έγιναν αλλεπάλληλες συναντήσεις με εκπροσώπους του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, τον Γεώργιο 

Παπανδρέου και μελών της κυβέρνησης, τον Τσώρτσιλ, τον Βρετανό υπουργό των 

Εξωτερικών Ήντεν και του στρατάρχη Αλεξάντερ, υπό την προεδρία του 

αρχιεπισκόπου  Δαμασκηνού, που όμως κατέληξαν σε  νέο ναυάγιο181.  

Η μάχη της Αθήνας συνεχίστηκε με δυσμενή έκβαση για τον ΕΛΑΣ, ο 

οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πρωτεύουσα το πρωί της 5ης Ιανουαρίου 

1945. Στις 31Δεκεμβρίου ανέλαβε καθήκοντα αντιβασιλέως ο αρχιεπίσκοπος 

Δαμασκηνός, παραιτήθηκε η κυβέρνηση Παπανδρέου και σχηματίστηκε νέα 

κυβέρνηση υπό τον  Νικόλαο Πλαστήρα.   

Το ΕΑΜ επλήγη όχι μόνο από τη δυσχερή πολεμική θέση στην οποία 

βρέθηκε, αλλά και από την έλλειψη διεθνούς υποστήριξης, καθώς ο ίδιος ο Στάλιν με 
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επιστολή του στον Τσώρτσιλ απέφυγε να υποστηρίξει την μαχόμενη ελληνική 

Αριστερά182.  

Στις 11 Ιανουαρίου 1945 υπογράφθηκε ανακωχή μεταξύ των Βρετανών και 

του ΕΛΑΣ που καθόριζε την παύση πυρός από τις 14 Ιανουαρίου και την 

οπισθοχώρηση των δυνάμεων του ΕΛΑΣ από θέσεις που είχαν καταλάβει στα νησιά 

και τη νότια Ελλάδα183.  

Ο ΕΛΑΣ κατηγορήθηκε πως κατά την υποχώρησή του πήρε μαζί του έναν 

μεγάλο αριθμό αμάχων και ομήρων, πολλοί από τους οποίους εκτελέστηκαν επί  

τόπου ή πέθαναν από τις κακουχίες. Από την άλλη πλευρά, η κυβερνητική παράταξη 

προχώρησε και αυτή σε ομαδικές συλλήψεις και άλλες διώξεις αριστερών πολιτών184. 

Οι δυο αντιμαχόμενες πλευρές αντάλλαξαν βαρύτατες κατηγορίες και 

χαρακτηρισμούς και απέδιδαν επίσης η μια στην άλλη πολλές πράξεις 

φρικαλεότητας.  

Το Έθνος με ένα χρονογράφημα στις 11 Φεβρουαρίου 1945, παρουσιάζει 

την εικόνα των δρόμων και την ατμόσφαιρα της θλίψης και της αγωνίας μετά την 

περιπέτεια των Δεκεμβριανών: «Θα ξαναγυρίσει? Θα περάση πολύς καιρός για να 

ανακτήση την παληά της όψι η πρωτεύουσα, την όψι που δίνη η ψυχική υγεία. Με 

άλλους λόγους, δύσκολα θα ξανάρθη η Αθήνα που ξέραμε. Η Αθήνα που τραγουδούσε, 

η Αθήνα με τα χαρούμενα δειλινά της, με τα βράδυα της, που το σκοτάδι ήταν 

ημερώτερο και από το φως. Τώρα η πόλις είναι σαν μια μακροχρόνια πολυώδυνη 

αρρώστεια στην περίοδο μιας αναρρώσεως που, όπως φαίνεται, θα κρατήση πολύ. 

Πρόσωπα ωχρά, σκυθρωπά, με βαθειές ρυτίδες που έσκαψε η αγωνία. Ένα πλήθος 

ανθρώπων κατεστραμμένων αλλά ευχαριστημένων που ζουν. Ένα άλλο πλήθος 

σιωπηλών, σκεπτικών, που πιστεύουν ολίγον και αμφιβάλλουν πολύ και ένα άλλο 

πλήθος έξαλλων ανθρώπων, που τρέχουν για μια κούτα τσιγάρα ή για μισή οκά 

μακαρόνια. Αυτός είναι ο αθηναϊκός δρόμος. Πολλοί σιωπούν, ολίγοι φλυαρούν, 

ελάχιστοι μειδιούν. Οι περισσότεροι διατηρούν την έκφραση της καταπλήξεως. Η 

τραγωδία υπήρξε καταπληκτικώς πρωτοφανούς αγριότητος. Ερευνάται προχείρως εκεί 

στη γωνιά του δρόμου η ιστορία. Δεν υπάρχει όμοια περιπέτεια, λέγουν. Και συνεχίζουν 

τον δρόμο τους. Ένα σπίτι που έπεσε. Ένας πατέρας που σκοτώθηκε. Έπειτα έρχονται 

                                                             
182 Ν. Οικονόμου, «Η πορεία προς την εμφύλια σύρραξη και τα Δεκεμβριανά (Οκτ. 1944-Ιαν. 1945)», 

στην: Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ.25 (1992), σ. 408 
183 Ν. Οικονόμου, «Η Συμφωνία της Βάρκιζας (Ιαν.-Φεβρ. 1945)», στην:  Εκπαιδευτική Ελληνική 

Εγκυκλοπαίδεια, τ. 25 (1992), σ. 409 
184 Ν. Οικονόμου, ό. π., σ. 409 
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άλλοι και έπειτα άλλοι. Και όλοι μαζί αποτελούν το μέγα πλήθος των πονεμένων, των 

βασανισμένων, των πενθούντων, που εκήδευσαν μίαν ζωήν ή μίαν χαράν. Παρελθόν: 

Αλλά δεν είναι ακόμη παρελθόν. Ακόμη καταρρέουν οι τοίχοι των ανατιναχθέντων 

σπιτιών και η πόλις ακόμη κηδεύει»185.    

Τα Δεκεμβριανά θεωρούνται ο προπομπός του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 

που ακολούθησε και σημάδεψε την αρχή μιας περιόδου κατά την οποία η ελληνική 

κοινωνία, παρά τη συμμετοχή της σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς, θα βρισκόταν 

επί δεκαετίες σε διαφορετικό επίπεδο από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κοινωνίες.  

Στις περιοχές που έμειναν εκτός της σοβιετικής επιρροής, όπως η Ελλάδα 

και η Ισπανία του Φράνκο, θα δικάζονταν και θα εκτελούνταν τις επόμενες δεκαετίες 

άνθρωποι για τα πολιτικά τους φρονήματα και η πνευματική ανάπτυξή τους θα 

βρισκόταν υπό επιτήρηση που θα περιόριζε ασφυκτικά τη δημιουργικότητα της 

κοινωνίας186. Τα Δεκεμβριανά του 1944  καθόρισαν την πορεία της μεταπολεμικής 

Ελλάδας.  

  

4.2. Η Συμφωνία της Βάρκιζας (12 Φεβρουαρίου 1945) 

  Από τις 2 Φεβρουαρίου 1945 ξεκίνησαν στη Βάρκιζα οι διαπραγματεύσεις 

για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης που θα έβαζε τέλος στις θεσμικές και πολιτικές 

συγκρούσεις του Δεκεμβρίου και θα συμφιλίωνε τις αντίπαλες παρατάξεις.  

Η τελική συμφωνία υπογράφθηκε στις 12 Φεβρουαρίου και αποφασίστηκε 

μεταξύ άλλων: η  αποστράτευση του τακτικού και εφεδρικού ΕΛΑΣ (ΕΑΝ και 

Εθνική Πολιτοφυλακή), η ανασυγκρότηση του ελληνικού στρατού στη βάση της 

τακτικής και γενικής στρατολογίας, η παράδοση από την πλευρά του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ 

των περιοχών που κατείχε. Αποφασίστηκαν επίσης η άρση του στρατιωτικού νόμου 

και η αποκατάσταση των συνταγματικών και δημοκρατικών ελευθεριών σε όλη τη 

χώρα187.  

Επίσης αποφασίστηκαν η διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το φλέγον ζήτημα 

του πολιτειακού και η διεξαγωγή εκλογών για τη συγκρότηση συντακτικής Βουλής 

μέσα στο 1945, η αμνήστευση για όλα τα πολιτικά αδικήματα που είχαν τελεστεί από 

τις 3 Δεκεμβρίου 1944, αλλά όχι για τα «συναφή κοινά αδικήματα κατά της ζωής και 

                                                             
185 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 162-163  
186 Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Κατοχή-Αντίσταση 1940-1945,  τ. 3 

(2007), μέρος Β΄, σ. 390 
187 Ν. Οικονόμου, «Η Συμφωνία της Βάρκιζας (Ιαν.-Φεβρ. 1945)», στην:  Εκπαιδευτική Ελληνική 

Εγκυκλοπαίδεια,  ό. π., σ. 409 



 
 

 

72 

της περιουσίας, τα οποία δεν ήταν απαραιτήτως αναγκαία για την επιτυχία του 

πολιτικού αδικήματος»188. 

Ένα ζήτημα που ήταν εξίσου σημαντικό με το πολιτειακό ήταν η 

εκκαθάριση όλου του κρατικού μηχανισμού και ειδικότερα των σωμάτων ασφαλείας, 

από άτομα που συνεργάστηκαν με τις εχθρικές αρχές Κατοχής ή υπήρξαν όργανα της 

δικτατορίας Μεταξά189. 

Η τυπική διάλυση του ΕΛΑΣ ξεκίνησε στις 16 Φεβρουαρίου και η ολική 

αποστράτευσή του έγινε στις 28 του ίδιου μήνα, με την παράδοση του οπλισμού του 

στους Βρετανούς. Ωστόσο όπως αποδείχθηκε στην πορεία των γεγονότων, 

παραδόθηκε μόνο ένα μικρό μέρος του οπλισμού του ΕΛΑΣ, παρόλο που η παράδοση 

όλου του οπλισμού ήταν ο ουσιώδης όρος της συμφωνίας της Βάρκιζας190.   

Οι αντάρτες του ΕΛΑΣ περίλυποι και οργισμένοι παρακολουθούν από το 

ραδιόφωνο τα νέα για τη Συμφωνία της Βάρκιζας. Η Συμφωνία προκάλεσε αρνητικά 

συναισθήματα στους μαχητές της Εθνικής Αντίστασης, οι οποίοι βρέθηκαν μπροστά 

σε μια συμβιβαστική κατάληξη μετά τα όσα πρόσφεραν στην εθνική Αντίσταση191. 

Με τη Συμφωνία της Βάρκιζας τερματίστηκε τυπικά η δεκεμβριανή 

σύγκρουση192, ωστόσο αυτό  σήμαινε την στρατιωτική ήττα του ΕΛΑΣ και συνάμα 

την πολιτική ήττα του ΚΚΕ και του ΕΑΜ. Το κίνημα της Εθνικής Αντίστασης 

παραδινόταν χωρίς όρους στην κρίση του αντιπάλου και ήταν η αφετηρία της 

εμφύλιας συμφοράς που ακολούθησε, με την σχεδόν παραδοχή εκ μέρους της 

Αριστεράς, της ελευθερίας του διωγμού των οπαδών της στο άμεσο μέλλον193. 

Η Συμφωνία της Βάρκιζας ήταν εξαιρετικά δυσμενής για την Εαμική 

Αριστερά, που ενώ διατηρούσε τον στρατιωτικό έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της 

χώρας, παραδόθηκε στους αντιπάλους της με μοναδικό αντάλλαγμα κάποιες αόριστες 

και ανεγγύητες υποσχέσεις194. Οι υποστηρικτές της Αριστεράς διώχθηκαν με 

                                                             
188 Ν. Οικονόμου, σ. 409 
189 Ν. Οικονόμου, ό. π., σ. 409 
190Β. Κόντης, «Η εμφύλια διαμάχη 1944-1949», στην: Ιστορία του ελληνικού έθνους. Σύγχρονος 
Ελληνισμός από το 1941 ως το τέλος του αιώνα, τ. 16 (2000),  σ. 111 
191 Γ. Χατζηδάκης, «Ω, άγιε αιθέρα»... Ιστορία της ελληνικής ραδιοφωνίας, Αθήνα 2015, σ. 160 
192 Η. Νικολακόπουλος, «Το μετέωρο βήμα προς την ομαλότητα: Φεβρουάριος 1945-Μάρτιος 1946», 

στα: Τα Νέα Ιστορία: Ο εμφύλιος πόλεμος 1946-1949. Στιγμές της σύγχρονης Ελλάδας, τ. 5, (2017),  σ. 

24 
193 Τ. Βουρνάς, Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας. Ο εμφύλιος, τ. 4 (2005), σ. 5,  
194 Ν. Οικονόμου, «Η Συμφωνία της Βάρκιζας (Ιαν.-Φεβρ. 1945)», ό. π., σ. 409 
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φυλακίσεις, εξορίες, βασανισμούς, ενώ πολλές ήταν οι καταγγελίες περί «λευκής 

τρομοκρατίας»195 ιδίως στην ύπαιθρο από παρακρατικές οργανώσεις. 

Στην πρώτη επέτειο από τη Συμφωνία της Βάρκιζας, ο Ριζοσπάστης 

δημοσίευσε πίνακες με καταγγελίες για ένα «τρομοκρατικό όργιο» όπως το ονόμασε, 

με 1.192 δολοφονίες, 6.413 τραυματισμούς, 31.640 βασανισμούς και κακοποιήσεις, 

73.091 συλλήψεις, 159 βιασμούς, 873 διαπομπεύσεις, 6.567 ληστείες και 

καταστροφές, 551 επιδρομές, ανατινάξεις γραφείων και τυπογραφείων196.   

Η Συμφωνία της Βάρκιζας και ο αφοπλισμός του ΕΛΑΣ ανακούφισε 

πολλούς, άλλους τους απογοήτευσε, ενώ μια μερίδα πληθυσμού που οραματιζόταν 

πως ύστερα από οκτώ χρόνια δικτατορίας και γερμανικής κατοχής κάτι θα άλλαζε για 

τον λαό, προσγειωνόταν σε μια απέλπιδα πραγματικότητα197. Τα βασικότερα σημεία 

της Συμφωνίας δεν έγιναν πράξη και ίσως αυτό είναι ένας από τους λόγους που ο 

ΕΛΑΣ δεν παρέδωσε το σύνολο του οπλισμού του. Οι  εκατέρωθεν παραβιάσεις της 

συμφωνίας οδήγησαν  τη χώρα στην τελική πορεία προς την εμφύλια σύγκρουση. 

Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Αθήνας, μετά από ένα ολιγοήμερο διάστημα 

ελευθερίας, πέρασε από τα χέρια των Γερμανών στα χέρια των Άγγλων. Οι Βρετανοί 

τον Ιανουάριο του 1945 είχαν εγκαταστήσει έναν πρόχειρο πομπό, λόγω έλλειψης 

ηλεκτρικού ρεύματος, που μετέδιδε μόνο ειδήσεις και ανακοινώσεις. Ο σταθμός 

αυτός αναγγέλλεται ως «Πρόχειρος Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών», είχε πολύ μικρή 

εμβέλεια και τα στούντίο του ήταν αρχικά στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» και 

στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε κάποιο χώρο των Παλαιών Ανακτόρων198. 

Στις μεταδόσεις του σταθμού αυτού προΐσταται ο δημοσιογράφος Δημήτρης 

Χρονόπουλος, που πλαισιωμένος από τον Ιάσωνα Βροντάκη και τον Γεώργιο Πωπ., 

καθιερώνει κανονικό πρόγραμμα με εκπομπές στα μεσαία σε μήκος 499 μέτρων ή 

601 kHz και σε ώρες από τις 7:30 έως τις 10:00 το βράδυ. Η κάλυψη που προσέφερε 

στην ενημέρωση του ταραγμένου πληθυσμού ο σταθμός αυτός ήταν πολύτιμη και 

πρέπει να αναγνωριστεί πως η πρωτοβουλία συγκρότησής του ανήκει στον ίδιο τον 

Δημήτρη Χρονόπουλο, ο οποίος δικαίως αργότερα αναφερόταν ως πρώην διευθυντής 

του ραδιοφωνικού σταθμού199.   

                                                             
195 Η. Νικολακόπουλος,   ό. π., σ. 29 
196 Τα Νέα Ιστορία: Ο εμφύλιος πόλεμος 1946-1949. Στιγμές της σύγχρονης Ελλάδας, τ. 5, (2017), σ. 15 
197 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 160 
198 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 161 
199 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 161 
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Η λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού ήταν επιτακτικά απαραίτητη 

εκείνη την κρίσιμη περίοδο που όλα είχαν καταρρεύσει. Ο πληθυσμός χρειαζόταν να 

ενημερωθεί και να καθοδηγηθεί. Η ραδιοφωνική επικοινωνία, οι ανακοινώσεις και οι 

εντολές ήταν απαραίτητες ώστε να δώσουν στον πτοημένο λαό την αίσθηση ύπαρξης 

κράτους. Ήταν διάχυτη η αίσθηση της καταστροφής γιατί καμιά από τις λειτουργίες 

της πόλης δεν κινούταν200. 

Επομένως ήταν απαραίτητο και για ψυχολογικούς λόγους, εκτός από 

πρακτικούς, να εμφανιστεί, να ακουστεί μέσα στα σπίτια, στα καφενεία και στα άλλα 

κέντρα η φωνή του κράτους, να επισημανθεί η παρουσία του και να επιδειχθεί η 

μέριμνά του και αυτό θα το υπογράμμιζε η λειτουργία της κρατικής ραδιοφωνίας201. 

Με τις πρώτες κινήσεις μιας ακινητοποιημένης κρατικής μηχανής αναδύεται και η 

κρατική ραδιοφωνία202.  

Με μια είδηση στην εφημερίδα Ελευθερία, οι Αθηναίοι πληροφορούνται στις 

18 Ιανουαρίου 1945 πως ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών δεν θα αργούσε να 

επαναλειτουργήσει. Από τις 20 Ιανουαρίου η ανάκτηση της παροχής ηλεκτρικού 

ρεύματος επαναφέρει σε κάποιους ρυθμούς την πόλη. Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός 

επανήλθε στις 22 του μήνα. Οι δυο ζωτικές λειτουργίες, η ραδιοφωνική επικοινωνία 

και οι συγκοινωνίες, έδειξαν πως η ζωή έχει επιστρέψει στην πληγωμένη 

πρωτεύουσα203. 

Η αναγγελία της επαναλειτουργίας του σταθμού περιγράφεται στην 

εφημερίδα Βραδυνή της 22ας Ιανουαρίου 1945: «Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών 

επανέλαβε από σήμερον Δευτέραν την λειτουργίαν του επί μεσαίων κυμάτων-εις μήκος 

κύματος 392 μέτρα ή 765 χιλιοκύκλων κατά τας εξής ώρας: 7.00-9.00 και 16.00-19.00. 

Ομοίως αι εκπομπαί επί μεσαίων κυμάτων εις το γνωστόν μήκος κύματος, 499 μ. ή 601 

χιλιοκύκλοι θα συνεχιστούν κανονικώς από 12.30 έως 15.00 και από 12.30 έως 

22.00»204. 

Το ραδιοφωνικό πρόγραμμα έπρεπε να ανατρέψει την διάχυτη κατάθλιψη 

του κόσμου, να τους ενημερώσει και να τους οδηγήσει στους ρυθμούς της 

ανόρθωσης. Για αυτό και η ανασυγκρότηση της ραδιοφωνίας ήταν κατεπείγουσα 

προτεραιότητα. Την αναγκαιότητα ανασυγκρότησης της ραδιοφωνίας τονίζει και ο 

                                                             
200 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 161 
201 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 161  
202 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 160  
203 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 162  
204 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 162 
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υπουργός των Τηλεπικοινωνίων κ. Σακελλαρόπουλος  σε ανακοίνωσή του. Ο 

Δημήτρης Ευαγγελίδης, θεατρικός συγγραφέας και αρθρογράφος του Έθνους 

δημοσίευσε στις 17 Μαρτίου ένα σχόλιο με τίτλο «Ένα εθνικό ζήτημα», που είναι 

κατατοπιστικότατο γι’ αυτή τη φάση της ραδιοφωνικής ιστορίας205. 

Το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης είχε διαμορφωθεί σε 

ένα στερεότυπο, που με ελάχιστες μεταβολές, θα συνεχιζόταν για μεγάλο χρονικό  

διάστημα. Οι σταθερές εκπομπές ήταν: Ορχήστρα το μεσημέρι και μετά ειδήσεις για 

τους Άγγλους, μετά ειδήσεις για τους Έλληνες και εκπομπή για τις Ένοπλες 

Δυνάμεις. Ακολουθούν ελαφρά τραγούδια, μουσική και πάλι ειδήσεις206. 

Η μόνιμη εκπομπή «Οι καλλιτέχναι μας στο μικρόφωνο» στις 7 μ.μ. και μετά 

ένας αόριστος και ευρύχωρος τίτλος «Ποικιλία» και ειδήσεις στα αγγλικά, ειδήσεις 

στα ελληνικά, ομιλία, ρεσιτάλ πιάνου, τραγούδια, ειδήσεις και άλλη μία σταθερή 

εκπομπή με ελαφρό πάντα περιεχόμενο και με τίτλο «Ελάτε μαζί μας απόψε» και 

εντέλει μελωδίες και ρυθμοί. Ένα φιλολαϊκό πρόγραμμα με ενισχυμένο το σκέλος της 

ψυχαγωγίας, της εθνικής προπαγάνδας (δύο ομιλίες) και φροντίδα για τακτική 

ενημέρωση Ελλήνων, Άγγλων και λοιπών αλλόφωνων207.  

Φυσικά η συγκρότηση των προγραμμάτων δεν ήταν αφημένη στη βούληση 

κάποιου ειδικού ή κάποιας σχετικής επιτροπής. Υπήρχε κρατικός σχεδιασμός που 

αποφάσιζε για το καθετί. Μαζί με την απολύτως απαραίτητη διοικητική ένταξη της 

ραδιοφωνίας σε κάποιον φορέα, η κυβέρνηση παίρνει υπό τον έλεγχό της οτιδήποτε 

εκπέμπεται από τον σταθμό208. 

 Η πρόθεση της κυβέρνησης αποτυπώνεται στο Έθνος της 4ης Απριλίου 

1945: «Η ραδιοφωνία εις το Υπουργείον ΤΤΤ Υπό του υπουργικού Συμβουλίου 

ενεκρίθη συντακτική πράξις διά της οποίας η όλη διοίκησις της ραδιοφωνίας υπάγεται 

εις το υπουργείον ΤΤΤ. Ειδικώς ορίζεται ότι ο καταρτισμός και ο έλεγχος του 

προγράμματος, των διαλέξεων πολιτικού και κοινωνικού περιεχομένου θα υπάγεται εις 

την διεύθυνσιν Τύπου και Πληροφοριών του υπουργείου Εξωτερικών»209. 

Επομένως το ραδιόφωνο υπόκειται σε δύο κρατικές αρχές. Εκτός από τον 

καταιγισμό των εταιρειών ραδιοφωνικών ειδών στους Έλληνες πολίτες, ήρθε και η 

μείωση της συνδρομής των κατόχων ραδιοφώνων από την κυβέρνηση, με δήλωση 

                                                             
205 Γ. Χατζηδάκης, ό.  π., σ. 163 
206 Γ. Χατζηδάκης, ό. π. σ. 164 
207 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 164  
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του υπουργού των ΤΤΤ Σακελλαρόπουλου, σε συνεννόηση με τον τότε διευθυντή της 

ραδιοφωνίας Στέφανο Ελευθερίου210.  

Τον Απρίλη και τον Μάιο του 1945, πέντε μήνες μετά την απελευθέρωση 

και τα Δεκεμβριανά, ξεκίνησαν οι ζυμώσεις για την ριζική αναδιάρθρωση της 

ραδιοφωνίας, με σκοπό την σύσταση ενός αυτόνομου οργανισμού ραδιοφωνίας. Ο 

Στέφανος Ελευθερίου ήταν από τους πρώτους που υποστήριξαν την 

ανεξαρτητοποίηση του ραδιοφώνου και την ανάπτυξη και άλλων σταθμών σε 

πρωτεύουσες νομών. Στην Βραδυνή της 24ης Μαΐου γράφεται πως «μελετάται η 

αντικατάστασιν της Ραδιοφωνικής Εταιρείας και η ίδρυσις κρατικού οργανισμού»211. 

Αποτελούσε κοινό τόπο πως ήταν απαραίτητη η ενίσχυση της εθνικής φωνής 

της Ελλάδας στα 70 κιλοβάτ, διότι με την ισχύ μόλις των 15 κιλοβάτ και με την 

ένταση του σταθμού της να φτάνει λίγο μακρύτερα από τα όρια της Αττικής, η 

Ελλάδα δεν μπορούσε να διακηρύξει τα δίκαιά της, να υπερασπίσει τα συμφέροντά 

της και να επικοινωνήσει με τα τέκνα της που βρίσκονταν στην διασπορά212.  

Η εποχή μετά τον πόλεμο ήταν τόσο κρίσιμη που η ενίσχυση της φωνής της 

Ελλάδας ήταν απαραίτητη. Αμέσως μετά την λήξη του πολέμου είχε εγκατασταθεί 

μια νέα επικοινωνιακή πραγματικότητα, στην οποία οι σχέσεις των κρατών ήταν 

εξισορροπητικές, με δηλώσεις, ανακοινώσεις, προτάσεις και απαντήσεις να 

διασταυρώνονται στον ευρωπαϊκό ορίζοντα. Οι θέσεις των κυβερνήσεων έπρεπε 

καθημερινά να τονίζονται, να αποσαφηνίζονται και να αντιτάσσονται με 

αμεσότητα213.  

Η Ελλάδα ήταν βουβή, ενώ οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Μόσχας και της 

Σόφιας, με εμπρηστικά συνθήματα στους μεθοριακούς πληθυσμούς, υποδαύλιζαν 

αναταραχές. Μέσα σε μια χαώδη, από διοικητικής άποψης, κατάσταση, με γερμανικά 

στρατιωτικά τμήματα να βρίσκονται ακόμα εγκαταλελειμμένα και ένοπλες ελληνικές 

αντάρτικες ομάδες σε διάφορα σημεία της χώρας, με την κρατική μηχανή να 

προσπαθεί να περάσει τους ιμάντες και να κινήσει τους τροχούς σε όλη την 

επικράτεια, το ραδιόφωνο ήταν και για το εσωτερικό πρωταρχικής σημασίας214. 

Οι στρατιωτικές διαταγές και οι κυβερνητικές ανακοινώσεις, οι 

καθοδηγητικές ομιλίες των ειδικών με συμβουλές για την υγεία, τη γεωργία και 
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άλλους βιοτικούς τομείς ήταν απαραίτητο να διανέμονται άμεσα σε όλη την Ελλάδα, 

για αυτό και οι εφημερίδες πίεζαν αρκετά προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης του 

ραδιοφώνου και την θετική αντιμετώπιση του ραδιοφωνικού ζητήματος215.  Σύμφωνα 

με τον Τύπο οι συμμαχικές δυνάμεις θα έδιναν την υποστήριξή τους στην μεγαλύτερη 

εμβέλεια του ελληνικού ραδιοφώνου216. 

Το έτος 1945 θωρείται κοσμογονικό217 για το ραδιόφωνο, παρόλο που η 

πολιτική κατάσταση στη χώρα ήταν τόσο εύθραυστη, που ήταν διάχυτος ο φόβος για 

την απόλυτη ή έστω σχετική αυτονομία στον τομέα των ειδήσεων, μέσω της 

διεύρυνσης της εμβέλειας του ραδιοφώνου και σε άλλες πόλεις. Ο λαός ούτως ή 

άλλως δεινοπαθούσε από την ρευστή πολιτική κατάσταση, γιατί μπορεί για τις 

υπόλοιπες χώρες ο πόλεμος να τελείωσε οριστικά, όμως η Ελλάδα μαστιζόταν από τα 

εμφύλια πάθη που δεν έλεγαν να κοπάσουν. 

Το κράτος δεινοπαθούσε από την παραπληροφόρηση, από ανεξέλεγκτες 

φήμες και διαδόσεις, από τα «χωνιά» που κραύγαζαν όλη μέρα συνθήματα, 

αποκαλύψεις και καταγγελίες αριστερών θέσεων, τις εφημερίδες, ευκαιριακές και 

κατεστημένες, που δημοσίευαν άρθρα ανάλογα με την τοποθέτησή τους και τους 

ξένους σταθμούς, δυτικούς και ανατολικούς, που έστελναν στον Έλληνα ακροατή 

πληροφόρηση και προπαγάνδα, ανάλογα με τις σκοπιμότητές τους218.  

Ο διττός και αινιγματικός ρόλος των Άγγλων στην ελληνική πολιτική σκηνή 

και η στήριξή τους στην ελληνική ραδιοφωνία, είχε σκοπό την εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων της Μεγάλης Βρετανίας. Το επιβάλλον των Άγγλων δεν περιοριζόταν 

μόνο σε θέματα καταλληλότητας θέσεων, πομπών και κεραιών, αλλά και στην ίδια τη 

δομική συγκρότηση του οργανογράμματος της Ραδιοφωνίας,219 με αγγλικές ειδήσεις 

στο πρόγραμμα του ελληνικού προγράμματος, όπως έχει ήδη αναφερθεί και 

παραπάνω.  

Ο στόχος των Άγγλων ήταν η επιστροφή του βασιλιά Γεωργίου Β΄ στο 

θρόνο και η μείωση της δύναμης της Αριστεράς. Καταλυτικός ήταν ο ρόλος τους στα 

γεγονότα που ακολούθησαν, τις εκλογές του 1946 και το δημοψήφισμα για την 

επιστροφή του βασιλιά, γεγονότα που άναψαν ακόμη περισσότερο το φυτίλι του 

μίσους, οδηγώντας την Ελλάδα στον ολέθριο εμφύλιο πόλεμο του 1946-1949. 
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Ε΄ Κεφάλαιο  

Το ραδιόφωνο και η απήχησή του στα πέτρινα χρόνια του εμφυλίου 

5.1. Οι εκλογές της 31ης Μαρτίου 1946    

Από τις αρχές Φεβρουαρίου 1946 το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις 

βουλευτικές εκλογές που είχαν οριστεί για τον Μάρτιο του 1946, τις πρώτες μετά από 

μια δεκαετία δικτατορίας, πολέμων και εμφυλίων αναστατώσεων. Οι συνθήκες ήταν 

τόσο δυσοίωνες που η καταγραφή του λαϊκού φρονήματος ήταν εξαιρετικά δύσκολη. 

Αρχές Φλεβάρη του ’46 σύσσωμη η ελληνική Αριστερά, ύστερα από κοινή απόφαση 

των κομμάτων της, αποφάσισε να μην συμμετάσχει στην εκλογική αναμέτρηση. Έτσι 

έχασε την ευκαιρία να αντιπροσωπευτεί στη Βουλή και άφηνε εκ νέου της 

υποστηρικτές της στην κρίση των αντιπάλων της. 

Οι εκλογές ορίστηκαν για τις 31 Μαρτίου 1946 και έγιναν υπό την επίβλεψη 

εκπροσώπων της Αγγλίας, Γαλλίας και των ΗΠΑ. Οι εκλογές έγιναν εν μέσω πολλών 

παρατυπιών και το καταγεγραμμένο λαϊκό φρόνημα αποτυπώθηκε με δυσκολία. Ο 

δεξιός συνασπισμός των Τσαλδάρη, Γονατά, Αλεξανδρή κατέλαβε το 50,8% των 

ψήφων, ωστόσο υπήρχαν αντικρουόμενες απόψεις για το όνομα του πρωθυπουργού 

και προκειμένου να αποφευχθεί μια νέα πολιτική κρίση, σχηματίστηκε κυβέρνηση 

εθνικής ενότητας, με πρωθυπουργό τον Παναγιώτη Πουλίτσα, πρόεδρο του ΣτΕ220.    

Οι εκλογές της 31ης Μαρτίου 1946 συνοδεύτηκαν από ένα γεγονός τεράστιας 

ιστορικής σημασίας. Το βράδυ της 30ης Μαρτίου μια ομάδα ένοπλων αριστερών 

επιτέθηκε εναντίον των δυνάμεων της Χωροφυλακής και της Εθνοφυλακής στην 

κωμόπολη Λιτόχωρο της Πιερίας. Η πράξη αυτή σημάδεψε το τέλος της 

μεταδεκεμβριανής περιόδου και αποτέλεσε το έναυσμα για τον μακρύ, πολύνεκρο και 

καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο (1946-1949), που θα κατέληγε στη συντριβή της 

Εαμικής Αριστεράς221. 
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5.2. Το δημοψήφισμα για την επιστροφή του Γεωργίου Β΄ 

Πριν την ανάλυση του εμφυλίου πολέμου πρέπει να αναφερθεί το 

δημοψήφισμα που έγινε μετά τις εκλογές για την επιστροφή του βασιλιά Γεωργίου 

στην Ελλάδα. Ενώ είχε ήδη ξεκινήσει ο εμφύλιος πόλεμος μετά την επίθεση στο 

Λιτόχωρο, το δημοψήφισμα για την επάνοδο του Γεωργίου διεξήχθη την 1η 

Σεπτεμβρίου 1946 και σύμφωνα με το αποτέλεσμα, το 68,4% του λαού τάχθηκε υπέρ 

της επιστροφής του Γεωργίου Β΄222.  

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος αμφισβητήθηκε και από την Αριστερά 

και από τις δυνάμεις του Κέντρου, ωστόσο ο λαός υποδέχθηκε με ξέφρενους 

πανηγυρισμούς τον βασιλιά Γεώργιο, ο οποίος επέστρεψε στις 28 Σεπτεμβρίου στην 

Ελλάδα. Η χώρα μπήκε σε μια νέα ιστορική φάση, με λυμένο πια το πολιτειακό 

ζήτημα αλλά με ανοιχτά τα προβλήματα της εσωτερικής ειρήνευσης223. 

 

5.3.  Ο εμφύλιος 1946-1949   

Πριν αναλυθούν οι φάσεις του εμφυλίου πολέμου να σημειωθεί πως και ο 

χώρος του ραδιοφώνου από το 1946 και μετά ακολούθησε την εμφυλιακή τροχιά 

στην οποία είχε μπει όλη η χώρα. Η χρήση των ΜΜΕ προς την κατεύθυνση της 

οξυνόμενης διαμάχης υποβοηθείται από το ραδιόφωνο ενώ μερικές από τις 

ραδιοφωνικές  εκπομπές «αναμεταδίδονται», επιλεκτικά ασφαλώς, από εφημερίδες224.  

Η είσοδος του 1946 βρίσκει την αντικομμουνιστική καταφορά κατά του ΕΙΡ 

(Εθνικό ίδρυμα Ραδιοφωνίας) σε κορύφωση. Πρωτοστατεί η Βραδυνή με τον 

Χρονόπουλο και εναρμονίζονται όλες οι δεξιές εφημερίδες, στα επιτελεία των οποίων 

έχουν συμπτυχθεί συνεργάτες όλων των προγενέστερων φάσεων της ραδιοφωνίας225. 

Στόχος ήταν η δήθεν «εαμοποίηση του προγράμματος», που φυσικά 

βρίσκεται μόνο στη φαντασία των πολεμίων του Σταθμού. Ο διευθυντής του ΕΙΡ 

ωστόσο, εν μέσω συνδυασμένων πυρών, προσπαθούσε να αποκαταστήσει την 

λειτουργία του σταθμού και να επανορθώσει τη μειωμένη του εμβέλεια226.  

                                                             
222 Ν. Οικονόμου, «Η πρώτη φάση του Εμφυλίου Πολέμου από την επίθεση στο Λιτόχωρο ως το 
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225 Γ. Χατζηδάκης, «Ω, άγιε αιθέρα...», Ιστορία της ελληνικής ραδιοφωνίας, Αθήνα 2015, σ. 172 
226 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 172 



 
 

 

80 

Οι επιθέσεις αυτές εναντίον του ΕΙΡ δείχνουν την διευρυνόμενη 

σημαντικότητα του ραδιοφώνου, φτάνουν ωστόσο στα όρια της απαξίωσης, με 

σχόλια για «παχυλούς μισθούς σωρείας αργομίσθων», «Ραδιοφωνικής Κόπρου του 

Αυγείου»227. Οι εφημερίδες λειτουργούν συμπληρωματικά αλλά μερικές φορές σε 

αντίθεση με το ραδιόφωνο. Για παράδειγμα οι εφημερίδες κατακρίνουν την περικοπή-

κατά την ραδιοφωνική μετάδοση της ανακοίνωσης του αρχηγού των Φιλελευθέρων 

Θεμιστοκλή Σοφούλη-των σημείων που αντιπολιτευόταν την κυβέρνηση228.  

Το εύθραυστο πολιτικό σκηνικό με τις διάφορες κομματικές μερίδες να 

μετακινούνται και να μετασχηματίζονται και με το περιεχόμενο των συνθημάτων 

τους να είναι αδιευκρίνιστο, κάνει τους υπεύθυνους του ραδιοφωνικού σταθμού να 

προσπαθούν να ανταπεξέλθουν μέσα σε αυτή τη ρευστή κατάσταση χωρίς ωστόσο να 

κατορθώνουν να γλιτώσουν από την σκληρή επιθετικότητα των δεξιών φύλλων229.  

Παρά την πίεση των δριμύτατων επικρίσεων, οι υπεύθυνοι του 

ραδιοφωνικού προγράμματος δεν σταματούν να επιχειρούν καινοτομίες, που σκοπό 

έχουν να πλουτίσουν τη ραδιοφωνική προσφορά και να ανταποκριθούν στις ανάγκες 

των ακροατών230. Τον Ιανουάριο του 1946, με πρωτοβουλία του διευθυντή της 

ραδιοφωνίας Γιάννη Δημαρά και ύστερα από πρόταση του Κώστα Κροντηρά, 

αποφασίζεται η λειτουργία ενός ανεξάρτητου προγράμματος που θα εκπέμπει σε 

άλλη συχνότητα και θα προσφέρει εκπομπές ελαφρότερες και περισσότερο τοπικού 

ενδιαφέροντος εφόσον  η εμβέλειά του θα ήταν περισσότερο περιορισμένη από τα 

υπόλοιπα προγράμματα του ΕΙΡ231. 

Το «Δεύτερο Πρόγραμμα», όπως ονομάστηκε, ήταν απαραίτητο για να 

καλύψει τις ποικίλες και διαφορετικές απαιτήσεις ολόκληρου του πληθυσμού των 

ακροατών, που όπως ήταν φυσικό αντιπροσώπευαν  διάφορες τάξεις και μερίδες232.  

Η ζωή του προγράμματος αυτού διήρκησε ένα εξάμηνο, με τελευταία αναγραφή στις 

12 Μαΐου 1946233.  

 Η νέα κυβέρνηση υπό τον Παναγιώτη Πουλίτσα προσέφερε έδαφος για 

ακόμη δριμύτερη κριτική για τη λειτουργία της ραδιοφωνίας. Πριν τις εκλογές οι 

εθνικόφρονες αντίπαλοι των Πετμεζά-Δημαρά είχαν καλλιεργήσει διχαστικό κλίμα 
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στο προσωπικό του ΕΙΡ, πατρονάροντας και κατευθύνοντας τις αξιώσεις κάποιων που 

είχαν εργαστεί για την ΑΕΡΕ αλλά δεν προσλήφθηκαν από το ΕΙΡ. Γίνονταν 

αντιπαραθέσεις με παίγνιο την εργασία των ανθρώπων234. 

Μετά τις εκλογές της 31ης Μαρτίου οι πολιορκητές της ραδιοφωνίας και οι 

μνηστήρες της διευθυντικής πολυθρόνας είχαν στηρίξει τις ελπίδες τους στην 

πολιτική μεταβολή που επήλθε και στη νέα κυβέρνηση. Ωστόσο όλοι όσοι 

προσδοκούσαν σε ανώτατη θέση διαψεύστηκαν διότι επελέγησαν πρόσωπα 

απρόβλεπτα, όπως ο Παναγιώτης Σιφναίος235.  Στο διάστημα της θητείας του 

Σιφναίου το κύριο μέλημα ήταν η ενίσχυση της ελληνικής ραδιοφωνικής φωνής στα 

70 κιλοβάτ236.  

Από το φθινόπωρο του 1946 μπορούμε να διακρίνουμε μια βελτίωση του 

ραδιοφωνικού προγράμματος, κυρίως προς την κατεύθυνση της ψυχαγωγίας. Στα 

αστικά κέντρα και κυρίως στην Αθήνα, αναπτύσσεται έντονη τάση για διασκέδαση. 

Το ελαφρό ελληνικό τραγούδι αρχίζει να ανεβαίνει προς το ζενίθ του και το 

ραδιόφωνο είναι ο βασικότερος συντελεστής σε αυτήν την ανάπτυξη. Μεγάλα 

ονόματα του τραγουδιού πήραν το χρίσμα τους στους ραδιοθαλάμους του 

Ζαππείου237.  

Εκπομπές στο ραδιόφωνο είχαν και οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας. Το 

Βασιλικό Ναυτικό είχε μια δημοφιλέστατη και πρώτη σε ακροαματικότητα εκπομπή, 

την «Ώρα του Ναυτικού». Μεταδιδόταν κάθε Παρασκευή από τις 9.15 έως τις 9.45 και 

ήταν προσφιλής στους ακροατές κάθε ηλικίας. Από την εκπομπή αυτή πέρασαν τα 

μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, έχοντας και οι ίδιοι διακαή πόθο να 

συμμετάσχουν σε αυτήν238.   

Η Αεροπορία στράφηκε σε ένα πιο κλασικό πρόγραμμα με την αντίστοιχη 

μουσική υπόκρουση, ενώ ο στρατός ξηράς είχε μια εκπομπή που μεταδιδόταν τρεις 

φορές την εβδομάδα και είχε λαϊκότερο περιεχόμενο και δημοτικά τραγούδια. 

Φαίνεται σαν να είχε γίνει μια διανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των τριών όπλων, με 

επιμερισμό στις κοινωνικές τάξεις και τις προτιμήσεις τους. Όταν ο στρατός επιδιώξει 

                                                             
234 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 175-176 
235 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 176 
236 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 186 
237 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 182 
238 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 186 
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μεγαλύτερη παρέμβαση στο κοινωνικό γίγνεσθαι, τότε θα πραγματοποιηθεί ο 

Σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων239.   

Η επίθεση των ανταρτών στο Λιτόχωρο ήταν η αρχή ενός πρωτοφανούς σε 

αγριότητα εμφυλίου πολέμου. Μετά από την επίθεση αυτή ακολούθησε επίθεση 

ανταρτών στη Δεσκάτη και τη Νάουσα. Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 1946 

αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των αριστερών ανταρτών και κλιμακώθηκε η δράση 

τους σε διάφορα σημεία της χώρας.  

Σταθμοί στην εμφύλια αναμέτρηση στα τέλη του 1946 ήταν η σύσταση του 

Γενικού Αρχηγείου Ανταρτών και η διοικητική και επιτελική ενοποίηση όλων των 

αριστερών αντάρτικων δυνάμεων με την ονομασία «Δημοκρατικός Στρατός» (ΔΣ), ο 

οποίος σημειώνει πολλές επιτυχίες σε βάρος των κυβερνητικών στρατευμάτων240. Η 

συγκρότηση των αντάρτικων δυνάμεων σε έναν ενιαίο στρατό συνεπαγόταν μια 

συγκεντρωτική ανώτατη ηγεσία που θα συντόνιζε και θα ήλεγχε τις ενέργειες όλων 

των μονάδων υπό τις διαταγές της241. 

Στο πολιτικό σκέλος, σχηματίζεται νέα κυβέρνηση υπό τον Κωνσταντίνο 

Τσαλδάρη τον Νοέμβριο του 1946. Το 1947 ξεκίνησε με μια νέα κυβέρνηση υπό τον 

Δημήτριο Μάξιμο. Η πρώτη φάση του εμφυλίου πολέμου (Μάρτης 1946-Μάρτης 

1947) αρχίζει με την επίθεση στο Λιτόχωρο και τελειώνει με την διακήρυξη του 

Προέδρου των ΗΠΑ Χάρρυ Τρούμαν, το γνωστό ως «Δόγμα Τρούμαν». Το Δόγμα 

Τρούμαν αφορά την οικονομική και στρατιωτική ενίσχυση όσων χωρών μετά τον 

πόλεμο δεν επιθυμούσαν να περάσουν στην σφαίρα της σοβιετικής επιρροής.  

Το τέλος του πολέμου δεν επέφερε και τη λήξη των δεινών της Ελλάδας. Οι 

στρατιωτικές βλέψεις των ηγεμονικών ξένων δυνάμεων, σε συνδυασμό με τις 

πρακτικές των γηγενών ιθυνουσών τάξεων, των κύριων πολιτικών παρατάξεων και 

σχηματισμών, την αγωνία του πληθυσμού ώστε να τεθεί ένα τέλος σε ένα 

διαιωνιζόμενο και διευρυνόμενο κλίμα βίας, στερήσεων και διώξεων, δεν έδιναν 

τέλος σε έναν γενικευμένο κοινωνικό αναβρασμό242. 

Η Αγγλία από το 1947, προφασιζόμενη οικονομική δυσπραγία μετά τον 

πόλεμο, παραχώρησε τη θέση της στην Αμερική ως τη σωτήρια δύναμη που θα 

βοηθούσε την Ελλάδα. Το «Δόγμα Τρούμαν» και το «Σχέδιο Μάρσαλ» ήταν η αρχή 

                                                             
239 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 186 
240 Ν. Οικονόμου, «Η πρώτη φάση του Εμφυλίου Πολέμου από την επίθεση στο Λιτόχωρο ως το 

Δόγμα Τρούμαν (Απρίλ. 1946-Μάρτ. 1947)», ό. π., σ. 412 
241 Βασίλειος Κόντης «Η περίοδος του εμφυλίου πολέμου», στην: Ιστορία του ελληνικού έθνους. 

Σύγχρονος Ελληνισμός από το 1941 ως το τέλος του αιώνα, τ.16 (2000),  σ. 125 
242 Μ. Χαιρετάκης, ό. π., σ. 143 
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για την αμερικανική επέμβαση στα εσωτερικά της Ελλάδος. Ούτως ή άλλως μετά τον 

πόλεμο είχαν αναδειχθεί δυο υπερδυνάμεις που θα είχαν υπό τον έλεγχο τους τον 

μεταπολεμικό κόσμο: Οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση. Οι δυο αυτές υπερδυνάμεις 

επιδόθηκαν σε ένα πόλεμο, γνωστό ως «Ο Ψυχρός Πόλεμος», ένας πόλεμος 

στρατιωτικών εξοπλισμών, πόλεμος οικονομικών και γεωπολιτικών συμφερόντων. Οι 

δυο δυνάμεις επέλεξαν την Ελλάδα ως το προπύργιο της αντιπαράθεσής τους, 

εκμεταλλευόμενοι την εμφύλια διαμάχη που ήδη υπήρχε.    

Με τη Συμφωνία της Γιάλτας τον Φεβρουάριο του 1945, η Ελλάδα είχε 

μοιραστεί στις εξής ζώνες επιρροής: 90% βρετανική επιρροή και 10% σοβιετική 

επιρροή. Άρα με την αποχώρηση της Βρετανίας, αυτομάτως η Ελλάδα μετατίθενται 

στην αμερικανική ζώνη επιρροής και μάλιστα χωρίς η Ελλάδα να έχει την παραμικρή 

ενημέρωση για αυτό το μοίρασμά της σε ζώνες επιρροής.  

Το ραδιόφωνο εξυπηρετούσε τη ζεύξη της Ελλάδας με την αμερικανική 

πολιτική και διευκόλυνε αυτήν την προσέγγιση. Οι Αμερικανοί είχαν απλώσει την 

επιρροή τους συστηματικά και με κάθε τρόπο, σε όλα τα μέσα και σε όλα τα επίπεδα 

και πολλοί Έλληνες πολιτικοί καθοδηγούνταν από αυτούς. Οι Αμερικανοί 

«καλωδιώνουν» συστηματικά την ανάπτυξη της δικής τους ραδιοφωνικής παρουσίας 

στον ελληνικό χώρο243. 

Τα μεγάλα στούντιο και οι ισχυροί πομποί που διαθέτουν οι ΗΠΑ, δίνουν τη 

δυνατότητα να εξακτινίζει δέσμες πομπών προς πολλές χώρες, στη γλώσσα της 

καθεμιάς. Η «Φωνή της Αμερικής» στα ελληνικά άρχισε να μεταδίδεται από τον 

Σταθμό Αθηνών την Τρίτη 14 Μαΐου 1947. Την πρώτη αυτή εκπομπή εγκαινίασαν 

μεταξύ άλλων και ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρσαλ244.  

Πρώτο μέλημα των Αμερικανών από την στιγμή που ανέλαβαν να 

υποστηρίξουν οικονομικά την Ελλάδα, ήταν η εξάλειψη των ανταρτών του 

Δημοκρατικού Στρατού, όσο πιο σύντομα γινόταν. Από τις αρχές του 1947 σε 

πολεμικό συμβούλιο που έγινε, η κυβέρνηση και η στρατιωτική ηγεσία εγκρίνουν το 

καταρτισθέν από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, «Σχέδιο Τέρμινους»245. 

Ο εμφύλιος πόλεμος κορυφώνεται από το 1947 και μετά με εκατέρωθεν 

δολοφονίες και πράξεις βίας, ενώ τον Απρίλη του 1947 παθαίνει αιφνιδιαστικά ο 

βασιλιάς Γεώργιος και τον διαδέχεται ο αδερφός του Παύλος με την σύζυγό του 

                                                             
243 Γ. Χατζηδάκης, «Ω, άγιε αιθέρα..», Ιστορία της ελληνικής ραδιοφωνίας, Αθήνα 2015, σ. 198 
244 Γ. Χατζηδάκης, ό .π., σ. 198 
245 Τα Νέα Ιστορία: Ο εμφύλιος πόλεμος 1946-1949. Στιγμές της σύγχρονης Ελλάδας, τ.5, (2017), σ. 19 
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Φρειδερίκη. Τον Μάιο του 1947 ο Δημοκρατικός Στρατός επιτίθεται στο Λιτόχωρο, 

το Κιλκίς και τη Φλώρινα, ενώ η κυβέρνηση προχωρά τον Ιούλιο του 1947 σε 

συλλήψεις πολιτών αριστερών φρονημάτων σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη246. 

Το 1947 ήταν μια χρονιά αναβρασμού και για τα δυο αντιμαχόμενα 

στρατόπεδα με συνεχείς διώξεις, συλλήψεις, τη δολοφονία του ηγετικού στελέχους 

της Αριστεράς Γιάννη Ζεύγου στη Θεσσαλονίκη, με εναλλαγές κυβερνήσεων και 

επιτυχίες από την πλευρά του Δημοκρατικού Στρατού.  

Την παραμονή των Χριστουγέννων του 1947 η ηγεσία του ΚΚΕ προχώρησε 

στον σχηματισμό της «Κυβέρνησης του Βουνού», με πρωθυπουργό τον Μάρκο 

Βαφειάδη και μέλη επιφανή στελέχη του ΚΚΕ. Παράλληλα εξαπολύθηκε μεγάλη 

επίθεση των αντάρτικων δυνάμεων για την κατάληψη της Κόνιτσας, υποψήφιας 

πρωτεύουσας των ανταρτών, που όμως αποκρούστηκε από τις κυβερνητικές 

δυνάμεις247. 

Μετά τον σχηματισμό της «Κυβέρνησης του Βουνού», η κυβέρνηση 

προχώρησε στην έκδοση του Αναγκαστικού Νόμου 509 της 27ης Δεκεμβρίου 1947, 

με την οποία διαλυόταν το ΚΚΕ και κάθε οργάνωση που είχε υπό τον έλεγχό του. 

Επίσης, καθορίζονταν αυστηρές ποινές, έως και θανατική ποινή για όσους επεδίωκαν 

την ανατροπή του πολιτεύματος ή την απόσπαση μέρους της Επικράτειας248. Οι 

πολίτες αριστερών φρονημάτων διώχθηκαν για πολλά χρόνια.  

Μετά από αυτήν την κυβερνητική απόφαση κόπηκαν και οι τελευταίες 

γέφυρες συμβιβασμού μεταξύ των δυο πλευρών και η εμφύλια σύγκρουση μπήκε 

στην πιο κρίσιμη και αποφασιστική της τροχιά. Ειδικά μετά την άφιξη των 

Αμερικανών, ο κυβερνητικός στρατός εξοπλίστηκε με όπλα τελευταίας τεχνολογίας 

και ο αριθμός επίσης των κυβερνητικών δυνάμεων ήταν σαφώς μεγαλύτερος από 

αυτόν του Δημοκρατικού Στρατού.  

Από το 1947 και μετά η χρήση του ραδιοφώνου αρχίζει να επεκτείνεται όπως 

επίσης και η χρήση των εφημερίδων. Ο κυβερνητικός ραδιοφωνικός λόγος, 

ακολουθώντας την κλιμάκωση της πολιτικής αντιπαράθεσης, τείνει και αυτός προς το 

φατριαστικό, διχαστικό ύφος, αναφερόμενος για παράδειγμα στην «απειλούμενη 

                                                             
246 Τα Νέα Ιστορία: Ο εμφύλιος πόλεμος 1946-1949, ό. π., σ. 17-18 
247 Ν. Οικονόμου, «Από το Δόγμα Τρούμαν ως την Κυβέρνηση των Βουνών και στον Α. Ν. 509 

(Μάρτ-Δεκ. 1947)», στην: Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 25 (1992), σ. 414 
248 Νικόλαος Οικονόμου, «Από το Δόγμα Τρούμαν ως την Κυβέρνηση των Βουνών και στον Α. Ν. 509 

(Μάρτ-Δεκ. 1947)», ό. π., σ. 414 
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τυρρανία μίας ξενοδούλου μειοψηφίας»249, εννοώντας τους αντάρτες του 

Δημοκρατικού Στρατού.  

Ακόμη, ο σχηματισμός της Κυβέρνησης του Βουνού έγινε είδηση από την 

κυβερνητική πλευρά ως «έσχατον βήμα της εθνικής προδοσίας...» και αναφέρθηκε ως 

«σχηματισμός της ψευδοκυβερνήσεως των συμμοριτών». Ο ραδιοφωνικός σταθμός του 

Δημοκρατικού Στρατού αναφερόταν με απαξιωτικά σχόλια, όπως «Ραδιοσταθμός του 

Μάρκου» ή «σταθμός των συμμοριτών»250. 

Η δημιουργία ενός μέσου μαζικής επικοινωνίας από το μαχόμενο ΚΚΕ και 

τον Δημοκρατικό Στρατό κάλυπτε βέβαια τις ανάγκες επικοινωνίας και συντονισμού 

της δράσης των διάσπαρτων ανά την Ελλάδα τμημάτων του Δημοκρατικού Στρατού, 

συνιστούσε όμως και το κατεξοχήν βασικό όπλο προπαγάνδας του κόμματος και του 

λαϊκού αγώνα251. 

Η επίσημη έναρξη του σταθμού του Δημοκρατικού Στρατού έγινε δεκτή με 

ενθουσιασμό και ανακούφιση από το σύνολο των πιστών οπαδών του ΚΚΕ και από  

όσους είχαν τη δυνατότητα να ακούσουν την πρώτη του μετάδοση252. Η ανακούφιση 

ήταν μεγάλη διότι τα έντυπα της Αριστεράς και οι υποστηρικτές της ήταν υπό διωγμό 

και όσο κλιμακωνόταν ο ένοπλος αγώνας, τα πράγματα χειροτέρευαν, άρα το 

ραδιόφωνο ήταν ο μόνος τρόπος να μαθαίνουν τα νέα οι υποστηρικτές του ΚΚΕ.   

Το ραδιόφωνο που ελεγχόταν από την κυβέρνηση και ο σταθμός «Ελεύθερη 

Ελλάδα» του Δημοκρατικού Σταθμού, του στρατιωτικού σκέλους του ΚΚΕ ήταν οι 

ραδιοφωνικοί σταθμοί των δύο πλευρών που καλλιέργησαν αντιτιθέμενους 

φανατισμούς πολλαπλών διαστάσεων και ταχυτήτων στα χρόνια του εμφυλίου253.   

Το κυβερνητικό ραδιόφωνο χρησιμοποιήθηκε και για την αύξηση της 

ορατότητας των Ανακτόρων. Πέρα από την έκκληση για οικονομική βοήθεια για τους 

πληθυσμούς της Βορείου Ελλάδος, η βασίλισσα έκανε διάγγελμα, το οποίο λειτουργεί 

και ως υπόμνηση της παρουσίας των Ανακτόρων στην πολιτική ζωή του τόπου254. Η 

Φρειδερίκη αναφέρθηκε και στις καταστροφές που έγιναν μετά τον πόλεμο, αλλά 

ουσιαστικά αναζητούσε οικονομική βοήθεια μέσα στη δίνη του εμφυλίου255. 

                                                             
249 Μ. Χαιρετάκης, Η ραδιοφωνία στην Ελλάδα 1930-1950, Αθήνα 2014, σ. 144 
250 Μ. Χαιρετάκης, ό. π., σ. 145 
251 Β. Ψιμούλη, «Η φωνή του Κόμματος στα πέτρινα χρόνια», στο Αρχειοτάξιο, τχ.1 (1992), σ. 15, στο:  

Μ. Χαιρετάκης, ό. π., σ. 163 
252 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 253 
253 Μ. Χαιρετάκης, ό. π., σ. 160 
254 Μ. Χαιρετάκης, ό. π., σ. 144 
255 Μ. Χαιρετάκης, ό. π., σ. 162 
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Αρχές του 1947 η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε τον δικό της ραδιοφωνικό 

σταθμό, κάτι που δείχνει την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός συστηματικού σταθμού και 

στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σε πρώτη φάση γινόταν αναμετάδοση των ειδήσεων 

του αθηναϊκού σταθμού256. 

Μέσα στην γενικότερη ένταση του 1947, όπου τα εμφύλια πάθη ήταν σε 

έξαρση, υπήρχε και άλλο θέμα όσον αφορά τον σταθμό της «Ελεύθερης Ελλάδας», το 

οποίο ήταν το σημείο από όπου εξέπεμπε ο σταθμός. Ο κυβερνητικός Τύπος 

ισχυριζόταν πως το ραδιόφωνο των ανταρτών εξέπεμπε από κάποια γειτονική 

σλαβική χώρα, ή από αλβανικό έδαφος257. Ο ραδιοφωνικός σταθμός του 

Δημοκρατικού Στρατού μετέδιδε πως η κυβερνητική πλευρά ισχυριζόταν πως το 

ραδιόφωνο των ανταρτών δεν βρισκόταν σε ελληνικό έδαφος. Ο σταθμός «Ελεύθερη 

Ελλάδα» μετέδιδε πως βρισκόταν σε ελληνικό έδαφος και πως οι κυβερνητικές 

δυνάμεις προσπαθούσαν να τον καταστρέψουν258.  

Η σύγκρουση των αντιμαχόμενων πλευρών φαίνεται και σε μια 

προειδοποίηση του σταθμού της «Ελεύθερης Ελλάδας» προς τους ακροατές της, 

σύμφωνα με την οποία «...ειδοποιούμε τους ακροατές μας ότι μπορεί ορισμένες φορές 

να μην γίνει η εκπομπή μας. Αυτό θα συμβεί όταν επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας 

...». Ο Ριζοσπάστης συμπληρωματικά αναφέρει: «ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του 

Λονδίνου διαστρεβλώνοντας τη χθεσινή μας προειδοποίηση μετέδωσε ότι ο σταθμός 

μας διέκοψε ήδη τις εκπομπές του, εξαιτίας της ανωμάλου καταστάσεως της 

υπαίθρου...»259. 

Ο σταθμός «Ελεύθερη Ελλάδα» εξέπεμπε από το Βελιγράδι, γεγονός που 

δυσχέραινε τις όποιες επικοινωνίες, άρα και την ενημέρωσή του ως προς τα 

τεκταινόμενα στην Ελλάδα. Επίσης λειτουργούσε σε συνθήκες μυστικότητας και 

παρανομίας λόγω του ότι η τότε γιουγκοσλαβική κυβέρνηση δεν ήθελε να εκληφθεί 

από την ελληνική κυβέρνηση ότι αναμειγνύεται στα εσωτερικά της Ελλάδος260. 

Ωστόσο από τον Μάρτη του 1949 και την ρήξη Μόσχας-Βελιγραδίου, ο σταθμός 

άλλαξε έδρα και εξέπεμπε από το Βουκουρέστι261.   

                                                             
256 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 187-188 
257 Μ. Χαιρετάκης, ό. π., σ. 164 
258 Μ. Χαιρετάκης, ό. π., σ. 145 
259 Μ. Χαιρετάκης, ό. π., σ.145 
260 Μ. Χαιρετάκης, ό. π., σ. 206 
261 Β. Ψιμούλη, «Η φωνή του Κόμματος στα πέτρινα χρόνια», στο: Αρχειοτάξιο, τχ.1 (1992), σ. 15, στο 

Χαιρετάκης, ο. π, σ. 219 
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Ο σταθμός «Ελεύθερη Ελλάδα» μετέδιδε πως η κυβέρνηση και οι Αμερικανοί 

προσπαθούσαν με τα τελειότερα τεχνολογικά μέσα να ανακαλύψουν που βρίσκεται η 

τοποθεσία του σταθμού, αλλά παρά τις δυσκολίες που περνάει ο Δημοκρατικός 

Στρατός, ο σταθμός των ανταρτών θα κάνει το παν για την εκπλήρωση της αποστολής 

του262.  

Ο Σταθμός της Αθήνας απάντησε με ανάλογα σχόλια στις μεταδόσεις της 

«Ελεύθερης Ελλάδας», ενώ οι διώξεις από την κυβερνητική πλευρά συνεχίστηκαν με 

την καταδίκη των ακροατών της «Ελεύθερης Ελλάδας» στην Κρήτη λόγου χάρη, 

κίνηση που εντάσσεται στο γενικότερο κλίμα διώξεων της εποχής263. 

Ο ραδιοσταθμός του Δημοκρατικού Σταθμού μετέδωσε σχόλια για τα 

μαρτύρια και τις διώξεις που υφίστανται οι υποστηρικτές του ΚΚΕ. «Εκατοντάδες-

είπε ο εκφωνητής- βασανίζονται από ανθρωπόμορφα τέρατα. Το ίδιο γίνεται και σε όλη 

την Ελλάδα. Τα εγκλήματα αυτά εμπνέει μια κλίκα πλουτοκρατών πολιτικών και 

στρατιωτικών. Προειδοποιούμε τόσο τους εκτελεστές όσο και τους ηθικούς αυτουργούς 

και τους καθιστούμε υπεύθυνους για τις θηριωδίες τους...»264. 

Ο ραδιοφωνικός σταθμός των ανταρτών μετέδωσε προκήρυξη του 

στρατηγού Μάρκου Βαφειάδη προς τον ελληνικό λαό σχετικά με τις διώξεις των 

υποστηρικτών του ΚΚΕ και προσέθεσε επίσης πως κάθε μέρα θα γίνονται δύο 

εκπομπές, στις 7 το πρωί σε μήκος κύματος 38 μ. στα βραχέα και στις 8 το βράδυ σε 

μήκος κύματος 44 μ. στα βραχέα265. Οι εφημερίδες που πρόσκεινται στο ΚΚΕ 

(Ελευθερία, Εστία, Ελληνικόν Αίμα, Νέα), δημοσίευσαν σε περίληψη την προκήρυξη 

του Μάρκου Βαφειάδη και δημοσίευσαν επίσης τις ώρες και τα κύματα των 

εκπομπών της «Ελεύθερης Ελλάδας»266. 

Ο Τύπος των Ηνωμένων Πολιτειών γράφει μέσω του ανταποκριτή του στην 

Ελλάδα πως «Εκατοντάδες Αθηναίων ακούνε τις ραδιοφωνικές εκπομπές του σταθμού 

του Δημοκρατικού Στρατού. Στην πρώτη εκπομπή που κράτησε 45 λεπτά οι ακροατές 

άκουσαν τον ύμνο του ΕΛΑΣ και μια προκήρυξη που ήταν επίθεση κατά της ελληνικής 

κυβέρνησης και των ξένων υποστηρικτών της»267. 

Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο πως ο αριθμός των ραδιοφωνικών 

συσκευών στην Ελλάδα ήταν το 1947 πολύ περιορισμένος, όπως και το ακροατήριο 
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της «Ελεύθερης Ελλάδας», στην πλειοψηφία του εργάτες, αγρότες και εργαζόμενοι. 

Ένα διευρυμένο ακροατήριο δημιουργείτο μέσω της προφορικής αναμετάδοσης, δια 

ζώσης, από τους τακτικούς ακροατές των προγραμμάτων του, σε όσους δεν είχαν 

πρόσβαση στο ραδιόφωνο268.   

Όμως γενικότερα στην Ελλάδα του εμφυλίου πολέμου υπήρχαν λίγες 

συσκευές ραδιοφώνου σε αστικά σπίτια και ελάχιστες σε φτωχογειτονιές και σχεδόν  

καθόλου στην ύπαιθρο. Οι δημιουργοί των σταθμών γνώριζαν την κατάσταση, όπως 

και το ότι τα όρια του ραδιοφώνου ως επικοινωνιακού μέσου ήταν δεδομένα269.  

Από το 1947 έως το 1951, μέσα στις αλλεπάλληλες ενάρξεις κρατικών και 

στρατιωτικών ραδιοσταθμών, παρακλάδια των κεντρικών σταθμών που 

αναμεταδίδουν τα προγράμματά τους, σε πόλεις όπως Χανιά, Πάτρα, Αμαλιάδα 

Μυτιλήνη, Κέρκυρα, επιδίδονται σε αντικομμουνιστική προπαγάνδα270. 

Στις 18 Σεπτεμβρίου 1947 απαγορεύθηκε με δικαστική απόφαση, η 

κυκλοφορία των εφημερίδων Ριζοσπάστης και Ελεύθερη Ελλάδα, ύστερα από 

δημοσίευση κειμένων στον Ριζοσπάστη, που θεωρήθηκαν ως ανοιχτή έκκληση στο 

λαό για εξέγερση. Την επομένη της απαγόρευσης οι αντάρτες εξαπέλυσαν επίθεση 

στο Μέτσοβο, όπου συνάντησαν σκληρή αντίσταση από τα κυβερνητικά 

στρατεύματα  και υποχρεώθηκαν να υποχωρήσουν271.  

Ο Ριζοσπάστης αποτελούσε την έντυπη μορφή του ΚΚΕ και η «Ελεύθερη 

Ελλάδα» την ραδιοφωνική του μορφή. Τα δύο μέσα αλληλοσυμπληρώνονταν και 

μετά το κλείσιμο του Ριζοσπάστη ο ραδιοφωνικός σταθμός «Ελεύθερη Ελλάδα» 

ανέλαβε εξολοκλήρου την ενημέρωση των υποστηρικτών της Αριστεράς.  

Στα τέλη Οκτωβρίου του 1947 ο αντάρτικος στρατός του Δημοκρατικού 

Στρατού εξαπέλυσε επιθέσεις σε πόλεις όπως Έδεσσα, Κοζάνη, Καστοριά, Αμύνταιο, 

Αμφιλοχία, χωρίς όμως να τις καταλάβουν. Τέλη του ίδιου μήνα οι αντάρτες 

κατάφεραν να καταλάβουν το όρος Μουργκάνα της ελληνοαλβανικής μεθορίου, 

σημειώνοντας σημαντική νίκη έναντι των κυβερνητικών δυνάμεων272.  

Από το 1947 ως το 1949 κυοφορήθηκαν πολλές εξελίξεις στους 

ραδιοφωνικούς ορίζοντες. Ήταν μια διετία καθοριστική για πολλές πλευρές της 

                                                             
268 Μ. Χαιρετάκης, Η ραδιοφωνία στην Ελλάδα 1930-1950, Αθήνα 2014, σ. 207 
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Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 25 (1992), σ. 414 



 
 

 

89 

ελληνικής ζωής και για τα ραδιοφωνικά πράγματα ομοίως. Περίπου δέκα χρόνια από 

την ίδρυση της μεταξικής ΥΡΕ και λίγα χρόνια από την ίδρυση του ΕΙΡ, το 

ραδιοφωνικό τοπίο είχε αλλάξει τελείως όψη, ακολουθώντας την τρελή πορεία των 

πολιτικών εξελίξεων και την διαφαινόμενη έκβαση του εμφυλίου πολέμου από το 

1948 και μετά.  

Το 1947 διέγραψε μεγάλη επιτυχία ο ραδιοφωνικός σταθμός του 781ου 

Λόχου Γενικών Μεταφορών, που ανήκε στον ραδιοφωνικό σταθμό των Ενόπλων 

Δυνάμεων και αποτελεί καίριο σημείο στην εξέλιξη των ραδιοφωνικών πραγμάτων 

στην Ελλάδα273.  

Όσον αφορά το ψυχαγωγικό κομμάτι, οι καλύτεροι της σκηνής και του 

πάλκου, μικροί και μεγάλοι καλλιτέχνες, χωρίς καμιά οικονομική απαίτηση, 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό γιατί πρώτον: με τη συμμετοχή τους εξασφάλιζαν 

το τεκμήριο της εθνικοφροσύνης, αναγκαίο για όλους στα καχύποπτα εκείνα χρόνια 

και δεύτερον: ο Σταθμός του 781ου  Λόχου, όπως και όλοι οι σταθμοί των Ενόπλων 

Δυνάμεων, εξασφάλιζαν σε όλους τους καλλιτέχνες μεγάλη προβολή και 

δημοσιότητα274.   

Επιπλέον, η ίδρυση του σταθμού με πρωτοβουλία των Ενόπλων Δυνάμεων, 

με αρχική ονομασία Ραδιοφωνικός Σταθμός Ενόπλων Δυνάμεων, (ΡΣΕΔ), εντάσσεται 

σε μια προσπάθεια της κυβερνητικής πλευράς να ενισχύσει τη θέση της στην πολιτική 

και ιδεολογική σύγκρουση που επιχειρούταν και μέσω του ραδιοφώνου275.   

Η τριετία 1948-1951 ραδιοφωνικά κατακλύζεται από τους στρατιωτικούς 

ραδιοφωνικούς σταθμούς, που ο ένας μετά τον άλλον, υψώνουν τις κεραίες τους σε 

διάφορα σημεία της χώρας. Η αιτία αυτής της έξαρσης ήταν η αντίδραση στη 

μεθοδευμένη «διαφώτιση» που πρώτο είχε εφαρμόσει το ΕΑΜ από τα χρόνια της 

Κατοχής, για τον ιδεολογικό προσεταιρισμό των πληθυσμιακών ομάδων κυρίως της 

υπαίθρου276. 

Στις επιδράσεις αυτές περισσότερο ευάλωτοι ήταν οι κάτοικοι των περιοχών 

που είχαν υπό την επιρροή τους οι αντάρτες και κυρίως οι νέοι που ήταν σε 

στρατεύσιμη ηλικία και λόγω των αλλεπάλληλων πολιτικών αλλαγών και 

ανακατατάξεων δεν μπορούσαν να διαμορφώσουν σταθερή πολιτική συνείδηση277.  
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Ως αντίβαρο των ανταρτών λοιπόν, από το 1948 συστηματοποιείται στο 

στράτευμα ως φιλοσοφία, η προπαγάνδα μέσω ραδιοφωνικών εκπομπών του 

στρατού, συγκρότηση θιάσων και διοργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων. Με τη μέθοδο 

της ψυχαγωγίας προσεγγίζεται και ο στρατευμένος και ο ακροατής και η κοινή 

γνώμη278.    

Ο αριθμός των οκτώ στρατιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών που λειτουργούν 

από τον Σεπτέμβρη του 1948 (με την τεχνική παροχή των Αμερικανών και την 

ανάλογη καθοδήγηση) δεν είναι καθόλου αμέτοχοι στο αποτέλεσμα. Μάλιστα οι 

διαρροές που υφίσταται το αντάρτικο εκείνη τη χρονιά οφείλεται και στην 

πολύμορφη προπαγάνδα που εξαπέλυσε το κράτος και μέσω των ραδιοφωνικών 

εκπομπών279.  

Μέσα στην εικοσιπενταετία που αναπτύσσεται η ραδιοφωνία στην Ελλάδα, 

τα τρία τελευταία χρόνια του μισού του 20ου αιώνα ανήκουν στις στρατιωτικές 

ραδιοφωνικές πρωτοβουλίες. Ένα χρόνο πριν και ένα χρόνο μετά τη λήξη του 

εμφυλίου πολέμου, οι στρατιωτικοί σταθμοί άρχιζαν να εκπέμπουν ο ένας μετά τον 

άλλον σε διάφορες περιοχές, επανδρωμένοι από στρατεύσιμους τεχνικούς, 

καλλιτέχνες και όποιους άλλους επιδείκνυαν μια έφεση προς το μέσον.  

Από τους σταθμούς αυτούς προέκυψαν πολλά και διαφόρων ειδικοτήτων 

στελέχη που μετά την αποστράτευσή τους ενίσχυσαν επαγγελματικά όχι μόνο τη 

ραδιοφωνία αλλά και τους χώρους της δημοσιογραφίας, της κειμενογραφίας, της 

διαφήμισης, της μουσικής, του θεάτρου και του τραγουδιού. Είναι αναμφισβήτητο το 

γεγονός πως οι στρατιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί εκπαίδευσαν πολλούς νέους και 

τους προσανατόλισαν επαγγελματικά στον τομέα της ενημέρωσης280. 

Σημαντική ήταν η συνεισφορά του ραδιοφωνικού σταθμού του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, με ένα πρόχειρο πομπό μόλις στα 500W, με δημιουργούς 

σπουδαστές του Πανεπιστημίου, μεταξύ αυτών και ο μετέπειτα ποιητής Στρατής 

Μυριβήλης. Η εμβέλεια του σταθμού δεν ήταν μεγάλη, όμως οι αρμόδιοι του 

σταθμού πίστευαν ότι ακούγονταν σε μια απόσταση έξω από την Αθήνα και είχαν 

μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό οι εκπομπές κλασικής μουσικής. Μάλιστα τα έτη 

1949-1950 ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πανεπιστημίου ήταν ο πρώτος που 
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λειτούργησε έξω από το κρατικό ή στρατιωτικό πλαίσιο, ένας άγνωστος πρόδρομος 

της ελεύθερης ραδιοφωνίας281. 

Το 1948 ήταν η χρονιά που ο εμφύλιος πόλεμος πήρε την τελική του μορφή 

ως προς το στρατιωτικό κομμάτι. Οι ΗΠΑ ήταν αποφασισμένες να τελειώσουν το 

συντομότερο με τον ελληνικό εμφύλιο και με τη νικηφόρα έκβασή του υπέρ των 

κυβερνητικών δυνάμεων, έναντι των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. Για αυτό 

τον λόγο η Αμερικανική Αποστολή υποστήριζε την επίσπευση της στρατιωτικής 

επίθεσης, παρά την δυσμενή οικονομική κατάσταση282. 

Αρχές του 1948 έφτασε στην Ελλάδα ο Αμερικανός στρατηγός Τζέημς Βαν 

Φλητ, διοικητής της Αμερικανικής Στρατιωτικής Συμβουλευτικής και 

Προγραμματικής Ομάδας (JUSMAPG) και διορίστηκε αρχηγός της. Τα κύρια 

καθήκοντα της Αμερικανικής Στρατιωτικής Αποστολής ήταν η παρακολούθηση της 

στρατιωτικής κατάστασης και η παροχή συμβουλών στο ελληνικό στρατιωτικό 

επιτελείο (σε συνεργασία με τη βρετανική Στρατιωτική Αποστολή), για τις 

στρατιωτικές επιχειρήσεις και τον ανεφοδιασμό της283.  

Οι Αμερικανοί μετά την άφιξη του Βαν Φλητ επέμεναν πως μέσα στο 1948 ο 

ελληνικός στρατός έπρεπε να πάρει την πρωτοβουλία από τους αντάρτες, με 

συντονισμένες και σε μεγάλη κλίμακα εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στις περιοχές που 

κατείχαν οι αντίπαλοί του. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού είχε τη γνώμη ότι οι 

εκκαθαριστικές επιχειρήσεις έπρεπε να αρχίσουν από τη Ρούμελη και αμέσως μετά 

να μεταφερθούν στην Πελοπόννησο. Ωστόσο, επικράτησε η άποψη του Βαν Φλητ, 

πως μετά τη Ρούμελη οι επιχειρήσεις έπρεπε να μεταφερθούν στην Πίνδο και τον 

Γράμμο284.  

Με την υποστήριξη της Αμερικής σαφώς ο συσχετισμός δυνάμεων ήταν πια 

υπέρ της κυβερνητικής πλευράς, η οποία διέθετε πολλαπλάσιες δυνάμεις, συντριπτικά 

ισχυρότερο οπλισμό (συμπεριλαμβανομένης και της πολεμικής αεροπορίας), 

ανεξάντλητες δυνατότητες εφοδιασμού, έμπειρα επιλεκτικά στελέχη και έλεγχο όλων 

των μικρών και μεγάλων πόλεων και λιμένων285.  Όσο οι ΗΠΑ υποστήριζαν και 
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ενίσχυαν τον κυβερνητικό στρατό, τόσο η στάση του Στάλιν απέναντι στον ένοπλο 

αγώνα της Αριστεράς γινόταν από ασαφής έως αρνητική286. 

Ο Δημοκρατικός Στρατός βρισκόταν σε δυσχερέστερη θέση παρά τις 

επιτυχίες που σημείωνε εναντίον του κυβερνητικού στρατού. Ωστόσο ο οπλισμός του 

ήταν λιγότερος από των αντιπάλων του και αντιμετώπιζε και εσωτερικά θέματα, με 

την όλο και λιγότερη προσέλευση εθελοντών στις γραμμές του287. Ο Δημοκρατικός 

στρατός ανεφοδιαζόταν στρατιωτικά από την ΕΣΣΔ και την Γιουγκοσλαβία και όσον 

αφορά τα είδη ρουχισμού και υγειονομικό υλικό, από την Πολωνία, την Ρουμανία και 

την Ουγγαρία288.  

Τους πρώτους μήνες του 1948 ο Δημοκρατικός Στρατός έκανε επιθέσεις με 

ρουκέτες και βομβαρδισμό πόλεων, όπως στη Θεσσαλονίκη στις 10 Φλεβάρη, κάτι 

που ανησύχησε τους αντιπάλους του, οι οποίοι απάντησαν με εξάρθρωση των 

παράνομων κλιμακίων του ΚΚΕ σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα289.  

Ο Δημοκρατικός Στρατός όσο ένιωθε ότι ο στενεύει ο κλοιός γύρω του, τόσο 

προχωρούσε σε ενέργειες που ξεσήκωναν την αντίδραση των αντιπάλων του. Την 

μειωμένη προσέλευση εθελοντών στις γραμμές του την αντιμετώπισε με την 

αμφιλεγόμενη μέθοδο της βίαιης στρατολόγησης πολιτών290.  

Όμως τον Μάρτη του 1948 ο Δημοκρατικός Στρατός προχώρησε σε μια 

ακόμη ενέργεια που προκάλεσε μεγάλες εσωτερικές και εξωτερικές αντιδράσεις. 

Επρόκειτο για το λεγόμενο «παιδομάζωμα», δηλαδή συγκέντρωση ενός μεγάλου 

αριθμού παιδιών από τις παραμεθόριες περιοχές και την μεταφορά τους στην 

Αλβανία, Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία. Η ηγεσία της Αριστεράς ισχυριζόταν πως αυτό 

γινόταν με την συναίνεση των γονέων των παιδιών και αποσκοπούσε στη σωτηρία 

τους,291 ενώ στις 27 Μαρτίου η κυβερνητική πλευρά κατήγγειλε το «παιδομάζωμα» 

στον ΟΗΕ292.   

H ηγεσία της Αριστεράς από την πλευρά της κατήγγειλε την βασίλισσα 

Φρειδερίκη, η οποία εκτός των άλλων παρεμβατικών της ενεργειών, κατηγορήθηκε 

για πολλές υποκινούμενες ενέργειες εναντίον των υποστηρικτών του ΚΚΕ. Η ίδρυση 
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των περίφημων «παιδουπόλεων» από την Φρειδερίκη ήταν αυτό που της καταλόγισε 

η Αριστερά. Οι παιδουπόλεις ήταν ένα δίκτυο ιδρυμάτων σε όλη την έκταση της 

ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. 

Τον Απρίλη του 1948 και μέσα στον όλεθρο που ζούσε η χώρα, 

ανακοινώθηκε η χορήγηση οικονομικής βοήθειας στην Ελλάδα από το «Σχέδιο 

Μάρσαλ». Το σχέδιο αυτό ήταν ένα πρόγραμμα οικονομικής ανόρθωσης των χωρών 

της δυτικής και νότιας Ευρώπης μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με χρηματοδότηση 

των ΗΠΑ.  

Τον Μάιο του 1948 δύο δολοφονίες έκαναν την κατάσταση ακόμη πιο 

δύσκολη. Την 1η Μαΐου δολοφονείται στο κέντρο της Αθήνας ο υπουργός 

Δικαιοσύνης Χρήστος Λαδάς από ένα μέλος του ΚΚΕ. Στις 16 Μαΐου ανακοινώθηκε 

ο θάνατος του Αμερικανού δημοσιογράφου Τζόρτζ Πόλκ, ο οποίος είχε εξαφανιστεί 

από τις 14 του μήνα. Με τον θάνατο του Πόλκ το σκηνικό έγινε αγριότερο, με τις 

αρχές να κατηγορούν το ΚΚΕ και το ΚΚΕ με τη σειρά του το δεξιό παρακράτος293.   

Τον Αύγουστο του 1948 ο κυβερνητικός στρατός κατέλαβε τον Γράμμο, με 

αποτέλεσμα οι αντάρτες να μετακινηθούν προς το Βίτσι. Από τον Ιούνιο είχε αρχίσει 

η ρήξη του Στάλιν με τον ηγέτη της Γιουγκοσλαβίας Τίτο, γεγονός που επηρέασε 

αρνητικά τον αγώνα της ελληνικής Αριστεράς, μιας και ο Γιουγκοσλάβος ηγέτης 

αποφάσισε να προσεγγίσει τη Δύση.  

Ο Δημοκρατικός Στρατός σημείωσε κάποιες νίκες εναντίον του 

κυβερνητικού στρατού, χωρίς να μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω, καθώς η 

εσωκομματική κρίση στο ΚΚΕ έκανε πολύ δυσχερή την κατάσταση. Τέλη 

Οκτωβρίου ανέλαβε αρχιστράτηγος του ελληνικού στρατού ο Αλέξανδρος Παπάγος 

και έγινε νέος ανασχηματισμός της κυβέρνησης Σοφούλη. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση 

εξαπέλυσε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στην Πελοπόννησο, ενώ οι αντάρτες 

κατέλαβαν ύστερα από σκληρές μάχες την Καρδίτσα294. 

Η εσωκομματική ρήξη στους κόλπους του ΚΚΕ κορυφώθηκε το Νοέμβρη 

του 1948, με την τελική σύγκρουση μεταξύ του Ζαχαριάδη και του Μάρκου 

Βαφειάδη, που κατέληξε στην ολοκληρωτική καταδίκη του δεύτερου, ο οποίος 

χαρακτηρίστηκε από το ΚΚΕ ως αντικομματικό στοιχείο και καθαιρέθηκε από τα 

πολιτικά, στρατιωτικά και κομματικά του αξιώματα. Ο Βαφειάδης υποστήριζε πως με 
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βάση τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί, η νίκη του Δημοκρατικού Στρατού έναντι 

των κυβερνητικών δυνάμεων ήταν ανέφικτη και πως απαιτούταν πόλεμος φθοράς των 

αντιπάλων και όχι αντιπαράθεση σε επίπεδο τακτικού πολέμου295. 

Οι ειδήσεις της «Ελεύθερης Ελλάδας» παρακολουθούνται και σχολιάζονται 

από τη μεγάλη πλειοψηφία του Τύπου που πρόσκειται στην κυβερνητική πλατφόρμα, 

όπως σχόλια για την ομιλία του Βαφειάδη σχετικά με την απαλλαγή από τα 

καθήκοντά του, για τα μέλη του ΚΚΕ που υπέγραψαν δήλωση μετανοίας και τα 

σχέδια για την ενιαία Μακεδονία296.  

Το ΚΚΕ εκτός από την διαγραφή σπουδαίων στελεχών του κόμματος, έφερε 

ξανά στο προσκήνιο το «Μακεδονικό Ζήτημα» και επανέλαβε τις θέσεις του για την 

ανάγκη «εθνικής αποκατάστασης του μακεδονικού λαού». Οι θέσεις αυτές του ΚΚΕ 

επέτρεψαν στους αντιπάλους του να οξύνουν και άλλο την εναντίον του πολεμική, 

κάνοντας λόγο για «εθνική προδοσία»297.    

Παράλληλα ο κυβερνητικός Τύπος σχολιάζει τις ειδήσεις που προέρχονται 

από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του Βελιγραδίου, της Μόσχας και των Σκοπίων, 

αλλά και τις πολιτικές διαφωνίες Μόσχας-Βελιγραδίου, οι οποίες χαρακτηρίζονται 

από την Καθημερινή ως «Πολεμική διά του Τύπου και του Ραδιοφώνου», το 

«παιδομάζωμα», την ύπαρξη «Μακεδονικής μειονότητας» και άρθρο του Ζαχαριάδη 

«που διατυπώνει ανησυχίες για τον άξονα Αθήνας-Βελιγραδίου»298.  

Το τελικό χτύπημα στον Δημοκρατικό Στρατό δόθηκε με το σχέδιο 

«Πυρσός» στην περιοχή του όρους Βίτσι. Ο ελληνικός εμφύλιος μπήκε στην τελική 

ευθεία προς το τέλος του. Αρχές του 1949 έγιναν κάποιες ειρηνευτικές προτάσεις από 

την ηγεσία του ΚΚΕ, που όμως απορρίφθηκαν από την κυβέρνηση299. 

Με μάχες να μαίνονται τους πρώτους μήνες του 1949 και με τον 

Δημοκρατικό Στρατό να πετυχαίνει την ανακατάληψη του Γράμμου, φαινόταν πως η 

κυβερνητική πλευρά, με εντολή των Αμερικανών, έπρεπε να βάλει τέλος στην 

εμφύλια σύγκρουση. Εσωκομματικά το ΚΚΕ είχε αποσυντονιστεί πλήρως με 

λανθασμένες ενέργειες που του στοίχησαν. Ακόμη και ο ανασχηματισμός της 
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«Κυβέρνησης του Βουνού» τον Απρίλη του 1949 δεν βοήθησε. Στις 14 Απριλίου 

έγινε ο τελευταίος ανασχηματισμός της κυβέρνησης Σοφούλη. 

Τον Μάιο του 1949 μπήκε σε εφαρμογή το σχέδιο «Πύραυλος» για την 

εκκαθάριση της Στερεάς και της Θεσσαλίας από τις αντάρτικες δυνάμεις. Ο 

κυβερνητικός στρατός υπέστη συντριπτικά πλήγματα, με αποτέλεσμα να κινηθούν 

προς την περιοχή Γράμμος-Βίτσι όπου και τελείωσε οριστικά ο εμφύλιος πόλεμος.  

Τον Ιούνιο η οριστική ρήξη Στάλιν-Τίτο, έφερε μια απρόβλεπτη εξέλιξη για 

τους Έλληνες αντάρτες, καθώς ο Τίτο αποφάσισε να κλείσει τα γιουγκοσλαβικά 

σύνορα και να διακόψει κάθε σχέση με το ΚΚΕ και τον Δημοκρατικό Στρατό. Το 

ΚΚΕ θεώρησε αυτήν την πράξη προδοσία. Όσοι ένοπλοι αντάρτες συλλαμβάνονταν 

σε γιουγκοσλαβικό έδαφος θα αφοπλίζονταν και θα κλείνονταν σε ειδικά στρατόπεδα 

συγκέντρωσης προσφύγων300.  Οι αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού έμειναν 

μόνοι, αβοήθητοι, με το κόμμα τους εκτός νόμου, χωρίς μια στοιχειώδη διεθνή 

αναγνώριση και χωρίς συμμάχους301.   

Το σχέδιο «Πυρσός» για την οριστική εκκαθάριση των υπολειμμάτων του 

Δημοκρατικού Στρατού, εξαπολύθηκε από την κυβέρνηση σε τρία μέρη: «Πυρσός 

Α΄», «Πυρσός Β΄» και «Πυρσός Γ΄». Το πρώτο σχέδιο άρχισε στις 2-6 Αυγούστου. Ο 

κυβερνητικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση στον Γράμμο και κατόρθωσε ύστερα από 

σκληρές και πολύνεκρες συγκρούσεις να σταθεροποιήσει τις θέσεις του εκεί302.  

Το σχέδιο «Πυρσός Β΄» εξαπολύθηκε από τις 10 ως τις 17 Αυγούστου προς 

το Βίτσι, όπου οι σκληρές μάχες ανάγκασαν τον Δημοκρατικό Στρατό σε φυγή. Η 

τελική μάχη του εμφυλίου πολέμου δόθηκε στις 25-28 Αυγούστου 1949, όταν ο  

κυβερνητικός στρατός απείλησε με περικύκλωση τα απομεινάρια του Δημοκρατικού 

Στρατού, ο οποίος αμύνθηκε με κάθε μέσο αλλά τελικά ηττήθηκε303.  

Η περικύκλωση αποφεύχθηκε, ωστόσο όσοι αντάρτες επέζησαν πέρασαν σε 

αλβανικό έδαφος. Με την ήττα και την υποχώρηση του Δημοκρατικού στρατού 

τερματίστηκε ο τρίχρονος ελληνικός εμφύλιος και μια εννιαετής περίοδος συνεχών 
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πολεμικών και εσωτερικών περιπετειών που μετέβαλαν τη χώρα σε ένα σωρό 

ερειπίων304.  

Στις 15 Σεπτεμβρίου 1949 ο ραδιοφωνικός σταθμός «Ελεύθερη Ελλάδα», 

αναγγέλλει την κατάπαυση των εχθροπραξιών305. Ωστόσο η κομμουνιστική ηγεσία 

διακήρυξε το τέλος του πολέμου το φθινόπωρο του 1949, κρατώντας τους 

εναπομείναντες μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού για μερικά χρόνια επί ποδός 

πολέμου στην παγωμένη ανατολικο-ευρωπαϊκή και ρωσική εξορία τους, ενώ ο 

εμφύλιος πόλεμος είχε  ήδη τελειώσει306. 

Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος που έληξε το καλοκαίρι του 1949 στιγμάτισε 

την πορεία της σύγχρονης Ελλάδας σε όλα τα επίπεδα. Εκτός από τις υλικές 

καταστροφές που υπήρξαν ανυπολόγιστες και είχαν μετατρέψει τη χώρα σε ένα σωρό 

ερειπίων, οι νεκροί ξεπέρασαν αυτούς της περιόδου της γερμανικής κατοχής, 

κάνοντας λόγο για 70.000 νεκρούς και άλλους τόσους τραυματίες. Στην δημογραφική 

πληγή της Ελλάδας προστίθενται όσοι είχαν εγκαταλείψει από φόβο την επαρχία, 

όσοι ήταν φυλακισμένοι στη Γυάρο και τη Μακρόνησο, οι 8.000 περίπου αντάρτες 

και άμαχοι που πέρασαν τα σύνορα και εγκαταστάθηκαν στη Ρωσία και άλλες 

βαλκανικές χώρες, και τα παιδιά που είχαν μεταφερθεί στις χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης307.  

Από τα τέλη του 1949 ο ραδιοφωνικός σταθμός «Ελεύθερη Ελλάδα» βρέθηκε 

υπό την πολιτική καθοδήγηση του Ζαχαριάδη308. Ωστόσο, δεν μπορούσε να 

προσελκύσει τις πλατειές μάζες που πίστευε διότι εξέπεμπε σε ξένη πόλη, το  

Βουκουρέστι, με την οποία δεν είχε καμιά δυνατότητα αλληλόδρασης309. 

Από την άλλη ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών καθιέρωσε από το 1950 μια 

νέα τακτική εκπομπή με επισκόπηση του ημερησίου Τύπου, ώστε να ενδυναμωθεί η 

«φωνή» του φιλικού προς την κυβέρνηση Τύπου, μέσω του ραδιοφώνου. Επίσης, 

μεταδίδει ραδιοφωνικές ομιλίες επισήμων με την ευκαιρία διάφορων επετείων, με 

ευχαριστίες προς στις συμμαχικές χώρες για τη βοήθεια που προσέφεραν στην 

κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του εμφυλίου310. Τα δημοσιεύματα του φιλικού προς 
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την κυβέρνηση Τύπου, σχολιάζονται με καυστικό ύφος από την «Ελεύθερη Ελλάδα», 

παρόλο που η τροπή του εμφυλίου ήταν εναντίον της Αριστεράς και είχε 

δημιουργηθεί μια νέα πραγματικότητα μετά την λήξη του για τους αριστερούς 

υποστηρικτές.  

Ο ραδιοφωνικός σταθμός «Ελεύθερη Ελλάδα» ιδρύθηκε το 1947 και 

λειτούργησε ως το 1956. Από το 1958 εξέπεμψε ξανά με άλλο τίτλο, «Η Φωνή της 

Αλήθειας» και λειτούργησε ως το 1974. Και με τις δύο ονομασίες, ήταν πάντα ο 

παράνομος κομματικός ραδιοφωνικός σταθμός του παράνομου ΚΚΕ, με τον πομπό 

του να μεταδίδεται μόνο από το εξωτερικό311.  

Ο ραδιοφωνικός σταθμός «Φωνή της Αλήθειας» ήταν ο μοναδικός δίαυλος 

για την προώθηση και διάδοση των θέσεων του ΚΚΕ στην Ελλάδα. Μετά τη λήξη 

των στρατιωτικών επιχειρήσεων, το ραδιοφωνικό όργανο καλείται να βοηθήσει το 

κόμμα στην ανασυγκρότηση των δυνάμεών του και την προσαρμογή του στη νέα 

πολιτική στρατηγική, για τη συγκρότηση του δημοκρατικού μετώπου στην Ελλάδα312.  

Η κυβερνητική πλατφόρμα που βγήκε νικητήρια στην εμφύλια σύρραξη ή 

τουλάχιστον μια μερίδα της, ζητούσε μέσω του Τύπου, την αναστολή της έκδοσης 

του Ριζοσπάστη, σε μια προσπάθεια να εξομαλυνθούν τα πράγματα στην 

μετεμφυλιακή εποχή. Ούτως ή άλλως η πολιτική διαμάχη ανάμεσα στις δύο πλευρές 

έπρεπε να αναδιαταχθεί313.  Ωστόσο ο Ριζοσπάστης επανακυκλοφόρησε το 1974.  

Όλη η δεκαετία του 1950 αφιερώθηκε στην ολική ανασυγκρότηση της χώρας 

μετά τον πόλεμο. Σε αυτό συνέβαλαν τα χρήματα από το «Δόγμα Τρούμαν» και το 

«Σχέδιο Μάρσαλ», με τα οποία οι Αμερικανοί έδωσαν στην Ελλάδα την δυνατότητα 

να ανασυγκροτηθεί, με αντάλλαγμα όμως την ανάμειξη στα εσωτερικά της ζητήματα.  

Η συνεργασία της Αμερικής με τα κράτη της Δυτικής Ευρώπης εξασφάλισε 

σε αυτά μια περίοδο ευημερίας. Με εντατικές προσπάθειες ανασυγκροτήθηκε η 

ελληνική οικονομία, η οποία αποκαταστάθηκε στα προπολεμικά της επίπεδα και 

κατόπιν άρχισε η ανοδική της πορεία, με παράλληλη αύξηση του πληθυσμού, ο 

οποίος στα 1951 έφτανε στα 7.630.000314.  

Η Ελλάδα έζησε τη φρίκη του εμφυλίου πολέμου εξυπηρετώντας τα 

συμφέροντα των μέχρι πρότινος συμμάχων της. Η ελληνική κοινωνία μπήκε σε ένα 

διχαστικό και συγκρουσιακό κλίμα με εμφύλια μίση και πάθη άνευ προηγουμένου. 

                                                             
311 Γ. Χατζηδάκης, «Ω, άγιε αιθέρα...», Ιστορία της ελληνικής ραδιοφωνίας, Αθήνα 2015,  σ. 258 
312 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 258 
313 Μ. Χαιρετάκης, ό. π., σ. 147 
314 Α. Βακαλόπουλος,  Νέα Ελληνική Ιστορία 1204-1985, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 439 
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Εξαναγκαστικοί νόμοι, ένας επιδεινούμενος κομμουνισμός, εκτοπίσεις, συλλήψεις, 

βασανισμούς, τρομοκρατία και μια αυξανόμενη κοινωνική ένταση, χαρακτηρίζει την 

ελληνική κοινωνία των ετών 1946-1950315.  

Αρκετά χρόνια αργότερα, μόλις τη δεκαετία του 1960, ακούγονται απόψεις 

κατά τις οποίες έπρεπε να προταχθεί η «λογική του μέσου» έναντι της «λογικής του 

μηνύματος». Όμως πλέον είχε διαμορφωθεί μια νέα κατάσταση πραγμάτων σε 

κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, που οι «συνταγές» των αντιπάλων του εμφυλίου 

έμοιαζαν αναχρονιστικές και δυσλειτουργικές, σε βαθμό που το νέο-δίχως να 

διαγράφονται τα όσα έγιναν- χρειαζόταν μια νέα οπτική, διαφορετική από τα 

προηγούμενα316.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
315 Μ. Χαιρετάκης, ό. π., σ. 206 
316 Μ. Χαιρετάκης, ό. π., σ. 147 
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ΣΤ΄ Κεφάλαιο 

Οι μέντορες  και η παρακαταθήκη του ραδιοφώνου 

Η εργασία φτάνει στο έκτο και τελευταίο της κεφάλαιο με θέμα τους 

μέντορες  και την παρακαταθήκη του ραδιοφώνου. Αδιαμφισβήτητα το ραδιόφωνο 

δεν θα είχε την εξέλιξη που είχε, ούτε αυτόν τον δεσπόζοντα ρόλο στα πολιτικά και 

κοινωνικά πράγματα της Ελλάδας, εάν οι άνθρωποι που το στελέχωσαν δεν ήταν 

πραγματικοί μέντορες για τις μεταγενέστερες γενιές. Οι προσωπικότητες που το 

απάρτισαν τα τριάντα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του στην Ελλάδα ήταν και είναι 

άξιες θαυμασμού. Πραγματικοί πρωτοπόροι, που με πενιχρά μέσα και κάτω από 

αντίξοες οικονομικοπολιτικές συνθήκες, δημιούργησαν ένα ραδιόφωνο αντάξιο των 

ραδιοφώνων του εξωτερικού.  

Στα προηγούμενα κεφάλαια αναφέρθηκαν οι άνθρωποι αυτοί που άλλαξαν 

τον ρου της ιστορίας της ελληνικής ραδιοφωνίας, αλλά σ’ αυτό το κεφάλαιο θα γίνει 

μία ακόμη αναφορά με περισσότερες λεπτομέρειες. Τέλος, θα αναφερθεί και η  

παρακαταθήκη που άφησαν οι πρωταγωνιστές για την μετέπειτα εξέλιξη του  

ραδιοφώνου. 

 

6.1.  Χρίστος Τσιγγιρίδης, ο ιδρυτής του πρώτου ραδιοφωνικού σταθμού της 

Ελλάδας και των Βαλκανίων 

Ο Χρίστος Τσιγγιρίδης ήταν  ο ιδρυτής του πρώτου ραδιοφωνικού σταθμού 

της Ελλάδας και των Βαλκανίων. Γεννήθηκε το 1877 και πέθανε στις 17 Δεκεμβρίου 

του 1947. Ήταν Έλληνας ηλεκτρολόγος μηχανικός και σπουδαίος καινοτόμος της 

εποχής του. Υπήρξε ο πρώτος που εισήγαγε στην Ελλάδα την τεχνογνωσία και 

τεχνολογία της μικροφωνικής εγκατάστασης και υπεύθυνος για την εγκατάσταση του 

πρώτου ηχητικού συστήματος της Βουλής των Ελλήνων. Είναι κυρίως γνωστός για 

την ίδρυση του πρώτου ραδιοφωνικού σταθμού της Ελλάδας και των Βαλκανίων, με 

έδρα τη Θεσσαλονίκη317. 

Η ιστορία του ξεκινά στη Φιλιππούπολη της Ανατολικής Ρωμυλίας 

(σημερινό Πλόβντιβ της Βουλγαρίας), όπου και γεννήθηκε από Έλληνες γονείς. Το 

1880 ξεσπά το Μακεδονικό ζήτημα και οι Έλληνες της περιοχής διώκονται. Η άλλοτε 

                                                             
317 Offlinepost, Ραφαήλ-Νικόλαος Μπελενιώτης, «In Memoriam : Χρίστος Τσιγγιρίδης», 17.12.2019, 

www.offlinepost.gr/2019/12/17/,inmemoriam%CF%87%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%

BF%CF%82%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4

%CE%B7%CF%82/ ,  23.12.20 

https://pirates.live-radio.gr/el/radioamateur/147-tsiggiridis
https://pirates.live-radio.gr/el/radioamateur/147-tsiggiridis
http://www.offlinepost.gr/2019/12/17/,inmemoriam%CF%87%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82/
http://www.offlinepost.gr/2019/12/17/,inmemoriam%CF%87%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82/
http://www.offlinepost.gr/2019/12/17/,inmemoriam%CF%87%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82/
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πλούσια και αριστοκρατική οικογένεια του Γεώργιου Τσιγγιρίδη περνά δύσκολες 

ώρες, που επιδεινώνονται με τον θάνατό του. Στις αρχές του 20ου  αιώνα τα μέτρα 

κατά του Ελληνισμού γίνονται πιο πιεστικά. Έτσι εξαναγκάζονται σε φυγή και 

καταλήγουν στη Στουτγάρδη της Γερμανίας318.  

Εκεί ιδρύουν ένα μικρό εργαστήριο παραγωγής χειροποίητων σιγαρέτων που 

αποφέρει αρκετά έσοδα κι έτσι, ο Χρίστος μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του. 

Τελικά, καταφέρνει να σπουδάσει στην σχολή Ηλεκτρικών Μηχανημάτων του 

Πολυτεχνείου της Στουτγάρδης (Tecnischen Hochshule Stuttgart). Μετά από κάποια 

χρόνια παντρεύεται την αριστοκράτισσα Μαρία Φόγκελ, αποκτά δύο κόρες την Ελαία 

και την Γεωργία και μαζί έρχονται στην Ελλάδα το 1918319.  

Κατά την έλευση του στην Ελλάδα εγκαθίσταται στη Λάρισα, όπου 

φιλοξενείται από τον μεγάλο αδελφό του Νίκο. Εκεί αναλαμβάνει την Διεύθυνση της 

Εταιρίας Ηλεκτροφωτισμού και Ύδρευσης της πόλης. Όμως τα πειράματα ασύρματης 

επικοινωνίας στην σχολή έχουν επηρεάσει έντονα τις σκέψεις του και έτσι 

αποφασίζει να έλθει στην Θεσσαλονίκη, με σκοπό να υλοποιήσει το όραμά του: να 

ιδρύσει Ραδιοφωνικό Σταθμό320.  

Το 1924 τα πρώτα ραδιοπειράματα του Τσιγγιρίδη ξεκινούν από το 

εργαστήριο του σπιτιού του, στα πρωτοεμφανιζόμενα τότε Μεσαία ραδιοκύματα, με 

μετασκευασμένο από τον ίδιο ασύρματο της Γαλλικής Στρατιάς της Ανατολής, ένα 

μόλις χρόνο μετά το BBC στην Αγγλία, με δύο ακροατές321. Ο ένας ήταν ο φίλος του 

και καθηγητής φυσικής Ηλίας Αποστόλου, στην περιοχή της πλατείας Ιπποδρομίου 

και ο άλλος ήταν ο πλοίαρχος Άντονι Ράντισον του πλοίου ''Κουίν Ανν'' στο λιμάνι 

της Θεσσαλονίκης. Ας μην ξεχνούμε ότι ένας ραδιοφωνικός δέκτης την εποχή εκείνη 

κόστιζε όσο μια μικρή περιουσία, όμως πολύ σύντομα οι δέκτες 

πολλαπλασιάστηκαν322. 

                                                             
318 Offlinepost, Ραφαήλ-Νικόλαος Μπελενιώτης, «In Memoriam :Χρίστος Τσιγγιρίδης», 1 
https://www.offlinepost.gr/2019/12/17/in-memoriam , 2.09.2020 
319Radiomuseum, «Χρίστος Τσιγγιρίδης ο πρωτοπόρος», https://www.radiomuseum.gr/tsiggiridis-01 ,  

19.12.2020 
320 Radiomuseum, «Χρίστος Τσιγγιρίδης, ο πρωτοπόρος», https://www.radiomuseum.gr/tsiggiridis-
01.htm  ,19.12.2020 
321Μηχανή του χρόνου, «Τσιγγιρίδης, ο πατέρας της ραδιοφωνίας στην Ελλάδα», 

https://www.mixanitouxronou.gr/o-pateras-tis-radiofonias-stin-ellada-stin-proti-ekpompi-tou-iche-

mono-dio-akroates-pos-o-christos-tsingiridis-katafere-to-1928-na-metadidi-sinentefxis-sinavlies-alla-

ke-omilies-tis-deth-se-apefthi/ ,19.12.2020 
322Radiomuseum, «Χρίστος Τσιγγιρίδης, ο πρωτοπόρος», https://www.radiomuseum.gr/tsiggiridis-

01.htm  ,19.12.2020 

https://www.offlinepost.gr/2019/12/17/in-memoriam
https://www.radiomuseum.gr/tsiggiridis-01
https://www.radiomuseum.gr/tsiggiridis-01.htm
https://www.radiomuseum.gr/tsiggiridis-01.htm
https://www.mixanitouxronou.gr/o-pateras-tis-radiofonias-stin-ellada-stin-proti-ekpompi-tou-iche-mono-dio-akroates-pos-o-christos-tsingiridis-katafere-to-1928-na-metadidi-sinentefxis-sinavlies-alla-ke-omilies-tis-deth-se-apefthi/
https://www.mixanitouxronou.gr/o-pateras-tis-radiofonias-stin-ellada-stin-proti-ekpompi-tou-iche-mono-dio-akroates-pos-o-christos-tsingiridis-katafere-to-1928-na-metadidi-sinentefxis-sinavlies-alla-ke-omilies-tis-deth-se-apefthi/
https://www.mixanitouxronou.gr/o-pateras-tis-radiofonias-stin-ellada-stin-proti-ekpompi-tou-iche-mono-dio-akroates-pos-o-christos-tsingiridis-katafere-to-1928-na-metadidi-sinentefxis-sinavlies-alla-ke-omilies-tis-deth-se-apefthi/
https://www.radiomuseum.gr/tsiggiridis-01.htm
https://www.radiomuseum.gr/tsiggiridis-01.htm
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Το 1926 γίνεται η πρώτη Διεθνής Έκθεση στο χώρο μπροστά στο Γ' Σώμα 

Στρατού. Το σπίτι του Τσιγγιρίδη βρίσκεται σχεδόν απέναντι, στη σημερινή 

Βασιλίσσης Όλγας, τότε Δημοκρατίας 20323. Ο Χρίστος Τσιγγιρίδης αρχικά πουλάει 

μεγάφωνα και ενισχυτές στην πρώτη Διεθνή Έκθεση, ως αντιπρόσωπος της 

Γερμανικής εταιρίας SIEMENS & HALSKE. Τότε το αντικείμενο ήταν άγνωστο 

στην Ελλάδα. Οι μεγαφωνικές του εγκαταστάσεις και ειδικά τα μεγάφωνά του είχαν 

χαρακτηρισθεί ως "κλαπατσίμπαλα" και προκαλούσαν δέος και θαυμασμό. Πόσο 

μάλλον ο ένας και μοναδικός μεγαφωνικός ραδιοφωνικός δέκτης που στήθηκε από 

αυτόν στην πλατεία της Έκθεσης324. Τα μεγάφωνά του διαφήμιζαν τους εκθέτες και 

έπαιζαν μουσική. Ο όρος μεγάφωνο ήταν τότε αδόκιμος. Έτσι, μετάφρασε τον 

Γερμανικό όρο Lautspreher επί λέξη, με τον όρο " ΜΕΓΑΣ ΛΕΚΤΗΣ "325. 

Το 1927 με την ευκαιρία της Β' ΔΕΘ εισάγει πομπό Siemens & Halske 400 

Watt και αναζητώντας ύψος και εμβέλεια για την κεραία του, με την βοήθεια του 

φίλου του Στέφανου Ελευθερίου, υποδιευθυντού της ΔΡΥΝ-Βοτανικού (Διεύθυνση 

Ραδιοτηλεγραφικής Υπηρεσίας Ναυτικού), κάνει την πρώτη του επίσημη 

ραδιοφωνική εκπομπή από την Ναυτική Κεραία του Λευκού Πύργου, στην εθνική 

εορτή της 25ης Μαρτίου με Εθνικό Ύμνο, προσευχή, πατριωτική ομιλία και 

εμβατήρια.  

Τον επόμενο χρόνο, που η Γερμανία ανανεώνει τους παλιούς σταθμούς, με 

υποθήκη το σπίτι του εγκαθιστά στον περίβολο της Γ' ΔΕΘ τον πομπό του Μουλάκερ 

της Στουτγάρδης 1.5KW. Ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός της Ελλάδας, των 

Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι πλέον γεγονός. Ξεκινάει τη 

λειτουργία του στην έναρξη της Γ' ΔΕΘ το φθινόπωρο του 1928326. 

Η αυστηρή νομοθεσία για τις ραδιοφωνικές εκπομπές υπήρχε ήδη και έτσι 

για αρκετά χρόνια η λειτουργία του πομπού επιτρεπόταν μόνο κατά την διάρκεια της 

ΔΕΘ. Οι προσπάθειες του Τσιγγιρίδη να πάρει άδεια διαρκούς λειτουργίας ήταν 

συνεχείς, όμως, για πολλά χρόνια παρέμειναν άκαρπες. Ο Τσιγγιρίδης λειτουργούσε 

                                                             
323  Μ. Χαιρετάκης,  Η ραδιοφωνία στην Ελλάδα 1930-1950, Αθήνα 2014,  σ. 21 
324Μηχανή του χρόνου, «Τσιγγιρίδης, ο πατέρας της ραδιοφωνίας στην Ελλάδα», 

https://www.mixanitouxronou.gr/o-pateras-tis-radiofonias-stin-ellada-stin-proti-ekpompi-tou-iche-

mono-dio-akroates-pos-o-christos-tsingiridis-katafere-to-1928-na-metadidi-sinentefxis-sinavlies-alla-

ke-omilies-tis-deth-se-apefthi/ ,19.12.2020  
325 Radiomuseum «Χρίστος Τσιγγιρίδης, ο πρωτοπόρος», https://www.radiomuseum.gr/tsiggiridis-

01.htm ,19.12.2020 
326 Γ. Χατζηδάκης, «Ω, άγιε αιθέρα...», Ιστορία της ελληνικής ραδιοφωνίας, Αθήνα 2015,  σ. 21 

https://www.mixanitouxronou.gr/o-pateras-tis-radiofonias-stin-ellada-stin-proti-ekpompi-tou-iche-mono-dio-akroates-pos-o-christos-tsingiridis-katafere-to-1928-na-metadidi-sinentefxis-sinavlies-alla-ke-omilies-tis-deth-se-apefthi/
https://www.mixanitouxronou.gr/o-pateras-tis-radiofonias-stin-ellada-stin-proti-ekpompi-tou-iche-mono-dio-akroates-pos-o-christos-tsingiridis-katafere-to-1928-na-metadidi-sinentefxis-sinavlies-alla-ke-omilies-tis-deth-se-apefthi/
https://www.mixanitouxronou.gr/o-pateras-tis-radiofonias-stin-ellada-stin-proti-ekpompi-tou-iche-mono-dio-akroates-pos-o-christos-tsingiridis-katafere-to-1928-na-metadidi-sinentefxis-sinavlies-alla-ke-omilies-tis-deth-se-apefthi/
https://www.radiomuseum.gr/tsiggiridis-01.htm
https://www.radiomuseum.gr/tsiggiridis-01.htm
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τον πομπό του με ίδια έσοδα καθώς και με έσοδα προερχόμενα από διαφημίσεις στη 

διάρκεια των ΔΕΘ327.  

Από τον Σταθμό του Τσιγγιρίδη πέρασαν ουκ ολίγοι καλλιτέχνες. Το 

γραμμόφωνο μόλις είχε γίνει ηλεκτρικό, οι δίσκοι λιγοστοί κι ακόμη φτωχότερη η 

Ελληνική δισκογραφία. Ούτε το μαγνητόφωνο είχε έλθει στο προσκήνιο ακόμη. Έτσι, 

το μουσικό πρόγραμμα αποτελούνταν από ζωντανές εκτελέσεις κομματιών από 

τραγουδιστές και οργανοπαίχτες, μέσα στο στούντιο328. Βασικοί συνεργάτες του 

Τσιγγιρίδη στη δεκαετία του '30 υπήρξαν οι: Μιχάλης Γροσομανίδης, Νίκος 

Καρμίρης, Αλέκος Στρατίδης, ως εκφωνητές, η Ελένη Τραϊανού στις παιδικές 

εκπομπές, ο Κοσμάς Τσαντσάνογλου ως τεχνικός, ο Απόστολος Κωσταντέλλης 

βοηθός και οι γερμανοί μηχανικοί Dr.Krauter και Dr.Benz329. 

Ο ραδιοσταθμός Τσιγγιρίδη παρενέβαλε σκοπίμως από τις αρχές του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου παράσιτα στον προπαγανδιστικό φασιστικό 

ραδιοφωνικό σταθμό του Μπάρι. Από το ραδιοσταθμό Θεσσαλονίκης ενημερώθηκαν 

επίσης οι Θεσσαλονικείς την εισβολή των Ιταλών, καθώς το σήμα του ραδιοσταθμού 

Αθηνών δεν έφτανε στη Θεσσαλονίκη330. 

Κατά τη γερμανική κατοχή ο πομπός κατασχέθηκε και ο Τσιγγιρίδης 

φυλακίστηκε. Οι Γερμανοί στρατιωτικοί πίστευαν ότι θα μπορούσαν να 

λειτουργήσουν τον πομπό μόνοι τους, όμως αυτό στάθηκε αδύνατο, έτσι την επόμενη 

κιόλας ημέρα τον αποφυλάκισαν για να μπορέσουν να κάνουν την προπαγάνδα τους. 

Οι δέκτες είχαν σφραγιστεί από τους κατακτητές κι έτσι ο Τσιγγιρίδης άκουγε το 

BBC στον δικό του δέκτη (τον οποίο οι Γερμανοί είχαν αφήσει ασφράγιστο για να 

μπορούν να αναμεταδίδουν διάφορους γερμανικούς σταθμούς) και μετέφερε τα νέα 

στους γύρω, όταν πήγαινε στο καφενείο. Μάλιστα μια φορά κινδύνεψε να τον 

πιάσουν επ’ αυτοφώρω, όμως χάρις στην ετοιμότητά του, πρόλαβε και γύρισε το 

καντράν σε γερμανικό σταθμό331. 

                                                             
327 Radiomuseum «Χρίστος Τσιγγιρίδης, ο πρωτοπόρος», https://www.radiomuseum.gr/tsiggiridis-

01.htm, 19.12.2020 
328Radiomuseum «Χρίστος Τσιγγιρίδης, ο πρωτοπόρος», https://www.radiomuseum.gr/tsiggiridis-

01.htm 19.12.2020 
329 Radiomuseum «Χρίστος Τσιγγιρίδης, ο πρωτοπόρος», https://www.radiomuseum.gr/tsiggiridis-
01.htm, 19.12.2020 
330 Μηχανή του χρόνου, «Τσιγγιρίδης, ο πατέρας της ραδιοφωνίας στην Ελλάδα», 

https://www.mixanitouxronou.gr/o-pateras-tis-radiofonias-stin-ellada-stin-proti-ekpompi-tou-iche-

mono-dio-akroates-pos-o-christos-tsingiridis-katafere-to-1928-na-metadidi-sinentefxis-sinavlies-alla-

ke-omilies-tis-deth-se-apefthi/ ,19.12.2020 
331 Offlinepost, Ραφαήλ-Νικόλαος Μπελενιώτης, «In Memoriam :Χρίστος Τσιγγιρίδης», 1 
https://www.offlinepost.gr/2019/12/17/in-memoriam , 2.09.2020 
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Mετά την απελευθέρωση ο πομπός αγοράσθηκε από τον Μάρκο Βαφειάδη 

και λειτούργησε για λίγο υπέρ αυτού, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Το 1945 

επιστρέφει στα χέρια του ιδιοκτήτη του και ξαναρχίζει τις εκπομπές. Για περίπου ένα 

χρόνο ο πομπός πήρε προσωρινή άδεια συνεχούς λειτουργίας. Παρά τις υποσχέσεις 

ότι το Ράδιο Τσιγγιρίδη θα παρέμενε ως Ραδιοφωνικός Σταθμός Θεσσαλονίκης, το 

ΕΙΡ (Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας), απαλλοτριώνει αναγκαστικά με ευτελές ποσό τον 

σταθμό του Τσιγγιρίδη και εγκαθιστά Αγγλικό στρατιωτικό πομπό MARCONI C-43 

250 WATT, στην εγκατάσταση βραχέων ΤΤΤ στην Δόξα Τριανδρίας, με στούντιο 

στο Σπίτι του Στρατιώτη στο στρατιωτικό θέατρο της πόλης, όπου εγκαινιάζεται ο 

κρατικός πλέον Σταθμός της Θεσσαλονίκης την 1η Μαρτίου 1947332. 

Ο Χρίστος Τσιγγιρίδης παραμένει άνεργος μετά την αναγκαστική εξαγορά 

των μηχανημάτων του, καθώς το κρατικό ίδρυμα αποφασίζει να μην αξιοποιήσει την 

τεχνογνωσία και την εμπειρία του333. Οι υποσχέσεις του τότε ΕΙΡ προς τον Τσιγγιρίδη 

ποτέ δεν τηρήθηκαν, δεν θα πάρει ούτε την πενιχρή αποζημίωση της απαλλοτρίωσης 

του Σταθμού του, αφού πεθαίνει μέσα στη θλίψη την ίδια χρονιά, τον Δεκέμβριο του 

1947 και κηδεύεται με τιμές που ποτέ δεν γνώρισε εν ζωή334. 

 

6.2. Στέφανος Ελευθερίου –Ο βιρτουόζος σκαπανέας με την αντιστασιακή δράση 

Ο Στέφανος Ελευθερίου όπως τον θυμάται η κόρη του Βάσια Τριφύλη και ο 

γιος του Τάσος Ελευθερίου335. Ο Στέφανος Ελευθερίου γεννήθηκε στην Πλάκα στις 

31 Δεκεμβρίου του 1895  και τον είχε βαφτίσει ο Παύλος Μελάς. Ήταν από ταπεινή 

οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν σταβλίτης στα ανάκτορα. Είχε 12 αδέρφια και 

εκείνος ήταν ο  μικρότερος με διαφορά 18 χρόνια διαφορά από τον μεγαλύτερο 

αδερφό του. Η Βάσια Τριφύλη λέει για τον πατέρα της: «Την εποχή που μεγάλωνε ο 

πατέρας μου, ήταν όλοι βασιλικοί336. Ο μεγάλος αδερφός του είχε αναλάβει τα 

αυτοκίνητα της βασιλικής οικογένειας ως μηχανικός. Η πραγματική ιστορία είναι ότι 

τον σκότωσαν οι Γερμανοί, οι Βαυαροί. Κάτι υποτίθεται ότι έτρεχε με την βασίλισσα. 

Το περιστατικό συνέβη μπροστά στα μάτια του πατέρα μου όταν εκείνος ήταν 14 ετών. 

                                                             
332 ERT, Ιστορίες Ραδιοφώνου, Επεισόδιο: 001 To ξεκίνημα 1925-1944,  Παραγωγή ΕΡΤ, Αθήνα 1995, 
https://archive.ert.gr/7846/, 20.10.2020 
333ERT, Ιστορίες Ραδιοφώνου, Επεισόδιο: 001 To ξεκίνημα 1925-1944,  Παραγωγή ΕΡΤ, Αθήνα 1995, 

https://archive.ert.gr/7846/, 20.10.2020 
334Offlinepost, Ραφαήλ-Νικόλαος Μπελενιώτης, «In Memoriam :Χρίστος Τσιγγιρίδης», 1 
https://www.offlinepost.gr/2019/12/17/in-memoriam , 2.09.2020 
335 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 110 
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Εκείνες τις εποχές τα πάντα κουκουλώνονταν, είπαν ότι πρόκειται για ατύχημα με το 

όπλο. Γι’ αυτό για να κουκουλωθεί η υπόθεση, ανέλαβε η βασιλική οικογένεια να 

σπουδάσει τον πατέρα μου μαζί με τους πρίγκιπες. Τον στείλανε λοιπόν στην Ελβετία. 

Έφυγε 17 χρονών και γύρισε 34. Ο πρώτος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην 

Ελλάδα.»337.  

Το 1941 ο Στέφανος Ελευθερίου ήταν διευθυντής στη διεύθυνση Ασυρμάτου 

του τότε Υπουργείου ΤΤΤ που στεγαζόταν στην οδό Βουλής. Ο γιος του, Γιάννης 

Ελευθερίου θυμάται: «Από συζητήσεις που είχαμε μετά τον πόλεμο, μας έλεγε πως 

μέσα στο γραφείο του και πίσω από την καρέκλα υπήρχε μία αποθήκη. Μέσα σε αυτή, 

είχαν τοποθετήσει έναν ασύρματο (βραχέων κυμάτων). Με τον ασύρματο αυτόν είχαν 

επαφή με τις μυστικές υπηρεσίες των Άγγλων στο Κάιρο και μεταβίβαζαν πληροφορίες, 

τις οποίες έπαιρναν από την οργάνωση Τσιγάντε338. Τις πληροφορίες αυτές τις μετέδιδε 

ο ασυρματιστής και μετέπειτα προϊστάμενος της εκπομπής Σπάτων, Μίλτος Λάσκαρης. 

Η συνέχιση της λειτουργίας του ασυρμάτου από το γραφείο δεν ήταν εύκολη υπόθεση, 

καθώς μέσα στο κτίριο υπήρχαν και εργαζόμενοι Γερμανοί, καθώς και φιλογερμανοί, οι 

οποίοι δεν μπορούσαν να φανταστούν αυτό που γινόταν δίπλα τους. Έτσι και για λόγους 

ασφαλείας, αποφασίστηκε η μεταφορά του ασυρμάτου στο σπίτι του Ελευθερίου στο 

Παγκράτι στην οδό Ιέρωνος 9. Ο ασύρματος λειτουργούσε δύο με τρεις φορές την 

εβδομάδα για λόγους ασφαλείας. Ο Ελευθερίου είχε την αποστολή να παίρνει 

πληροφορίες από στελέχη της οργάνωσης σε μυστικές συναντήσεις που έκανε. Ένα από 

αυτά τα άτομα ήταν και ο Πετμεζάς, ο οποίος αργότερα συνελήφθη και βασανίστηκε 

άγρια χωρίς όμως ποτέ να αποκαλύψει τους συνεργάτες του. Για λίγο έλλειψε να 

αποκαλυφθεί η μετάδοση ασυρμάτου από την οδό Ιέρωνος, στο Παγκράτι και γι’ αυτό 

αποφασίστηκε η εκ νέου μεταφορά του, αυτή την φορά στο σπίτι του Κοντογούρη, το 

οποίο όμως  απείχε μόλις 500  μέτρα από το σπίτι του Ελευθερίου339. Μία ημέρα, 

αυτοκίνητα Γερμανών εμφανίστηκαν πάλι στην περιοχή, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί 

ο Ελευθερίου και να κατευθυνθεί προς το σπίτι του Κοντογούρη.  Εκεί πέρασε μέσα από 

τους Γερμανούς, που είχαν βγει από τα αυτοκίνητα, χωρίς όμως ευτυχώς να του 

ζητήσουν ταυτότητα και έφτασε στο σπίτι χτυπώντας την πόρτα τρεις φορές. Αυτό ήταν 

το σύνθημα για να φύγει αμέσως ο ασυρματιστής, πράγμα που έγινε με κάποια 

καθυστέρηση, γιατί ο Λάσκαρης αντί να φύγει αμέσως, τοποθέτησε τον ασύρματο πρώτα 
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στις δύο βαλίτσες και μετά έφυγε. Την επομένη, οι Γερμανοί έκαναν έρευνα στο σπίτι, 

δεν άνοιξαν τις βαλίτσες με τον ασύρματο, αλλά συνέλαβαν τον Κοντογούρη, επειδή 

βρήκαν όπλα σκοποβολής (ο Κοντογούρης ήταν πρωταθλητής σκοποβολής), και τον 

εκτέλεσαν340». 

Η συμβολή του Στέφανου Ελευθερίου στις ραδιοφωνικές εξελίξεις στην 

Ελλάδα ήταν πολύ σπουδαία. Βοήθησε σημαντικά και στην δημιουργία αλλά και 

στην εδραίωση της ραδιοφωνίας στην χώρα. Τα όσα πέτυχε αποδεικνύουν την 

εξαιρετική ευφυΐα του και την ακατάπαυστη επινοητικότητά του. Δεν έπαυε ποτέ να 

δημιουργεί και να σφυρηλατεί σχέσεις και συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο και 

πάντοτε προσπαθούσε να εισάγει σύγχρονο εξοπλισμό και τεχνογνωσία. Είχε υψηλές 

ηθικές αξίες και πάνω απ’ όλα ήταν πατριώτης. Υπήρξαν πολλά γεγονότα που είχαν 

σημασία για εκείνον, όπως η ίδρυση και η εξέλιξη του ΕΙΡ. Πολύ σημαντικά σημεία 

για εκείνον ήταν η εγκατάσταση του δικτύου παράκτιων ραδιοσταθμών και η ένταξή 

του στην Αντίσταση, κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ξεκίνησε να στέλνει 

μηνύματα στο Κάιρο μέσω ασυρμάτου. Αργότερα ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για τις 

τεχνολογικές παραμέτρους που συνόδευαν την άφιξη της τηλεόρασης, καθώς και για 

πολλά άλλα341. 

 

6.3.  Κώστας Σταυρόπουλος –Ο εκφωνητής της Απελευθέρωσης 

Τον Ιούλιο του 1940 ο δημοσιογράφος Αλέκος Λιδωρίκης ως ο «Λ» 

υπογράφει στην εφημερίδα Ασύρματος ένα άρθρο με το οποίο γνωρίζει στους 

αναγνώστες ποιοί βρίσκονται πίσω από τις πιο αγαπημένες φωνές της εποχής342.  

«Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών...- Ελάτε να γνωρίσετε τους σπήκερς μας», είναι 

ο τίτλος του άρθρου. Ο εκφωνητής Κώστας Σταυρόπουλος, που η φωνή του μέχρι και 

σήμερα σκορπάει ρίγη συγκίνησης στα σπίτια μας και στις σχολικές εκδηλώσεις για 

το έπος του 1940, είναι το πρώτο πρόσωπο με το οποίο καταπιάνεται ο Λιδωρίκης. 

Λίγους μήνες μετά, στις 27 Απριλίου του 1941, ο Κώστας Σταυρόπουλος μεταδίδει 

την εισβολή των γερμανικών στρατευμάτων στην Αθήνα: «...Αδέλφια! Κρατήστε καλά 

μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετώπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τα 

                                                             
340 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 111 
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προφυλάξεις εις την έρημον πόλιν με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες! Ψηλά τις 

καρδιές!». Αυτή η φωνή που εδώ και σχεδόν 40 χρόνο έχει μείνει χαραγμένη στη 

μνήμη και στις ψυχές μας με τα επετειακά αφιερώματα, είναι η φωνή του Κώστα 

Σταυρόπουλου, ενός υποδείγματος εκφωνητή που θαύμασαν πολλοί συνάδελφοι του. 

Ήταν ο πρώτος σπίκερ του σταθμού που με την μεταλλική και ολοκάθαρη  φωνή του   

μετέδιδε επί το πλείστον τις πρακτορειακές ειδήσεις του εξωτερικού, νέα εσωτερικά, 

τους λόγους του Αρχηγού της κυβερνήσεως, τους λόγους άλλων επισήμων343.  

Ο Κ. Σταυρόπουλος προερχόταν από εύπορη οικογένεια και ήταν εγγονός 

του Περικλή Βασάνη, επιφανή Έλληνα ευεργέτη του 19ου αιώνα. Τα πρώτα χρόνια 

της ζωής του εργάστηκε στην Αλεξάνδρεια με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν 

στο χώρο του βαμβακιού. Σπούδασε στην Αίγυπτο Ιατρική. Ο Κώστας Σταυρόπουλος 

ήταν ένας μορφωμένος άνθρωπος με ευρύτατες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Ήταν 

επίσης και γλωσσομαθής διότι γνώριζε και Γαλλικά και Αγγλικά, προσόν μεγάλο για 

τους νέους της εποχής. Ο Λιδωρίκης γράφει στην εφημερίδα Ασύρματος για την 

πρώτη ανάγνωση του Σταυρόπουλου στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών: «Η πρώτη 

ανάγνωσις των είναι οπωσδήποτε επιτυχής. Παίρνει τα ανακοινωθέντα, τους λόγους 

που του παραδίδουν και τους διαβάζει "πρίμα βίστα" στο ραδιόφωνον. Ζήτημα 

αντιλήψεως και ματιού! Ο ανταγωνισμός ήταν μεγαλός για την συγκεκριμένη θέση, 

καθώς συγκεντρώθηκαν 180 υποψήφιοι εκφωνητές που έλαβαν μέρος στον 

συγκεκριμένο διαγωνισμό  είναι ο πρώτος εκλεγείς. Ζει εις τα Αθήνας από το 1933. 

Ελεύθερος-ο γάμος δεν τον έθιξε!-θέλγει με την φωνήν του, τους ακροατάς του 

ραδιοφώνου. Τον ξεύρει η Αθήνα καθώς και η επαρχία μας μόλις γυρίσουν το κουμπί:-

Α! είναι ο Σταυρόπουλος...Τίτλος τιμής ενδιαφέρων, εύσημον δια το επάγγελμά του, 

πράγματα που ευχαριστούν τον ευσυνείδητον εκφωνητήν, χωρίς να υπερηφανεύεται δι' 

αυτά... Πιστεύει εις το καθήκον του και εργάζεται μετριόφρονα δι’ αυτό...».344 

Καταλαβαίνουμε επομένως από αυτή την περιγραφή του Λιδωρίκη ότι ο 

Σταυρόπουλος μάγεψε τους ακροατές του σ’ ολόκληρη την χώρα από την πρώτη 

κιόλας εμφάνισή του. Το ότι ήταν και ο πρώτος εκφωνητής που άκουσε το ελληνικό 

ακροατήριο, σίγουρα δημιούργησε μία ταύτιση του νέου μέσου με τον συγκεκριμένο 

εκφωνητή. 

                                                             
343 ERT, Ιστορίες Ραδιοφώνου, Επεισόδιο: 001 To ξεκίνημα 1925-1944,  Παραγωγή ΕΡΤ, Αθήνα 1995, 

https://archive.ert.gr/7846/, 20/10/2020 
344Documento, «Κώστας Σταυρόπουλος, η φωνή της ελληνικής ιστορίας», 27.10.2018, 

https://www.documentonews.gr/article/kwstas-stayropoylos-h-fwnh-ths-ellhnikhs-istorias-video, 

25.10.2020 
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Η δραματική εκφώνηση του Κώστα Σταυρόπουλου λίγο πριν εισέλθουν οι 

Γερμανοί στην Αθήνα, δεν έγινε δυνατό να διασωθεί το 1941 γιατί τότε δεν υπήρχε ο 

κατάλληλος φωνογραφικός εξοπλισμός. Χρόνια αργότερα, το 1966, όταν ο Γιώργος 

Κάρτερ, ο... «ληξίαρχος και ιστορικός» της ελληνικής τηλεόρασης, ο λογοτέχνης και 

κριτικός του θεάτρου και της τηλεόρασης, ετοίμαζε το ηχητικό ντοκιμαντέρ «Ο 

Μεγάλος Πόλεμος», ζήτησε από τον Κώστα Σταυρόπουλο να ηχογραφήσει τα 

ανακοινωθέντα των τραγικών στιγμών της εισβολής, όπως τα είχε εκφωνήσει, ως 

προς το περιεχόμενό τους, τις ιστορικές εκείνες ημέρες. Το «ριμέικ» εκείνο έσωσε, 

κατ' αυτόν τον τρόπο, αυτό το σπουδαίο ραδιοφωνικό ντοκουμέντο, που ακούνε τα 

παιδιά μας345. 

6.4.  Αντιγόνη Μεταξά «Η θεία Λένα» μικρών και μεγάλων 

Η Αντιγόνη Μεταξά, η «Θεία Λένα» του ελληνικού ραδιοφώνου, γεννήθηκε 

στην Αθήνα το 1905. Εκτός από τη γνωστότατη Σχολή Μεταξά της οδού 

Δραγατσανίου, πατρική επιχείρηση στην οποία δίδασκε, στράφηκε από νωρίς στο 

θέατρο και ξεκίνησε μία καριέρα με τον συνάδελφο και μετέπειτα σύζυγό της Κώστα 

Κροντηρά . Ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 1930 και συγκεκριμένα το 1933 όταν 

ίδρυσε το «Θέατρο του Παιδιού», τον πρώτο παιδικό θίασο στην Ελλάδα346. Από όλα 

αυτά την απέσπασε ο Γιάννης Βουλπιώτης και την επιστράτευσε στην «Ώρα του 

παιδιού» της ΑΕΡΕ, μία ασχολία που έγινε για εκείνη έργο ζωής.347 

Ήταν μια γυναίκα με πλατιά θεατρική και λογοτεχνική μόρφωση, αλλά 

κυρίως με απεριόριστη αγάπη για τα παιδιά. Τα παιδιά της εποχής εκείνης ζούσαν 

κάτω από την ανέχεια και ύστερα κάτω από τις τραγικές ημέρες του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου. Τα μέσα ψυχαγωγίας που είχαν ήταν ελάχιστα παιχνίδια και κυρίως το 

παιχνίδι στις αλάνες, όταν το επέτρεπαν οι συνθήκες. Τα παιδιά έπαιζαν στις αλάνες 

και έφτιαχναν παιχνίδια με υλικά από τη φύση, όπως τόξα, όπλα, και ίσως παγίδες για 

πουλιά ή παρόμοια. Έστηναν σεντόνια και έπαιζαν καραγκιόζη και φυσικά 

αυτοσχέδια σκετς, άρα μια απλοϊκή μορφή θεάτρου. Η Θεία Λένα αξιοποίησε με τον 

καλύτερο τρόπο την ανάγκη των παιδιών για θεατρικό παιχνίδι και ψυχαγωγία348. Η 

                                                             
345 ERT, Ιστορίες Ραδιοφώνου, Επεισόδιο: 001 To ξεκίνημα 1925-1944,  Παραγωγή ΕΡΤ, Αθήνα 1995, 

https://archive.ert.gr/7846/, 20.10.2020 
346ΕΡΤ, Αφιέρωμα στη «Θεία Λένα», Παραγωγή ΕΡΤ, Αθήνα 1991, https://archive.ert.gr/90444/    

,21.11.2020   
347 Μ. Χαιρετάκης,  Η ραδιοφωνία στην Ελλάδα 1930-1950, Αθήνα 2014,  σ. 133 
348 Μηχανή του χρόνου, «Θεία Λένα», η αγαπημένη παιδαγωγός και θεατρίνα που μεγάλωσε μέσα από 

το ραδιόφωνο πολλές γεννιές παιδιών», https://www.mixanitouxronou.gr/thia-lena-i-agapimeni-

https://archive.ert.gr/7846/
https://www.mixanitouxronou.gr/thia-lena-i-agapimeni-pedagogos-ke-theatrina-pou-megalose-mesa-apo-to-radiofono-polles-genies-pedion-o-pateras-tis-iche-idiotiko-scholio-pou-metefere-tous-mathites-me-amaxa-tin-opia-esernan-alog/
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ίδια υπήρξε ηθοποιός σε μικρή ηλικία και είχε απίστευτο ταλέντο. Ο Γρηγόριος 

Ξενόπουλος στη στήλη του «Πνευματική Κίνησις», με το άρθρο «Νέος Αστήρ», την 

παρομοίασε με την Μαρίκα Κοτοπούλη και είπε ότι είναι αντάξια της μεγάλης 

ηθοποιού349.  

Η Αντιγόνη Μεταξά ως «Θεία Λένα» και προϊσταμένη της «Ώρας του 

Παιδιού» ήταν από τα πιο γνωστά ονόματα του ραδιοφωνικού σταθμού και η 

εκπομπή της σημείωνε μεγάλες ακροάσεις350. Παρουσίαζε έργα από διάφορους 

συγγραφείς αλλά και δικά της. Η πρώτη της εκδοτική προσπάθεια ήταν η έκδοση 

τριών τόμων με δικά της έργα γραμμένα για παιδιά . Συνολικά έγραψε 53 βιβλία και 

είχε την επιμέλεια σε άλλα 250 . Ανάμεσά τους η πεντάτομη Παιδική Εγκυκλοπαίδεια 

το «Θέατρο του Παιδιού». Η «Θεία Λένα», η αγαπημένη δασκάλα με τα κυματιστά 

μαλλιά και τα γαλανά μάτια, συντρόφευε τα μικρά ελληνόπουλα απ’ τα δύσκολα 

χρόνια της κατοχής και τα άφησε το 1971, ενήλικες πια. 

 Η Αντιγόνη Μεταξά με την κόρη της  Μαρία Λήδα Κροντηρά, που 

συχνότατα ακουγόταν και αυτή στην «Ώρα του Παιδιού» και η συμμετοχή της κάθε 

φορά πρόσφερε χαρωπές συγκινήσεις στους  μικρούς ακροατές και ιδιαίτερα στα 

αγόρια αφού η κοριτσίστικη φωνούλα της ενέπνεε φαντασιώσεις, καθώς έβγαινε από 

τον μυθικό κόσμο του ραδιοφωνικού σύμπαντος351. 

Η Θεία Λένα έγινε ένας καθημερινός επισκέπτης σε όλα τα ελληνικά σπίτια, 

καθώς μέσα από το ραδιόφωνο ήταν πάντα εκεί και το μήνυμά της ήταν πάντα απλό 

και χρήσιμο για τα παιδιά και τους γονείς. Η εκπομπή της Αντιγόνης Μεταξά 

αποτέλεσε ορόσημο για τις εκπομπές με παιδικό περιεχόμενο ,η πρώτη εκπομπή που 

είχε τόσο μικρούς ακροατές και την μιμήθηκαν πολλές μεταγενέστερες με το ίδιο 

περιεχόμενο. 

 

 

 

                                                                                                                                                                               
pedagogos-ke-theatrina-pou-megalose-mesa-apo-to-radiofono-polles-genies-pedion-o-pateras-tis-iche-
idiotiko-scholio-pou-metefere-tous-mathites-me-amaxa-tin-opia-esernan-alog/ , 21.11.2020  
349  Μηχανή του χρόνου, «Θεία Λένα», η αγαπημένη παιδαγωγός και θεατρίνα που μεγάλωσε μέσα από 

το ραδιόφωνο πολλές γεννιές παιδιών», https://www.mixanitouxronou.gr/thia-lena-i-agapimeni-

pedagogos-ke-theatrina-pou-megalose-mesa-apo-to-radiofono-polles-genies-pedion-o-pateras-tis-iche-

idiotiko-scholio-pou-metefere-tous-mathites-me-amaxa-tin-opia-esernan-alog/ , 21.11.2020 
350 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 132 
351 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 132 

https://www.mixanitouxronou.gr/thia-lena-i-agapimeni-pedagogos-ke-theatrina-pou-megalose-mesa-apo-to-radiofono-polles-genies-pedion-o-pateras-tis-iche-idiotiko-scholio-pou-metefere-tous-mathites-me-amaxa-tin-opia-esernan-alog/
https://www.mixanitouxronou.gr/thia-lena-i-agapimeni-pedagogos-ke-theatrina-pou-megalose-mesa-apo-to-radiofono-polles-genies-pedion-o-pateras-tis-iche-idiotiko-scholio-pou-metefere-tous-mathites-me-amaxa-tin-opia-esernan-alog/
https://www.mixanitouxronou.gr/thia-lena-i-agapimeni-pedagogos-ke-theatrina-pou-megalose-mesa-apo-to-radiofono-polles-genies-pedion-o-pateras-tis-iche-idiotiko-scholio-pou-metefere-tous-mathites-me-amaxa-tin-opia-esernan-alog/
https://www.mixanitouxronou.gr/thia-lena-i-agapimeni-pedagogos-ke-theatrina-pou-megalose-mesa-apo-to-radiofono-polles-genies-pedion-o-pateras-tis-iche-idiotiko-scholio-pou-metefere-tous-mathites-me-amaxa-tin-opia-esernan-alog/
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 6.5.  Ηρακλής Πετμεζάς, ο «Νικήτας της Αντίστασης» 

Ο Ηρακλής Πετμεζάς γεννήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 1903 και απεβίωσε στις 

15 Ιουλίου 1998, σε ηλικία 95 ετών. Εργάστηκε στην εφημερίδα Ακρόπολη και 

διετέλεσε Υπουργός Τύπου και γενικός διευθυντής του ΕΙΡ από το 1945 έως και το 

1946352. Ήταν γιος του πολιτικού, δημοσιογράφου και λογοτέχνη Νικόλαου Πετμεζά- 

Λαύρα και απόγονος της μεγάλης οικογένειας των αγωνιστών του 1821 από τα 

Καλάβρυτα. Είχε σπουδάσει Νομικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και μιλούσε 

Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά353. 

Με την συνδρομή της συζύγου του, της Φωτεινής Νικολαΐδη, εξέδωσε τον 

παράνομο «Ελληνικό Αγώνα» και μετά «Ελευθερία» - «Ελεύθερος Κόσμος» και 

ανάμεσά τους το μεγάλο χρονικά, κομμάτι της «Ακρόπολις» και της «Απογευματινής». 

Τα βιβλία του «Εθνική Αντίσταση και επανάσταση», «Το τέλος της Δημοκρατίας» και η 

«Ελληνική υποτέλεια και κλεπτοκρατία» δεν υπάρχουν στα βιβλιοπωλεία354. Μια 

σειρά διασώθηκε, στην πλούσια βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ που της τα άφησε.  

              Στις 9 Σεπτεμβρίου 1941 ο Άξονας έχει ήδη καταλάβει και ελέγχει την 

Ελληνική Επικράτεια και μια ομάδα ανταρτών - πατριωτών υπό τον Ναπολέοντα 

Ζέρβα ιδρύει τον ΕΔΕΣ, με στόχο τη συγκρότηση μετώπου αντίστασης στον 

κατακτητή355. Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο ο ΕΔΕΣ διαθέτει ήδη 5.000 άνδρες, 

εκπαιδευμένους υπό άκρα μυστικότητα, διατηρεί επαφές με την κυβέρνηση στο 

εξωτερικό και ο Ζέρβας αναχωρεί από την Αθήνα για την οργάνωση στρατού σε 

Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Μεταξύ των ανδρών, που από τις 31 Ιουνίου του 

1942 αναλαμβάνουν την κεντρική διοίκηση του ΕΔΕΣ στην Αττική, είναι και ο 

Καλαβρυτινός Ηρακλής Πετμεζάς, απόγονος της γνωστής οικογένειας αγωνιστών του 

1821. 

 Την πραγματική εξουσία ασκούσαν ο Στρατηγός Σκόμπυ (εν ανταγωνισμώ 

με τον πρεσβευτήν Λήπερ) και το ΕΑΜ-ΚΚΕ (εν ανταγωνισμώ με το κράτος –

Πλαστήρα και τις εθνικές οργανώσεις του αντικομμουνισμού356. Ο Η. Πετμεζάς 

                                                             
352 Kalavritanews, Ηρακλής Πετιμεζά: «Ο Αγωνιστής «Νικήτας» και ο Ελληνικός Αγών», 14/7/2020, 
https://www.kalavrytanews.com/2020/07/blog-post_78.html, 26/11/2020 
353 Kalavritanews, Ηρακλής Πετιμεζά: «Ο Αγωνιστής «Νικήτας» και ο Ελληνικός Αγών», 14/7/2020, 

https://www.kalavrytanews.com/2020/07/blog-post_78.html, 26/11/2020 
354Ο Ριζοσπάστης, «Πέθανε ο δημοσιογράφος Ηρακλής Πετιμεζάς», 17/7/1998, 

https://www.rizospastis.gr/story.do?id=3733930, 27/11/2020 
355 R. Clogg, Σύντομη Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, Αθήνα 1999,  σ. 207 
356 Γ. Χατζηδάκης, «Ω, άγιε αιθέρα...», Ιστορία της ελληνικής ραδιοφωνίας, Αθήνα 2015,  σ. 200 

https://www.kalavrytanews.com/2020/07/blog-post_78.html
https://www.kalavrytanews.com/2020/07/blog-post_78.html
https://www.rizospastis.gr/story.do?id=3733930
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αποφάσισε τον μετασχηματισμό της ΑΕΡΕ σε ΕΙΡ την περίοδο 1945-1946, όπου 

ανέλαβε και την Γενική Διεύθυνση του Σταθμού357. 

 Είχε γράψει σε σημείωμά του προς τον Γ. Χατζηδάκη για την ενασχόλησή 

του με το ραδιόφωνο: «Η Μοίρα ηθέλησε αυτό το χέρι να είναι το δικό μου. Προς 

ζημίαν μου. Θα ηδυνάμην, αγαπητέ Κύριε Χατζηδάκη, έχων τραπεζικάς γνώσεις πείραν, 

να εξασφαλισθώ το 1945 είς μίαν λαμπράν θέσιν με παχυλήν αμοιβήν και να περνώ 

καλά ύστερα από τα δεινά της Κατοχής και των φυλακών. Ανέλαβα την πολύ 

μπελαλίδικη τότε Γεν. Δ/ση της Ραδιοφωνίας πηγαίνοντας εις την Ρηγίλλης με τον 

τροχιοδρόμο της Ακαδημίας πρωί-απόγευμα, και τα Σαββατοκύριακα. Και απεκδυόμην 

εις ιδεολογικούς αγώνες εν Ελλάδι (δια να καταφύγω εν τέλει εις την δημοσιογραφικήν 

βιοπάλην, αφού έτσι κι αλλιώς ο μόνος ίσως Έλλην που είχε βγει δημοσιογράφος και 

εκδότης από την Αντίσταση!) Τι με είχε προσελκύσει εις την Ραδιοφωνίαν το ’45; Η 

δυνατότης επικοινωνίας, σε μία κρίσιμη ώρα δι’ αποφασιστικάς εξελίξεις εις την 

χώραν, με 100.000 Έλληνες (περίπου)(δηλωμένες συσκευές 20.000, ακροαταί 50.000 

και άλλες 20.000 περίπου οι αδήλωτες358. 

Τα έντονα πάθη και τα πρόσφατα πένθη του 1945 είχαν δημιουργήσει μία 

πολύ βαριά ατμόσφαιρα. Ο Η. Πετμεζάς προσπάθησε μέσω των εκπομπών του στο 

ΕΙΡ να αποπνεύσει ένα κλίμα συμφιλίωσης και ενοποίησης. Προσπάθεια όμως που 

έπεφτε στο κενό. Η ανάμειξή του με την Ραδιοφωνία διακατεχόταν από πολιτικό 

κίνητρο. Ήλπιζε να αποτραπεί ο νέος εμφύλιος και ήταν υπέρ των δημοκρατικών και 

ειρηνικών λύσεων. Αυτό αποδεικνύεται και με τα συγκεκριμένα λόγια του: «… διότι 

ανήκω σε μία γενεά που εγνώρισε δύο παγκόσμιες συρράξεις, που έζησε τρεις μεγάλους 

εθνικούς διχασμούς, που υπέστη πολλά και αναζητεί πάντα κάτι καλύτερο από την 

πραγματικότητα με τις αδικίες της, τα ψεύδη και την κακία. Ουτοπία: (Τι θα ήταν αυτή 

η ζωή χωρίς τις ουτοπίες της».359 

Η παρακαταθήκη του Η. Πετμεζά είναι πολύ σημαντική. Είχε παραχωρήσει 

το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού και οικογενειακού ιστορικού αρχείου του, στα 

Γενικά Αρχεία του Κράτους, στο Μουσείο Μπενάκη, στο Πολεμικό Μουσείο, στην 

ΕΣΗΕΑ και άλλα ιδρύματα360. 

                                                             
357 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ. 200 
358 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ.200 
359 Γ. Χατζηδάκης, ό. π., σ.201 
360Ο Ριζοσπάστης,«Πέθανε ο δημοσιογράφος Ηρακλής Πετιμεζάς»,17/7/1998, 

https://www.rizospastis.gr/story.do?id=3733930, 27/11/2020 
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             Οι μέντορες του ραδιοφώνου διαμόρφωσαν μια νέα πραγματικότητα στην 

ζωή των Ελλήνων, που ήρθαν αντιμέτωποι με μία πολύ δύσκολη οικονομική και 

πολιτική κατάσταση από τις αρχές της δεκαετίας του ‘20. Κατάφεραν κάτι πολύ 

αξιοσημείωτο. Δημιούργησαν την προσωπικότητα του  Έλληνα ραδιοακροατή. Ούτε 

λίγο ούτε πολύ το ραδιόφωνο μεταμόρφωσε τον νέο άνθρωπο. Δεν του άλλαξε την 

όψη, του άλλαξε όμως τη σκέψη, που είναι το σπουδαιότερο. Του πλούτιζε την 

αίσθηση. Τον έφερε τόσο κοντά προς τα πράγματα, ώστε δικαιούται να 

υπερηφανεύεται ότι δεν είναι πια ο ίδιος άνθρωπος με πριν. Εάν κάποιος 

αναλογιζόταν ότι στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο θα είχε ο Έλληνας ένα τοσοδούλι 

ακουμπισμένο πραγματάκι στο προσκεφάλι του, θα νόμιζε ότι πρόκειται για ένα 

σενάριο φαντασίας. Ήταν αδύνατον να διανοηθούν τότε οι Έλληνες ότι όλες τις ώρες 

της ημέρας και της νύχτας θα είχαν κάποιον –κάποιους να του μιλάνε σε όλες τις 

γλώσσες, σε όλα τα μέρη του κόσμου και να τον πληροφορεί με τα εγκυρότερα 

στόματα για τις πιο εξακριβωμένες πληροφορίες του κόσμου της τελευταίας στιγμής. 

Τέλος η πιο σημαντική παρακαταθήκη που άφησαν οι πρωταγωνιστές και μη του 

ραδιόφωνου είναι ένα ραδιόφωνο ελεύθερο, τέλειο μέσο έκφρασης, ψυχαγωγίας και 

λόγου. 
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Επίλογος 

Η μακρά και σημαντική πορεία του ελληνικού ραδιοφώνου ξεκίνησε όταν 

μία ομάδα ανθρώπων κατορθώνει με πρωτόγονα μέσα να δημιουργήσει κάτι άυλο και 

μαγικό, την Ελληνική ραδιοφωνία. Η πορεία της ραδιοφωνίας από το 1925 έως και το 

1950, σημάνει και την πρώτη φάση του ελληνικού ραδιοφώνου. Στο διάστημα αυτό 

το ραδιόφωνο άρχισε να αποτελεί ουσιαστικό εξάρτημα της οικιακής τεχνολογίας, 

ακολουθώντας τη διαδρομή από τον έντυπο στον ηλεκτρονικό λόγο, όπου μέχρι την 

εμφάνιση της τηλεόρασης, το ραδιόφωνο κατείχε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο ως το 

πρώτο ηλεκτρονικό ΜΜΕ.  

Το ραδιόφωνο κατά μία ευρεία έννοια, αποτέλεσε τμήμα της ιστορικότητας 

του κοινωνικού γίγνεσθαι κατά την διάρκεια αυτής της εικοσιπενταετίας. Η συσκευή 

του ραδιοφώνου μέσα στο ελληνικό νοικοκυριό , αλλά και οι σχέσεις των μελών του 

νοικοκυριού με αυτό, πέρασαν από μία σειρά μεταβολών, παράλληλα με την 

επέκταση της χρήσης τους. Μιλάμε για μία περίοδο ριζικών και ριζοσπαστικών 

αλλαγών. Το πολιτικό σκηνικό ήταν τόσο ευμετάβλητο όσο ποτέ άλλοτε, με ένα 

συνεχώς επιδεινούμενο κλίμα. Η καθυστέρηση απόκτησης ενός πανελλαδικού 

ραδιοφώνου είναι το αποτέλεσμα σφοδρής και αδυσώπητης διαμάχης πολιτικών, 

οικονομικών και τεχνολογικών συμφερόντων και όχι γενικότερης καθυστέρησης της 

κοινωνίας. 

Ο επηρεασμός της ελληνικής κοινής γνώμης επιχειρήθηκε συστηματικά από 

τα ειρηνικά χρόνια μέσω των μηχανισμών προπαγάνδας της δικτατορίας του Ι. 

Μεταξά. Η χειραφέτηση του ελληνικού ακροατηρίου κορυφώθηκε με την εισβολή 

των Γερμανών στην Ελλάδα. Το ραδιόφωνο ως προπαγανδιστικό μέσον, ο Γκαίμπελς 

το ανέπτυξε πολύ νωρίς, ενώ το χρησιμοποίησε στο έπακρον κατά τη διάρκεια του 

πολέμου. Φυσικά η διάχυση του προπαγανδιστικού πνεύματος από τα ερτζιανά 

γινόταν συστηματικά και καθημερινά σε όλη την διάρκεια της κατοχής.  

Το ελληνικό ραδιόφωνο προσπαθεί με το τέλος του πολέμου να 

αναδιοργανωθεί παρότι η πολιτική κατάσταση της χώρας ξαναγίνεται έκρυθμη. Τα 

Δεκεμβριανά ταράζουν πάλι τις ισορροπίες της χώρας, ενισχύοντας την 

αποσταθεροποίηση της κατάστασης. Η επιθυμία για επαναφορά της 

καθημερινότητας, απαλλαγμένης από τα αποκρουστικά χαρακτηριστικά του 

καθεστώτος της 4ης Αυγούστου και την διάχυτη βαναυσότητας της Κατοχής, δεν 
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έδωσαν τέλος σε έναν γενικευμένο κοινωνικό αναβρασμό, παρά μόνον αρκετά χρόνια 

αργότερα.  

Ο ελληνικός εμφύλιος είναι ένας ανηλεής πόλεμος μεταξύ των ίδιων των 

Ελλήνων. Η σύγκρουση των αντιμαχόμενων ιδεολογιών φαίνεται σε όλα τα επίπεδα 

έτσι και το ραδιόφωνο δεν θα μπορούσε να απέχει από αυτό τον πόλεμο. Ο σταθμός  

της «Ελεύθερης Ελλάδας» ως σταθμό του Δημοκρατικού Στρατού και ο Ραδιοφωνικός 

Σταθμός Ενόπλων Δυνάμεων, είναι τα αντιπροσωπευτικά ραδιοφωνικά μέσα που 

υπηρετούν αυτό το δίπολο της αντιπαράθεσης.  

Η σπουδαιότητα του ραδιοφώνου δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Σίγουρα δεν 

διοικούταν πάντοτε από τους κατάλληλους ανθρώπους, που ήθελαν το μέσο αυτό για 

να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Ένωσε όμως περισσότερο τους ανθρώπους 

παρά τους χώρισε. Τους παρηγόρησε περισσότερο και τους ψυχαγώγησε, παρά τους 

στεναχώρησε. Η ενημέρωση βέβαια δεν ήταν πάντα ελεύθερη και σίγουρα ήταν 

παραπλανητική. Το πρόσημο όμως είναι σίγουρα θετικό για την χώρα και την ζωή 

των Ελλήνων. 
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ετοιμασία για τον επόμενο γύρο.»https://www.mixanitouxronou.gr/o-elas-paradidi-

chiliades-opla-stous-vretanous-meta-apo-ti-simfonia-tis-varkizas-omos-krivi-ta-pio-

sigchrona-pou-arkoun-gia-30-chiliades-machites-ine-i-etimasia-gia-ton-epomeno-

giro/ , 15.12.2020 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AC
https://www.mixanitouxronou.gr/o-elas-paradidi-chiliades-opla-stous-vretanous-meta-apo-ti-simfonia-tis-varkizas-omos-krivi-ta-pio-sigchrona-pou-arkoun-gia-30-chiliades-machites-ine-i-etimasia-gia-ton-epomeno-giro/
https://www.mixanitouxronou.gr/o-elas-paradidi-chiliades-opla-stous-vretanous-meta-apo-ti-simfonia-tis-varkizas-omos-krivi-ta-pio-sigchrona-pou-arkoun-gia-30-chiliades-machites-ine-i-etimasia-gia-ton-epomeno-giro/
https://www.mixanitouxronou.gr/o-elas-paradidi-chiliades-opla-stous-vretanous-meta-apo-ti-simfonia-tis-varkizas-omos-krivi-ta-pio-sigchrona-pou-arkoun-gia-30-chiliades-machites-ine-i-etimasia-gia-ton-epomeno-giro/
https://www.mixanitouxronou.gr/o-elas-paradidi-chiliades-opla-stous-vretanous-meta-apo-ti-simfonia-tis-varkizas-omos-krivi-ta-pio-sigchrona-pou-arkoun-gia-30-chiliades-machites-ine-i-etimasia-gia-ton-epomeno-giro/
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Ο «πατέρας» της ραδιοφωνίας Χρ. Τσιγγιρίδης κατάφερε να μεταδώσει το 1928 συνεντεύξεις, 

συναυλίες και ομιλίες της ΔΕΘ σε απευθείας σύνδεση.  
 

Πηγή: Μηχανή του χρόνου, «Ο πατέρας της ραδιοφωνίας στην Ελλάδα στην πρώτη εκπομπή 

του είχε μόνο δύο ακροατές. Ο Χρίστος Τσιγγιρίδης κατάφερε το 1928 να μεταδίδει συνεντεύξεις , 

συναυλίες, αλλά και τις ομιλίες της ΔΕΘ σε απευθείας 

σύνδεση»https://www.mixanitouxronou.gr/o-pateras-tis-radiofonias-stin-ellada-stin-

proti-ekpompi-tou-iche-mono-dio-akroates-pos-o-christos-tsingiridis-  , 2.12.2020  

Λήμμα:«katafere-to-1928-na-metadidi-sinentefxis-sinavlies-alla-ke-omilies-tis-deth-

se-apefthi/, 21.12.2020. 

 

 

 

Υπάλληλοι της Υ.Ρ.Ε. (Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών) και τεχνικοί της Telefunken μπροστά στο 

κτίριο του πομπού στα Λιόσια.  

 

Πηγή: ΕΡΤ, «80 χρόνια ελληνικής ραδιοφωνίας»,https://www.ert.gr/arxeio-afierwmata/80-chronia-

ellinikis-radiofonias-21 ma%CE%90oy-1938/, 20.11.2020 

 

 

 

 

 

https://www.mixanitouxronou.gr/o-pateras-tis-radiofonias-stin-ellada-stin-proti-ekpompi-tou-iche-mono-dio-akroates-pos-o-christos-tsingiridis-%20%20,%202.12.2020%20%20Λήμμα:
https://www.mixanitouxronou.gr/o-pateras-tis-radiofonias-stin-ellada-stin-proti-ekpompi-tou-iche-mono-dio-akroates-pos-o-christos-tsingiridis-%20%20,%202.12.2020%20%20Λήμμα:
https://www.mixanitouxronou.gr/o-pateras-tis-radiofonias-stin-ellada-stin-proti-ekpompi-tou-iche-mono-dio-akroates-pos-o-christos-tsingiridis-%20%20,%202.12.2020%20%20Λήμμα:
https://www.mixanitouxronou.gr/o-pateras-tis-radiofonias-stin-ellada-stin-proti-ekpompi-tou-iche-mono-dio-akroates-pos-o-christos-tsingiridis-%20%20,%202.12.2020%20%20Λήμμα:
https://www.ert.gr/arxeio-afierwmata/80-chronia-ellinikis-radiofonias-21%20ma%CE%90oy-1938/
https://www.ert.gr/arxeio-afierwmata/80-chronia-ellinikis-radiofonias-21%20ma%CE%90oy-1938/
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25 Ιανουαρίου 1938: η τελική συμφωνία μεταξύ της Telefunken και του Ελληνικού κράτους για την 
εγκατάσταση του ραδιοφωνικού σταθμού.  

 

Πηγή: Ποιμενικός Αυλός, «25 Ιανουαρίου 1938: η τελική συμφωνία μεταξύ της Telefunken 

και του Ελληνικού κράτους για την εγκατάσταση του ραδιοφωνικού σταθμού», 

http://pluton22.blogspot.com/2017/09/blog-post_7.html, 21.11.2020. 

 

 

 

 

 

 

Ο πρώτος Ραδιοφωνικός Σταθμός της Ελλάδας το 1928 

Πηγή:Radiomuseum , «Χρίστος Τσιγγιρίδης, ο. πρωτοπόρος, 

https://www.radiomuseum.gr/tsiggiridis-01.htm ,19.12.2020 

http://pluton22.blogspot.com/2017/09/blog-post_7.html
https://www.radiomuseum.gr/tsiggiridis-01.htm
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Έρευνα του «Λ» για τους Έλληνες εκφωνητές του ραδιοφώνου, Εφημερίδα Ασύρματος 

Πηγή:Λ, «Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών...- Ελάτε να γνωρίσετε τους σπήκερς μας», 

στον: Ασύρματο Αρ.φ.403, Αθήνα 25.7.1940, σ. 3. 

www.library.parliament.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.library.parliament.gr/
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Περίληψη 

Tο πείσμα και η θέληση ορισμένων ανθρώπων έφερε το ραδιόφωνο στην 

Ελλάδα. Το 1928, ο  Χρίστος Τσιγγιρίδης ιδρύει τον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό 

στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, με έδρα την Θεσσαλονίκη.  

Στις 4 Αυγούστου του 1936, o Ι. Μεταξάς αναλαμβάνει πραξικοπηματικά 

την εξουσία και χρήζει το ραδιόφωνο ως βασικό μέσο της προπαγάνδας του. Το 

ραδιόφωνο βρίσκει τεράστια απήχηση στα χρόνια του ελληνοϊταλικού πολέμου. Η 

γερμανική πολυεθνική Siemens, μέσω της θυγατρικής της Telefunken,  διαδραμάτισε 

σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στις κατοπινές 

εξελίξεις. Οι πολιτικές αναταράξεις συνεχίζονται και ο ελληνικός λαός χωρίζεται στα 

δύο. 

Οι πραγματικοί πρωταγωνιστές του ραδιοφώνου, το έμψυχο δυναμικό του 

μέσου, έγραψαν ιστορία. Μία ιστορία που αξίζει να αναφέρεται και να ερευνάται 

μέχρι και σήμερα. 
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