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Φοιτητών (ΕΚΟΦ): Πρακτικές και πολιτική ιδεολογία του 
δεξιού εξτρεμισμού στη μετεμφυλιακή Ελλάδα (1960-1967)» 
 
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την περίπτωση της Εθνικής 
Κοινωνικής Οργάνωσης Φοιτητών (ΕΚΟΦ), μια δεξιάς εξτρεμιστικής 
φοιτητικής οργάνωσης, η οποία έδρασε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 
’60, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμα της εντός και εκτός των 
πανεπιστημιακών χώρων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, λόγω των βίαιων 
ακτιβιστικών πρακτικών της, αλλά και των προνομιακών της σχέσεων με ένα 
σύνολο φορέων της κρατικής εξουσίας (Ένοπλες Δυνάμεις, Αστυνομία, 
«υπηρεσίες Πληροφοριών») και του κυρίαρχου δεξιού κόμματος της εποχής 
(ΕΡΕ). 
 Αρχικά, με τη βοήθεια της υπάρχουσας βιβλιογραφίας το πρώτο 
κεφάλαιο επιχειρεί να αποτυπώσει το ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου 
εμφανίστηκε η ΕΚΟΦ στις αρχές του 1960. Έτσι, στο κεφάλαιο αυτό γίνεται 
σύντομη αναφορά στα ιδεολογήματα του αντικομμουνισμού και της 
εθνικοφροσύνης και στα νομοθετήματα «έκτακτου χαρακτήρα» που 
θεσπίστηκαν κατά τη διάρκεια του πολωμένου δεύτερου μισού της δεκαετίας 
του ’40, τα οποία καθόρισαν τα πλαίσια του πολιτικά νόμιμου και 
παράνομου για τη μετεμφυλιακή «καχεκτική» δημοκρατία. Επιπρόσθετα, το 
ίδιο κεφάλαιο προσπαθεί να χαρτογραφήσει τη δραστηριοποίηση του 
φοιτητικού κινήματος και τις εξελίξεις της κεντρικής πολιτικής σκηνής κατά 
τη δεκαετία του ’50, εξελίξεις που οδήγησαν στην (ανα)συγκρότηση του 
παρακρατικού επιτελείου αντικομμουνιστικού αγώνα, μετά το αποτέλεσμα 
των βουλευτικών εκλογών του 1958. 
 υνεχίζοντας, εντός του δεύτερου κεφαλαίου της εργασίας 
φωτίζονταιοι διεργασίες που οδήγησαν στη συγκρότηση της ΕΚΟΦ στην 
Αθήνα το 1960 και στη Θεσσαλονίκη το 1961, ενώ επίσης αναλύονται οι 
καταστατικές αρχές της αθηναϊκήςεθνικοκοινωνικής οργάνωσης. Παράλληλα, 
το συγκεκριμένο κεφάλαιο αναφέρεταιστα φοιτητικά έντυπα που στήριξαν, 
μέσα από την αρθρογραφία και τις ανταποκρίσεις τους, την εξτρεμιστική 
δράση της ΕΚΟΦ, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την υλική υποστήριξη και την 
αγαστή συνεργασία των εντύπων αυτώνμε ένα σύνολο κρατικών υπηρεσιών, 
τουλάχιστον μέχρι το 1963. 
 Ση μεγαλύτερη έκταση της εργασίας όμως,καταλαμβάνουν το τρίτο και 
το τέταρτο κεφάλαιο, τα οποία καταγράφουν αναλυτικά τις πρακτικές της 
ΕΚΟΦ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, κατά το διάστημα 1960-1967. 
Θεωρώντας πως «η πρακτική παράγει ιδεολογία» τα συγκεκριμένα κεφάλαια 
δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον βίαιο ακτιβισμό ΕΚΟΦ εντός και εκτός των 
πανεπιστημιακών χώρων, στην ανοχή που επέδειξαν οι κρατικές αρχές έναντι 
του εξτρεμισμού της οργάνωσης, ενώ επίσης αναφέρονται και στις 



προπαγανδιστικού χαρακτήρα, υπέρ της ΕΡΕ, περιοδείες που οργάνωσαν και 
στελέχωσαν τα μέλη της ΕΚΟΦ, καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ’60.  
 Σέλος, η εργασία ολοκληρώνεται, επιχειρώντας να αποτυπώσει τους 
βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους κινείται ο ιδεολογικός λόγος της 
ΕΚΟΦ, έτσι όπως προκύπτουν μέσα από τις αναφορές των φίλα 
προσκείμενων σε αυτήν εντύπων, αλλά και μέσα από τα φυλλάδια που 
εξέδωσε η ίδια η εθνικοκοινωνική οργάνωση. 
 Πέραν της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, ως πηγές της έρευνας 
χρησιμοποιήθηκαν οι σχετικές με την ΕΚΟΦ αναφορές 21 εντύπων της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με τα Πρακτικά της Βουλής των 
Ελλήνων, το υλικό τριών απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων που 
εκπονήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, καθώς καιτα στοιχεία των 
αρχειακών συλλογών των Αρχείων ύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας [ΑΚΙ], 
του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου [ΕΛΙΑ], της Εταιρείας 
Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας [ΕΜΙΑΝ] και της Γεννάδειου 
Βιβλιοθήκης. 
 
 

Christos Poulianas: «National and Social Students’ Organization 
[Ethniki kai Koinoniki Organosis Foithton, EKOF]: Practices and 
political ideology of the right-wing extremism in post-war 
Greece (1960-1967)». 
 
The present dissertationdiscusses the case of National and Social 
Students’Organization [Ethniki kai Koinoniki Organosis Foithton, hereafter 
EKOF]∙the case of a right-wing extremist student’s organization, which acted 
during the 1960s,leaving its own stamp inside and outside of the academic 
spacesof Athens and Thessaloniki, due to its violent activism, its beneficial 
relations with the greek state authorities (Armed Forces, Police, Intelligence 
Service) and the dominant right party (National Radical Union, ERE). 
 More specifically, with the help of the existent bibliography the first 
chapter attempts to present the historical background withinEKOF appeared 
at the very beginning of the year 1960. Thus, in this chapter there is a brief 
discussion of the ideologies of anticommunism and nation-mindness 
(ethnikofrosini), the extraordinary legislation that passed during the polarized 
1940s second half, while the boundaries of the political Legal and Illegal in 
post-war Greecewerebeing determined. Furthermore, the same chapter tries 
to map the activity of the students’ movement and the central political scene 
developments during the decade of 1950, developments that ledto the 
reestablishment of deep state headquarters of anticommunist struggle, mainly 
after the results of the 1958 elections. 
 Additionally, the second chapter sheds light on the procedures that led 
to the creation of EKOF in Athens (1960) and Thessaloniki (1961) and 
examines the constitutional principles of the Athenian National and Social 
Students’ Organization. Moreover, this chapter refers to the student 
newspapers that supported, mainly with their articles and their reports, the 



extremist activity of EKOF and reveals the cooperation and support EKOF 
received from several government agenciesuntil 1963. 
 Nevertheless, the third and fourth chapter are extensively describing 
the practices and the violent activism of EKOF. Considering that ‘‘practice 
produces ideology’’, these chapters focus on the violent activism that 
characterized the activities of the organization inside and outside of the 
academic spaces. Furthermore, the chapters examine the public services’ 
tolerance towardsthe national and social extremism of EKOF and refer to the 
propaganda tours that were organizedand staffed by itsmembers during the 
60s. 
 In conclusion, the dissertation tries to explore the basic keystones of 
EKOF ideology, as they are emerging from the leaflets of the organization and 
the references of theEKOF newspapers. 
 Besides the existent bibliography, the main sources of the studywere 
EKOF references from 21 newspapers of Athens and Thessaloniki, combined 
with the Greek Parliamentary Proceedings, the material of three 
interviewsrecorded for this research project, and the data about EKOF found 
at the Contemporary Social History Archives (ASKI), at the Greek Literary 
and Historical Archive (ELIA), at the Study Company of the History of the 
Left Youth (EMIAN), and at the Gennadius Library. 


