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Τα πρώτα χρόνια 



Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης:  

μια πολιτική επιλογή  

 Αδυναμία συνεννόησης Φιλελευθέρων με το 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 
  

     Οχυρό του αντιβενιζελισμού, ιδίως κατά την περίοδο του 

Διχασμού (παρά τις επανειλημμένες «εκκαθαρίσεις») 
 

 Εθνική ανάγκη 

 
 

    Τόνωση εθνικού φρονήματος στις «Νέες Χώρες» 

 

 Νέες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες 

 
  

    Δημιουργία νέων Σχολών (Ανωτέρα Γεωπονική Σχολή, 

Ανωτέρα Δασολογική Σχολή, ΑΣΟΕ) 

 



Η προϊστορία του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  

 
 

 Τις προσπάθειες για ίδρυση Πανεπιστημίου στη 

Θεσσαλονίκη είχε ξεκινήσει ο Ελευθέριος Bενιζέλος, 

αμέσως μετά το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων  (Γ. Στρέιτ, Κ. 

Καραθεοδωρή, 1913). Ωστόσο, ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και 

ο Διχασμός δεν επέτρεψαν τη συνέχιση των προσπαθειών 
 

 Αργότερα, προβλέφθηκε και η ίδρυση ενός ακόμη 
Πανεπιστημίου στη Σμύρνη (Υπόμνημα Κ. Καραθεοδωρή 

προς Ε. Βενιζέλο, 20-10-1919). H Μικρασιατική καταστροφή, 

όμως, οδήγησε σε ναυάγιο και εκείνα τα σχέδια 



Υπόμνημα  Κ. Καραθεοδωρή, 1919 

 «…Η Θεσσαλονίκη από πολλών απόψεων, είναι έτι καλλίτερον 

τοποθετημένη από την Σμύρνην διά να αποβή η έδρα του 

Πανεπιστημίου. Κείται εγγύτερον της Δυτικής Ευρώπης, μετά της 

οποίας συνδέεται σιδηροδρομικώς. Ευρίσκεται επί της οδού, ήτις 

συνδέει την Ιταλίαν με την Κωνσταντινούπολιν, διασχίζουσα από 

δυσμών προς ανατολάς την βαλκανικήν Χερσόννησον. Επιπλέον, η 

Θεσσαλονίκη είναι πολύ καλλίτερον τοποθετημένη από την Σμύρνην 

διά την ίδρυσιν γεωργικού κολλεγίου, διότι, εις τα πλησιόχωρα της 

Σμύρνης δεν υπάρχει ούτως ειπείν, η καλλιέργεια των δημητριακών, 

ενώ η Μακεδονία και Θεσσαλία είναι προ παντός σιτοβολώνες…» 

 



Οι περιπέτειες του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

 Η ίδρυση και η λειτουργία του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

συνοδεύονται από ιδεολογικές παλινδρομήσεις και 

κυβερνητικές παλινωδίες λόγω της ανώμαλης πολιτικής 
κατάστασης και των έκτακτων συνθηκών της εποχής 

 
  

    10 κυβερνήσεις και 18 υπουργοί Παιδείας κατά την περίοδο  

1924 – 1932 



 



Σύντομο ιστορικό 

 Το 1924 ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Παπαναστασίου 

αποφάσισε την ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 

ξεκίνησε τις σχετικές διαδικασίες (υπ. Ι. Λυμπερόπουλος, 

συντάκτης του οργανισμού ο Δ. Γληνός) 
 

 «…Ιδιαιτέρως δε θα φροντίσωμεν διά την εκπαιδευτικήν οργάνωσιν 

των βορείων του Κράτους επαρχιών ενισχύοντες παντοιοτρόπως το 

διδακτικόν προσωπικόν και ιδρύοντες τα κατάλληλα πρακτικά προ 

πάντων σχολεία, έτι δε και δεύτερον Πανεπιστήμιον εν Θεσσαλονίκη 

περιλαμβάνον και τας πρακτικάς επιστήμας και μέλλον να λειτουργήση 

βαθμιαίως. Του Πανεπιστημίου τούτου η καλή οργάνωσις και τας Νέας 

Χώρας θα ωφελήση και την επιστημονικήν παρ’ ημίν δράσιν θα 

προαγάγη, συντελούσα εμμέσως εις την βελτίωσιν και του εν Αθήναις 

Πανεπιστημίου…» 

     Α. Παπαναστασίου, Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής, 

Συνεδρίασις 37, 24 – 3 – 1924, σ. 584 

 



Σύντομο ιστορικό 

 Ο ιδρυτικός νόμος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης       

(ν. 3341/1925) ψηφίστηκε τελικά στις 5 Ιουνίου 1925 από 

την τότε Συντακτική Συνέλευση και δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 22 Ιουνίου 1925 

(κυβέρνηση Ανδρέα  Μιχαλακόπουλου, υπ. Ι. Μανέτας) 
 

 Νέος οργανισμός συντάχθηκε το 1926 (δικτατορία Θ. 

Πάγκαλου, υπ. Δ. Αιγινήτης) 
 

 Μετά την ανατροπή της δικτατορίας επανήλθε σε ισχύ ο 

προηγούμενος νόμος. Έτσι, το Πανεπιστήμιο άρχισε να 
λειτουργεί το 1926 με πρώτο πρόεδρο του πρυτανικού 

συμβουλίου τον Γεώργιο Xατζηδάκι, κατόπιν τον Χρίστο 
Tσούντα και το 1927 - 1928 τον Ιωάννη Σωτηριάδη  

 



Ο τοπικός Τύπος για την ίδρυση του Πανεπιστημίου 

 «… Ο πληθυσμός των βορείων επαρχιών σήμερον και γενικώς των νέων 

χωρών αποτελεί πλέον του ημίσεως του όλου πληθυσμού και συνεπώς 

μόνον δι’ αυτόν τον λόγον εδικαιούτο να ζητήση την ίδρυσιν ανωτάτου 

εκπαιδευτικού ιδρύματος ισοτίμου καθ’ όλα των Αθηνών. Αλλά δεν 

επικαλείται την δύναμιν του αριθμού. […] Επικαλείται τους γενικωτέρους 

εθνικούς λόγους που επιβάλλουν την ίδρυσιν πλήρους Πανεπιστημίου 

αρτιωτέρου των Αθηνών εν Θεσσαλονίκη. Σήμερον διερχόμεθα την 

επικινδυνωδεστέραν καμπήν του εθνικού μας βίου από πάσης απόψεως. 

Από το υδροκέφαλον των Αθηνών, από το περιβάλλον αυτό το μολυνόμενον 

με το μικρόβιον του μικρελλαδισμού και της πολιτικολογίας δεν είναι δυνατόν 

να δημιουργηθούν οι άνθρωποι της νέας εθνικής ζωής […]. Επιβάλλεται η 

ίδρυσις του Πανεπιστημίου εις την Θεσσαλονίκην διά να δοθή πνευματική 

ώθησις εις τας βορείους επαρχίας, να τονωθή το εθνικόν φρόνημα και να 

δείξη το κράτος την εξαιρετικωτάτην σημασίαν την οποίαν αποδίδει εις τας 

επαρχίας ταύτας εναντίον των οποίων στρέφονται επίβουλα βλέμματα των 

γειτόνων μας. Εδώ η νέα επιστημονική γενεά θα διδαχθή την πραγματικήν 

σημασίαν διά το Έθνος μας της διατηρήσεως των Επαρχιών αυτών. Οι λόγοι 

αυτοί δεν είναι κενοί. Δεν γράφονται δι’ εντύπωσιν. Οι λόγοι αυτοί είναι ικανοί 

να αποκλείσουν κάθε αντίρρησιν…» 

     Εφημερίς των Βαλκανίων,  29 – 1 – 1926  



Φιλοσοφική, η πρώτη Σχολή   

 Στις αρχικές προθέσεις των ιδρυτών του Πανεπιστημίου ήταν 

η ανάπτυξη των θετικών επιστημών  συγχρονισμός της 

εκπαίδευσης με βάση τις εθνικές, κοινωνικές και οικονομικές 

ανάγκες της εποχής και την ανάπτυξη των βόρειων επαρχιών 

  

 Ωστόσο, πρώτη Σχολή ήταν η Φιλοσοφική (έναρξη 

μαθημάτων τον Νοέμβριο του 1926), που στεγάστηκε αρχικά 

στη βίλα Αλλατίνι και την επόμενη χρονιά στο μέγαρο της 

οδού Εθνικής Αμύνης, που επισκευάσθηκε και, αργότερα,  

επεκτάθηκε με την προσθήκη και τρίτου ορόφου. Σήμερα 

αποτελεί το ιστορικό κτίριο του Πανεπιστημίου και στεγάζει 

ένα μέρος μόνο της Φιλοσοφικής Σχολής 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η βίλα Αλλατίνι  



 



 

 

 

 

 
Οι πρώτοι καθηγητές της Φιλοσοφικής 

1.  Γεώργιος Χατζιδάκις, Καθηγητής Γλωσσολογίας 

2.  Χρήστος Τσούντας, Καθηγητής Ιστορίας της Αρχαίας Τέχνης 

3.  Γεώργιος Σωτηριάδης, Καθηγητής Ιστορίας των Ανατολικών Λαών και της 

Αρχ. Ελλάδος 

4.  Γεώργιος Γρατσιάτος, Καθηγητής Κλασσικής Φιλολογίας 

5.  Παντελής Κοντογιάννης, Καθηγητής Ελληνικής Ιστορίας των Νεωτέρων 

χρόνων 

6.  Νικόλαος Παππαδάκις, Καθηγητής Κλασσικής Φιλολογίας 

7.  Ιωάννης Βογιατζίδης, Καθηγητής Βυζαντινής και συγχρόνου αυτή Γενικής 

Ιστορίας 

8.  Ιωάννης Παπαδόπουλος, Καθηγητής Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας 

9.  Χαρίτων Χαριτωνίδης, Καθηγητής Κλασσικής Φιλολογίας 

10. Στίλπων Κυριακίδης, Καθηγητής Θρησκείας των Αρχαίων Ελλήνων, του 

      Ιδιωτικού Βίου και της Λαογραφίας 

11. Γιάννης Αποστολάκης, Καθηγητής Νεώτερης Ελληνικής Φιλολογίας 

12, Μανόλης Τριανταφυλλίδης, Καθηγητής Γλωσσολογίας 

13. Χαράλαμπος Θεοδωρίδης, Καθηγητής Ιστορίας της Φιλοσοφίας 

14. Αντώνιος Σιγάλας, Έκτακτος καθηγητής Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας 

15. Μιχαήλ Λάσκαρις, Έκτακτος καθηγητής Ιστορίας 

 



Η παλιά Φιλοσοφική (Οθωμανική Σχολή Idadiye) 

 







 







Η εξέλιξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  

 1927 → Φυσικομαθηματική Σχολή με πρώτο το Τμήμα Δασολογίας, 

που το 1937 μαζί με το Τμήμα Γεωπονίας αποχωρίστηκαν και 

δημιούργησαν τη Γεωπονοδασολογική Σχολή 

 1927 – 1928 → Σχολή Nομικών, Πολιτικών και Οικονομικών 

Επιστημών (αρχικά λειτούργησε το Τμήμα Πολιτικών και 

Οικονομικών Επιστημών και το 1930 - 1931 και το Τμήμα Νομικής) 

 1942 → Ιατρική και Θεολογική Σχολή  

 1950 - 1951 → Κτηνιατρική Σχολή  

 1951 κ.ε. → Ινστιτούτα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών  

 1954 → Μετονομασία σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης (με πρόταση του πρύτανη Μαρίνου Σιγάλα) 

 1955 → Πολυτεχνική  Σχολή / σταδιακή διαμόρφωση campus  

 1959 → Οδοντιατρική Σχολή (αρχικά ως Τμήμα της Iατρικής και 

από το 1971 ανεξάρτητη) 

 1982 κ.ε. → Ίδρυση νέων Σχολών και Τμημάτων (Παιδαγωγική 

Σχολή, Καλών Τεχνών, ΤΕΦΑΑ, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, 

Κινηματογράφου κ.λπ.) 

 2013 → Αναδιάρθρωση Σχολών (11) και Τμημάτων (41) 



Το campus του Α.Π.Θ., 1962  



 



Τα κυριότερα προβλήματα του Πανεπιστημίου τα πρώτα χρόνια 

 Η «ολοκλήρωσις» 

 Το κτιριακό και η υλικοτεχνική υποδομή 

 Το οικονομικό  

 Η έλλειψη επαρκούς προσωπικού 

 Οι διαδικασίες επιλογής / εκλογής καθηγητών  

 Ο τρόπος εισαγωγής και ο αριθμός φοιτητών  

 Η διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών 

 Η πολιτική κατάσταση και η γενικότερη εκπαιδευτική 

πολιτική 

 Οι «δύσκολες» σχέσεις με τη συντηρητική τοπική 

κοινωνία 

 Οι φοιτητικές αντιδράσεις   

 

 



Η «ολοκλήρωσις» του Πανεπιστημίου 

 Ο Βενιζέλος, στο πλαίσιο επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη (αρχές 

Απριλίου 1929), εκφράζει ζωηρές αντιρρήσεις για την ολοκλήρωση 

του Πανεπιστημίου:  

    «… Ελληνικόν πανεπιστήμιον ίσον φάμπρικα εις την οποίαν συρρέουν 

κατά μυριάδας νέοι, ζωηροί, σφριγηλοί, άρτιοι, διά να εξέλθουν έπειτα 

εκείνοι περιβεβλημένοι το δικαίωμα της εξασκήσεως επαγγελμάτων 

διόλου αναγκαίων» 

     Και ειδικά για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καταλήγει:  

     «Τι, κύριοι, θέλετε να δημιουργήσωμεν ακόμη μίαν φάμπρικαν ανθρώπων 

αχρήστων και βλαβερών εις τον τόπον»; 

     Εφημερίς των Βαλκανίων, 9 – 4 – 1929  

 Ωστόσο, ύστερα από έντονες αντιδράσεις, ο Βενιζέλος και ο 

υπουργός Παιδείας Κ. Γόντικας δηλώνουν στη Βουλή ότι θα 

προχωρήσει η ολοκλήρωση του Πανεπιστημίου, δήλωση που 

υιοθετείται και από τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων 

Μακεδονία, 21 – 12 – 1929  

 Αργότερα, επί υπουργίας Γ. Παπανδρέου, ακολουθούν συζητήσεις 

και επιτόπιες συσκέψεις για την υλοποίηση των υποσχέσεων 

 







Τα αιτήματα και οι κινητοποιήσεις των φοιτητών 

 1928 ► Φοιτητικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (Φ.Σ.Θ.) / Ο.Κ.Ν.Ε. 

 1929 ► Εθνική Παμφοιτητική Ένωσις (Ε.Π.Ε.) / Ε.Ε.Ε.  

 1933 ► Χριστιανική Φοιτητική Ένωσις (Χ.Φ.Ε.) 
 

 Τα κύρια αιτήματα ► 

     Τα αιτήματα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά την 

περίοδο του Μεσοπολέμου, τα οποία τους κινητοποιούν μαζικά και 

δυναμικά, μπορούν να συνοψιστούν σε ζητήματα, κυρίως, της 

ακαδημαϊκής καθημερινότητάς τους: εξετάσεις, δίδακτρα, βιβλία, σίτιση 

στη λέσχη, ολοκλήρωση του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, δε λείπουν και 

κινητοποιήσεις με κοινωνικό περιεχόμενο ή υπέρ της ειρήνης 

 Η αντιμετώπιση των φοιτητικών κινητοποιήσεων ► 

     Κατά κανόνα οι κινητοποιήσεις αποδίδονται στον κομμουνισμό και  

αντιμετωπίζονται με επιθέσεις από τη Χωροφυλακή (σε μερικές 

περιπτώσεις με συλλήψεις και εκτοπίσεις) και λήψη πειθαρχικών 

μέτρων από τη Σύγκλητο (ποινή προσωρινής ή οριστικής αποβολής) 



Φοιτητικές κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη 

 Μάιος 1927 ► πρώτη απεργία (σημειώσεις για το μάθημα του Γ. Χατζιδάκι)  

 Νοέμβριος 1927  ► απεργία για το θέμα των διδάκτρων 

 Οκτώβριος  - Δεκέμβριος 1929  ► κινητοποιήσεις Φοιτητικής Συντροφιάς και 

άλλων φοιτητών – διαδηλώσεις για ολοκλήρωση Πανεπιστημίου – 

συμπαράσταση από φοιτητές Πανεπιστημίου Αθηνών  

 Ιούλιος 1929 ► Ν. 4229 «Περί των μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού 

καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών» (Ιδιώνυμο) → 

ποινικός κολασμός πολιτικών ιδεών, η Αριστερά υπό τη στενή επιτήρηση των 

αστυνομικών και δικαστικών αρχών  

 Ιανουάριος 1931  ► απεργία ΦΜΣ για την πρακτική άσκηση 

 Μάρτιος 1932  ► απεργία για το μέλλον των αποφοίτων της ΦΛΣ 

(συμπαράσταση από ΕΠΕ, Σχολή και Πρυτανικές Αρχές) 

 Νοέμβριος 1932 ► συνέλευση φοιτητών για δίδακτρα, εξέταστρα, βιβλία κ.λπ. 

 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1933 ► νέα απεργία των φοιτητών  

 Μάιος 1935  ►  απεργία για Γ΄ εξεταστική και επανεξέταση απορριφθέντων  

 Μάρτιος 1936 ► συγκρότηση Επιτροπής Συνεργασίας Φοιτητών, απόφαση για 

γενική απεργία – κλείσιμο Πανεπιστημίου από την Πρυτανεία, συγκρούσεις με 

Χωροφυλακή, εκκλήσεις φοιτητών  →  «Ζητούμεν την φοιτητικήν ασυλίαν, λαϊκάς 

ελευθερίας, συσσίτιον. Μακεδόνες ενισχύσατε τον αγώνα μας. Ζήτω η φοιτητική 

ενότης. Κάτω ο φασισμός, η τρομοκρατία και αι δικτατορίαι» 

 Μάιος 1936 ► συμμετοχή φοιτητών στις εργατικές κινητοποιήσεις   

 

 

 



Η αντιμετώπιση των φοιτητικών κινητοποιήσεων:  

ένα παράδειγμα  

 

 Κινητοποιήσεις των φοιτητών από τον Οκτώβριο μέχρι τον 

Δεκέμβριο του 1929 για την ολοκλήρωση του Πανεπιστημίου ►  

     «…Όταν η χωροφυλακή επετέθη στους φοιτητές, οι καθηγητές μαζεμένοι 

στο δωμάτιο της συγκλήτου κοίταζαν από τα παράθυρα… Κατεβαίνω, 

μιλώ με το διευθυντή της χωροφυλακής, αναλαμβάνω την ευθύνη και 

κατορθώνω να ανοίξουν οι πόρτες για να πάνε οι φοιτητές στα σπίτια 

τους […]. Οι έφιπποι χωροφύλακες όμως τους κυνήγησαν και τους 

χτύπησαν […].  Κατακρίνω την διαγωγήν της Αστυνομίας, διότι επετέθη 

κατά των φοιτητών χωρίς λόγον και χωρίς αιτίαν [...].  Εις ποίον, όμως, 

να διαμαρτυρηθήτε; Άλογα επάνω, άλογα κάτω…»  

 

     Αβροτέλης Ελευθερόπουλος, Μακεδονία, 7-12-1929 



Μακεδονία, 21-11-1931 και 25-11-1931   

 «Εις το Πανεπιστήμιον σημειούνται από τινος σκηναί, αφορμήν δίδει η 

περίφημος φοιτητική συντροφιά, η οποία είναι καθαρός κομμουνιστικός 

οργανισμός, με στόχον της πάντοτε τα μέλη της Ε.Π. Ενώσεως […]. 

Υπάρχουν εις το Πανεπιστήμιον αριστερίζοντες καθηγηταί προστάται και 

καθοδηγηταί της κομμουνιστικής φοιτητικής συντροφιάς […] Ούτε 

κομμουνισταί, ούτε αριστερίζοντες καθηγηταί μας χρειάζονται. Θέλομεν το 

εθνικόν φρόνημα των φοιτητών εξυψωμένον. Από αυτούς θα σχηματισθή 

αύριον η ηγέτις τάξις της κοινωνίας μας. Διεφθαρμένους λοιπόν και 

αναρχικούς δεν θέλομεν τους επιστήμονας της αύριον. Αν υπάρχουν 

καθηγηταί κατατείνοντας εις τούτο να διωχθούν αμέσως από το κατ’ εξοχήν 

Εθνικόν Πανεπιστήμιον της Θεσσαλονίκης» 
 

 «[Η Πανεπιστημιακή Λέσχη] μετεβλήθη από τινος όμως εις ενδιαίτημα της 

Φοιτητικής Συντροφιάς και της “αριστερής παράταξης”. Εκεί όλοι οι 

τεμπέληδες κομμουνισταί φοιτηταί το στρώνουν στο φαγοπότι. Ευωχούνται 

δαπάναις του Πανεπιστημίου. Και αφού έλθουν εις το κέφι τραγουδούν 

την… Τρίτην Διεθνή. Φυσικόν είναι οι εθνικόφρονες φοιτηταί να μη πατούν 

εκεί. Φυσικώτερον όμως είναι να κλείση η λέσχη και το ταχύτερον μάλιστα. 

Ο Μακεδονικός λαός δεν έχει καμμίαν διάθεσιν να πληρώνη και να συντηρή 

κομμουνιστικόν πρυτανείον» 



 

Περίοδος 

Βασιλομεταξικής 

Δικτατορίας  



Η εκπαίδευση μετά την 4ην Αυγούστου 

 «Εθνικός φρονιματισμός [sic] και ψυχικός οπλισμός της 

νεολαίας» 
 

 αύξουσα επιρροή των «ερυθρών οργάνων του 

κομμουνισμού» στην εκπαίδευση υπό την καθοδήγηση του 

«υπαρχηγού του Κομμουνιστικού κόμματος» - προστασία 

νεολαίας από τους «ανατροπείς» και ενίσχυση ιδανικών 

(πατρίς, θρησκεία, οικογένεια) – πειθαρχία και αυτοπειθαρχία   
 

 «Ανωτάτη Εκπαίδευσις» 

 

 «Εις αμφότερα τα Πανεπιστήμια, 

Αθηνών και Θεσσαλονίκης, οι καθηγηταί και οι φοιτηταί 

ειργάσθησαν επιμελώς και επεκράτησε εις αυτά απόλυτος τάξις 

εκλιπουσών οριστικώς των ασχημιών των εμφανιζομένων κατά τας 

ατελευτήτους φοιτητικάς απεργίας του παρελθόντος» 
 

 Ίδρυση Ε.Ο.Ν. (Νοέμβριος 1936) 

 

 τα μέλη του Εθνικού 

Παμφοιτητικού Συλλόγου προσχωρούν σ’ αυτήν. Έτσι, 

γίνεται αισθητή η παρουσία της Φοιτητικής Φάλαγγος της 

Ε.Ο.Ν. στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 



Εννοιολογική αποσαφήνιση 

 

   



Εννοιολογική αποσαφήνιση 

 

   



Παρέλαση Ε.Ο.Ν. στη Θεσσαλονίκη  

 

   



Ο Ι. Μεταξάς και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

 Σε επίσκεψη που πραγματοποίησε το 1937 ο Ι. Μεταξάς στη 

Θεσσαλονίκη τού έγινε μεγάλη υποδοχή στην αίθουσα τελετών. 

Ο Πρύτανης, καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής Ν. 

Παππαδάκις, στην προσφώνησή του ζητά τη συμπαράσταση 

του «Εθνικού Κυβερνήτου», για να λυθούν τα προβλήματα του 

νεοσύστατου Πανεπιστημίου 

 Στην αντιφώνησή του ο Ι. Μεταξάς είναι απόλυτα σαφής:  

     «Κύριε Πρύτανη, το Πανεπιστήμιό σας είναι μαλλιαροκομμουνιστικό 

ίδρυμα· κάντε το πρώτα εθνικό και μετά θα έχετε όλη μου τη 

συμπαράσταση». Διαβεβαιώνει, μάλιστα, ότι θα παράσχει κάθε 

υποστήριξη, προκειμένου «να εξαλειφθή η γενική αντίληψις ότι […] 

ήτο μέχρι τούδε φυτώριον αντεθνικών ψυχών και κομμουνιστικών 

ιδεών» 



Ο Ι. Μεταξάς στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 

   





Η στάση της πανεπιστημιακής κοινότητας   

 Η Πρυτανεία και η Σύγκλητος ►  

 Συχνά τα κολακευτικά σχόλια από Πρυτάνεις και μέλη της 

Συγκλήτου για τον δικτάτορα και το «ενδιαφέρον» του για το 

Πανεπιστήμιο, καθώς και την ευταξία τόσο στην κοινωνία όσο και 

στο Πανεπιστήμιο, αλλά και κριτική για ολιγωρία ως προς το 

κτιριακό  

 Συνεργασία Πρυτανικών Αρχών με την Ειδική Ασφάλεια και την 

Επιτροπή Δημοσίας Ασφαλείας  

 Στήριξη της ΕΟΝ (χρηματοδότηση για την αγορά στολών, 

εκδηλώσεις κ.λπ.) 

 Αμηχανία Συγκλήτου για την απομάκρυνση και την απόφαση 

εκτόπισης του Πρύτανη Αβροτέλη Ελευθερόπουλου μετά την 

εκφώνηση του πανηγυρικού στην τελετή της 26ης Οκτωβρίου 1937   

 Οι καθηγητές ► λίγες οι φωτεινές εξαιρέσεις· οι περισσότεροι θα 

κινηθούν στη γραμμή της συνεργασίας, της ανοχής ή της σιωπής 

 Οι φοιτητές ► συμμετοχή αρκετών στην ΕΟΝ, αλλά και παράνομη 

δράση άλλων, κυρίως οργανωμένων στην ΟΚΝΕ 

 



Η περίπτωση του καθηγητή Αβροτέλη Ελευθερόπουλου  

 Συχνή (και έμπρακτη) υπεράσπιση φοιτητικών αιτημάτων και 

φοιτητών  

 

 Σύγκρουση του μητροπολίτη Γεννάδιου με τον Ελευθερόπουλο, 

με αφορμή ομιλία του δεύτερου στη γιορτή των Τριών Ιεραρχών 

το 1931 – αντιδράσεις από αντιβενιζελικές αλλά και βενιζελικές 

εφημερίδες (π.χ. «Νέα Αλήθεια»), εκκλησιαστικό Τύπο 

(«Γρηγόριος ο Παλαμάς»), ΕΠΕ, ΕΕΕ κ.λπ., συστηματική 

παρακολούθηση και καταγραφή παραδόσεών του από φοιτητές 

προσκείμενους στη Μητρόπολη, απασχόληση και Ιεράς 

Συνόδου (ακόμη και το 1935) – υπεράσπισή του από τη 

«Φοιτητική Συντροφιά» και το Σύλλογο Φοιτητών της Νομικής, 

τους Αλ. Παπαναστασίου και Αλ. Μυλωνά, επιστημονικούς 

συλλόγους κ.λπ. 
 



 Οι κυβερνητικές θέσεις και δηλώσεις για την εκπαίδευση και το 

πανεπιστήμιο οδήγησαν και στη σκλήρυνση της στάσης της 

Εκκλησίας, η οποία αισθανόταν πλέον ότι μπορούσε να 

προβάλλει πιο ριζοσπαστικά αιτήματα, ευελπιστώντας ότι θα 

τύχαιναν ευμενέστερης αποδοχής και ότι ενδεχομένως κάποια 

από αυτά θα υλοποιούνταν 

 Έτσι λ.χ., ο διευθυντής του «Γρηγορίου του Παλαμά» Γεώργιος 

Ανδρεάδης, συνταγματάρχης ε.α., διατυπώνει την παρότρυνση, 

το Δεκέμβριο του 1936, να καεί, μαζί με άλλα «αριστερά βιβλία», 

και το βιβλίο του Ελευθερόπουλου «Οικονομία και Φιλοσοφία. 

Ανάλυσις του βίου των Ελλήνων και των Γερμανορρωμαϊκών 

Εθνών» (είχε εκδοθεί από το Πανεπιστήμιο το 1931) 
 

     Γρηγόριος ο Παλαμάς, τχ. 262, Δεκέμβριος 1936 



 Αντιδράσεις εκκλησιαστικών κύκλων για την επικείμενη εκλογή 

του Ελευθερόπουλου ως πρύτανη το 1937-38 – αντίδραση και 

από την Ιερά Σύνοδο → «δεν είναι επιτετραμμένον εις τα παρθένα 

πνεύματα των φοιτητών να εισάγωνται ιδέαι και θεωρίαι ανατρεπτικαί 

περί θρησκείας, Εκκλησίας, Πολιτείας, Κοινωνίας, αναφανδόν δε να 

πολεμώνται τα ιερά και όσια του Ελληνικού Έθνους» 

 Αποστολή υπομνημάτων εναντίον του Ελευθερόπουλου από 

διάφορες «εθνικές» οργανώσεις της Θεσσαλονίκης και άλλων 

πόλεων της Μακεδονίας, π.χ. της Βέροιας 

 Διακοπή των σχέσεων της Μητρόπολης με το Πανεπιστήμιο 

ύστερα από απόφαση της Ιεράς Συνόδου → αποχή κλήρου από 

την τελετή της 26ης Οκτωβρίου 1937 

 Επίσημη ομιλία του Ελευθερόπουλου ενώπιον του βασιλιά → 

απόφαση της Επιτροπής Δημοσίας Ασφαλείας του νομού για 

εκτόπισή του στη Σκόπελο με τις κατηγορίες κυρίως του 

αθεϊσμού και του αντιβασιλισμού (η απόφαση δεν εκτελέστηκε, 

αλλά ο Ελευθερόπουλος παρέμεινε εκτός Πρυτανείας στην 

Αθήνα, ενώ λίγο αργότερα απολύθηκε και από τη θέση του 

καθηγητή με το πρόσχημα ότι είχε συμπληρώσει το όριο ηλικίας)  

 



Γεώργιος Β΄ και Ελευθερόπουλος, 26-10-1937 

 

   



Από τα «Δελτία» του Μανιαδάκη, 1937 – 1938  

«Εις την Θεσσαλονίκην εκυκλοφόρησεν πολυγραφημένη η εφημερίς "Λευτεριά", 

όργανον της φοιτητικής κομμουνιστικής Νεολαίας, που παροτρύνει την ενίσχυσιν του 

Λαϊκού Μετώπου και αναφέρει ότι κατά το γενόμενον μάθημα αεραμύνης εις το 

Πανεπιστήμιον. εγένοντο εκδηλώσεις των φοιτητών κατά του πολέμου. 

Εις την Θεσσαλονίκην επίσης εκυκλοφόρησεν η πολυγραφημένη τετρασέλιδος εφημερίς 

"Μαθητική Φωνή", όργανον της μαθητικής κομμουνιστικής νεολαίας, που απευθύνεται 

προς τους μαθητάς των Γυμνασίων, εις τους οποίους προσπαθεί να παρουσιάσει την 

Ελλάδα ως κυβερνωμένην με μεσαιωνικούς τρόπους. 

Εξ αναφοράς τέλος της Αστυνομικής Διευθύνσεως Θεσσαλονίκης, εκθετούσης τας 

εσχάτως λαβούσας χώραν σκηνάς εν τω Πανεπιστημίω Θεσσαλονίκης, προκύπτει ότι: 

α. την 27ην Νοεμβρίου 1937 ερρίφθησαν έξωθι του Πανεπιστημίου προκηρύξεις 

επαναστατικού περιεχομένου, 

β. την 30ήν Νοεμβρίου, μετά το μάθημα της Κοινωνιολογίας του πρυτάνεως 

Ελευθεροπούλου, ερρίφθησαν και πάλιν κομμουνιστικαί προκηρύξεις εις την έξοδον του 

Αμφιθεάτρου, 

γ. την 7ην Δεκεμβρίου εις το μάθημα του Ενοχικού Δικαίου του καθηγητή Λυτζεροπούλου 

έλαβε χώραν προσχεδιασμένη διαμαρτυρία υπό της κομμουνιστικής φοιτητικής νεολαίας 

υπέρ του απομακρυνθέντος πρυτάνεως Ελευθεροπούλου (...), 

δ. την 10ην Δεκεμβρίου ερρίφθησαν και πάλιν προκηρύξεις κομμουνιστικού 

περιεχομένου. 

3. Την ιδίαν νύκτα της 10ης Δεκεμβρίου ανηρτήθη Ερυθρά σημαία με σφυροδρέπανον 

επί της κυρίας εισόδου του Πανεπιστημίου» 

Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας. Διεύθυνσις Εθνικής Ασφαλείας. Γραφεία Α και Δ. 

Δελτίον Κομμουνιστικής Κινήσεως από 30 - 12 - 1937 έως 13 - 1 - 1938 



 

 

Περίοδος 

Κατοχής και Αντίστασης: 

ο «Μακεδονικός Βεζούβιος»  



Ο πρώην πρύτανης Βιζουκίδης και ο στρατηγός Ραγκαβής 

υποδέχονται τους Γερμανούς στη Θεσσαλονίκη, 9-4-1941 

 

   



Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην Κατοχή  

 Στη διάρκεια της Κατοχής, οι Γερμανοί είχαν επιτάξει σχεδόν 

όλες τις αίθουσες και τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου 
 

 Τα μαθήματα γίνονταν στους πιο απίθανους χώρους και 

χρόνους. Για παράδειγμα, στην Εύξεινο Λέσχη και σε άλλες 

λέσχες, όπου οι φοιτητές περίμεναν να καθαριστούν τα 

τραπέζια του μπακαρά, προκειμένου να ξεκινήσουν τα 

μαθήματά τους, ή σε έναν μικρό κινηματογράφο στην Άνω 

Πόλη, που το απόγευμα πρόβαλε ταινίες για τους Γερμανούς, 

αλλά το πρωί και μέχρι τις 12 το μεσημέρι μετατρεπόταν σε 

διδακτήριο, που ξεχείλιζε από φοιτητές   
 



«Ελευθερία», η πρώτη αντιστασιακή οργάνωση  

 Στις 15 Μαΐου 1941 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη η Ελευθερία, 

η πρώτη εθνικοαπελευθερωτική οργάνωση στην Ελλάδα. Η 

νεοσύστατη οργάνωση θα δημιουργήσει αμέσως ερείσματα 

στο Πανεπιστήμιο 
 

 Ένας από τους βασικούς συμπαραστάτες της Ελευθερίας 

στο Πανεπιστήμιο ήταν ο καθηγητής της βοτανικής 
Δημήτριος Καββάδας, αδελφός του μετέπειτα 

Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μ. Βρετανίας Αθηναγόρα.  

     Ο Καββάδας, που διετέλεσε Πρύτανης την περίοδο 1941 – 
1942, όταν θα δημιουργηθεί η ΕΠΟΝ του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης θα αναλάβει πρόεδρός της μέχρι την 

απελευθέρωση, οπότε και θα διατελέσει προσωρινός 

Δήμαρχος της πόλης για μικρό διάστημα (μεταξύ Νοεμβρίου 

1944 και Ιανουαρίου 1945) 

 

 

   





Η ΕΠΟΝ και ο ΕΟΠ  

 Ένα από τα δημιουργήματα της ΕΠΟΝ υπήρξε και ο 

Εκπολιτιστικός Όμιλος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΟΠ). 

Νόμιμο σωματείο, αφού λειτουργούσε ως πανεπιστημιακός 

φορέας – συγκεκριμένα ως τμήμα του Οίκου του Φοιτητού – και 

μπορούσε να οργανώνει ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και 

να συσπειρώνει τους φοιτητές   
 

 Με τη στήριξη πολλών πανεπιστημιακών καθηγητών, σ' αυτή 

την αρμονική συνύπαρξη καθηγητών – φοιτητών, που 

επιτεύχθηκε μόνο στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, ο ΕΟΠ άνθησε και έδρασε δημιουργικά. Εξέδιδε, 
μάλιστα, και περιοδικό, το Ξεκίνημα, όπου αρθρογραφούσαν 

καθηγητές (π.χ. Α. Βακαλόπουλος, Α. Μάνεσης, Α. Τσοπανάκης 

κ.ά.) και φοιτητές (π.χ. Μ. Αναγνωστάκης, Π. Θασίτης, Κ. Κύρου, 

Γ. Καφταντζής κ.ά.) 

 



Εννοιολογική αποσαφήνιση 

 

   





 



Προδρομικοί φορείς 

 Φοιτητικός Καλλιτεχνικός Όμιλος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

(ΦΚΟΠΘ, 1927) 
 

 Στην Κατοχή λειτούργησε ως πρόσχημα 

απέναντι στις Αρχές  

 Φιλολογική Συντροφιά 

 

 Την ανάμνησή της διασώζει, μεταξύ 

άλλων, η προφορική μαρτυρία του Μανόλη Αναγνωστάκη, ο 

οποίος λέει σχετικά: «Ήταν μια ομάδα συγκροτημένη κυρίως από 

φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής και πλαισιωμένη βέβαια και από 

φοιτητές άλλων Σχολών, με περιεχόμενο δουλειάς διαλέξεις, 

συζητήσεις, ανάμεσα στους φοιτητές, αλλά και προς τα έξω ακόμα, 

προς το κοινό της Θεσσαλονίκης» 

 Οίκος του Φοιτητού 

 

 Η φοιτητική αυτή εστία (στην οδό 

Αρριανού) μετατράπηκε σε ορμητήριο όλων των εκδηλώσεων – 

διαδηλώσεων που λάμβαναν χώρα στην διάρκεια της Κατοχής. 

Φιλοξενούσε κυρίως πρόσφυγες φοιτητές από τη 

βουλγαροκρατούμενη ζώνη κατοχής 

 

 

 



Εθνικές επέτειοι και Πανεπιστήμιο 

 Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου είχε αποφασίσει να μην 

οργανώσει επετειακές εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου ούτε να 

συμμετάσχει σε άλλες, για να μην προκαλέσει την αντίδραση των 

Αρχών Κατοχής  
 

 25
η
 Μαρτίου 1942 ► αναγραφή συνθημάτων σε τοίχους, 

εναπόθεση λουλουδιών στα ηρώα, δοξολογία στην Αγία Σοφία → 

αναφώνηση φοιτητή «Ζήτω η Ελλάδα» 

 28
η
 Οκτωβρίου 1942 ► βραδινή διαδήλωση από την Αγία 

Σοφία προς την Άνω Πόλη με συνθήματα «Ζήτω το μεγάλο ΟΧΙ 

του ελληνικού λαού», «Ζήτω οι ήρωες της Αλβανίας» κ.ά.  

 25
η
 Μαρτίου 1943 ► προσυγκεντρώσεις στο Πειραματικό 

Σχολείο, στην Αχειροποίητο και στην Αγία Σοφία – κατάθεση 

στεφάνων στην προτομή του Βότση – πορείες – προσπάθεια για 

κινητοποίηση και των μαθητών των Γυμνασίων  

 25
η
 Μαρτίου 1944 ► παρέλαση φοιτητών, ηθοποιών και άλλων 

σε κεντρικούς δρόμους της πόλης  

 

 





 

   







Η 

 

   



Παρέλαση ηθοποιών, φοιτητών κ.ά., 25 – 3 – 1944  

 

 



Αντιστασιακοί καθηγητές  

 Μεταξύ των καθηγητών που διακρίθηκαν για την αντιστασιακή 

δράση τους και διώχθηκαν από τις Αρχές Κατοχής ξεχωρίζουν οι: 

 Δημήτριος Καββάδας, καθηγητής Βοτανικής, πρύτανης 1941-1942  

 Γιάννης Ιμβριώτης, υφηγητής / καθηγητής Φιλοσοφίας 

 Χαράλαμπος Θεοδωρίδης, καθηγητής Ιστορίας της Φιλοσοφίας 

 Αντώνιος Σιγάλας, καθηγητής Παλαιογραφίας και Παπυρολογίας / 

Βυζαντινής Φιλολογίας 

 Γιώργος Τενεκίδης, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου 

 Νίκος Ρουσόπουλος, καθηγητής Γεωργικής Χημείας 

 Κώστας Τζώνης, καθηγητής Γενικής Βιολογίας 
 

 Όλοι αυτοί απολύθηκαν αργότερα με βάση το Θ΄ Ψήφισμα (ΦΕΚ 

251/28.8.1946/τχ. Α΄), ενώ διατήρησαν τις θέσεις τους άλλοι, όπως 

αυτοί που ανακήρυξαν τον Βούλγαρο πρωθυπουργό Μπογκντάν 

Φίλοφ επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλοι που 

συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς 

 

 



Πεσόντες φοιτητές Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  

στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα  

 Τουλάχιστον 66 (κατ’ άλλους υπολογισμούς 80), μεταξύ 

αυτών και 3 κορίτσια: 

 

 

 

 

 

 

Φιλοσοφική 

Φυσικομαθηματική 

Νομική 

Γεωπονική 

Δασολογική 

Ιατρική 

 

             7 (5 + 2) 
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             14 (13 + 1) 

 6 

 8 



 

Η απελευθέρωση 

της Θεσσαλονίκης 

από τους Γερμανούς: 

μια «λησμονημένη» επέτειος 



Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, 30-10-1944  

 

   





Επιμνημόσυνη δέηση στην πλατείας Αγ. Σοφίας, 1 Νοεμβρίου 1944 
(η ημερομηνία στις εικόνες προέρχεται από τη δημοσίευση στον Τύπο) 

 



 





 

 

Μετεμφυλιακή 

Περίοδος: 

η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου 

και η «φοιτητική άνοιξη» 







Πορεία καθηγητών και φοιτητών για την Κύπρο, 1958 

 

   



Η φοιτητική «άνοιξη»  

 Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της περιόδου είναι η 

«φοιτητική άνοιξη» (τέλη δεκαετίας ’50 – μέχρι 1966-67), που 

φέρνει την Ελλάδα και τον φοιτητικό χώρο στην πρωτοπορία 

νέων αγώνων, πρωτόγνωρων για τις ελληνικές συνθήκες. Το 

ελληνικό Πανεπιστήμιο γνωρίζει εκείνη την περίοδο την πρώτη 

του μεγάλη διεύρυνση· από 20 χιλιάδες φοιτητές υπερβαίνει τις 50 

χιλιάδες 
 

 Ταυτόχρονα οι νέες ανάγκες για την οικονομική ανάπτυξη και τη 

διαμόρφωση ενός σύγχρονου κράτους πιέζουν για τη ριζική  

μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Προίκα για την Παιδεία» 

 

   



Εννοιολογική αποσαφήνιση 
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Εννοιολογική αποσαφήνιση 
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Διαμαρτυρία αδιόριστων θεολόγων, 1962 

 



Η Χωροφυλακή στο Πανεπιστήμιο, Μάιος 1963 (δολοφονία Λαμπράκη)  



Φοιτητές και Χωροφύλακες, Μάιος 1963 (δολοφονία Λαμπράκη)  



Ο Μίκης Θεοδωράκης στο Πανεπιστήμιο, Μάιος 1963 



Φοιτητική κινητοποίηση, φθινόπωρο 1965 

 

   



Συγκέντρωση στην πλατεία του Χημείου, 14-4-1967 

 

   



Το «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο» στη Θεσσαλονίκη  

 Στις 23 Φεβρουαρίου 1964 αρχίζει να λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη 
το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο, όπου οργανώνονται μαθήματα 

ανοιχτά σε όλους, με θέματα φιλοσοφικά, οικονομικά, ιστορικά, 

πολιτικά και ιδεολογικά. Πουθενά αλλού δεν εκδηλώθηκε 

προσπάθεια τόσο συστηματική και καλά οργανωμένη  

 Η συμμετοχή είναι σημαντική: 100 με 200 νέοι, ενημερωμένοι από 

πριν για το θέμα του μαθήματος, ώστε να προετοιμάζουν τη 

συζήτηση που θα ακολουθούσε τη διάλεξη. Συμμετέχουν κυρίως 

φοιτητές αλλά και αρκετοί εργαζόμενοι, καθώς και πολλές γυναίκες 

(40 ως 50% του ακροατηρίου)  

 Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει από την αρχή 

προβλήματα με τη Χωροφυλακή, η οποία απαιτεί άδεια λειτουργίας 

ιδιωτικής σχολής. Και παρόλο που το αρμόδιο δικαστήριο 

αποφαίνεται πως η άδεια αυτή δεν είναι αναγκαία, η Χωροφυλακή 

εισβάλλει τελικά στο χώρο της Σχολής και επιβάλλει το άμεσο 

κλείσιμό του 

 

 



Εισβολή χωροφυλάκων, 11-4-1967  



Εισβολή χωροφυλάκων, 11-4-1967 

 

   



 

Περίοδος 

Απριλιανής Δικτατορίας: 

το Πανεπιστήμιο στο «γύψο»  



Εννοιολογική αποσαφήνιση 

 

   





Δικτατορία και Πανεπιστήμιο 

 Απόλυση 56 καθηγητών και υφηγητών 
 

 28 από το Α.Π.Θ.  

     «Δεν εμφορούνται από το αρμόζον με το κοινωνικόν καθεστώς 

πνεύμα και τα εθνικά ιδεώδη» 

 Διορισμός 46 καθηγητών και υφηγητών χωρίς εκλογή  

 Επιβολή ασφυκτικού ελέγχου στη διοίκηση των Πανεπιστημίων 

 Δωρεάν συγγράμματα – εξεταστικές «ευκαιρίες» 

 Συμμετοχή φοιτητών σε αντιστασιακές οργανώσεις (συλλήψεις, 

στρατοδικεία, καταδίκες, βασανιστήρια, δολοφονίες)  

 Προτάσεις Επιτροπής Παιδείας (1973) 

 

   

 Αναδιάρθρωση (σχολές, τμήματα, βαθμίδες κ.λπ.)  

 Ίδρυση Συμβουλίου Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως (διορισμός από το 

Υπουργικό Συμβούλιο, 50% των μελών του εξωπανεπιστημιακοί) 

 Συγκρότηση Πανεπιστημιακού Συμβουλίου ως «ανωτέρου οργάνου 

λήψεως διοικητικών αποφάσεων» (40% «εξ επιφανών πολιτών, με 

διακεκριμένην δράσιν εις τους παραγωγικούς και λοιπούς κοινωνικούς και 

οικονομικούς τομείς», με δυνατότητα ανάδειξής τους στη θέση του πρύτανη ή 

του αντιπρύτανη) 

 Χρηματοδότηση και από ιδρύματα, ιδιωτικούς φορείς κ.λπ. 

 Ίδρυση και ιδιωτικών Πανεπιστημίων  

 

 



Η αντίσταση στη Χούντα 

 

   



Η δίκη της «Λαϊκής Πάλης», Φεβρουάριος 1970 

 

   



Κατάληψη Πολυτεχνείου ΑΠΘ, Νοέμβριος 1973  

 

   



 



 

Ψήφισμα φοιτητών  

από την κατάληψη του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης   

 

    

 

«Χίλιοι πεντακόσιοι φοιτητές του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διαδηλώνουμε την 

αντίθεσή μας στο δικτατορικό καθεστώς που 

επιβλήθηκε στην χώρα μας εδώ και έξι χρόνια. 

Καλούμεν όλους τους φοιτητάς και τον ελληνικό λαό 

να μας συμπαρασταθή και να αγωνισθή μαζί μας» 

 
Μακεδονία, 17-11-1973 



Εννοιολογική αποσαφήνιση 

 

   



 

   

 

 

 

Επιλογικά 



Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο σήμερα 

 Στα χρόνια της μεταπολίτευσης το Α.Π.Θ. βρήκε τον 

βηματισμό του και αναδείχθηκε σ’ ένα σύγχρονο 

πανεπιστήμιο, το μεγαλύτερο της χώρας. Εφέτος, 
μάλιστα, γιορτάζει τα 90χρονά του, παραμένοντας όρθιο 

και πρωτοπόρο, παρά τη δυσμενή συγκυρία και τα 

μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

 Έχει, ωστόσο, την ανάγκη στήριξης από την πολιτεία, για 

να πραγματώσει τα οράματα και να εφαρμόσει τη 

στρατηγική της ανάπτυξής του 

 Προς την κατεύθυνση αυτή είναι απαραίτητο, πέραν των 

άλλων, να του χορηγηθεί μεγαλύτερη ελευθερία και 

ισχυρότερη αυτονομία. Οι άνθρωποί του γνωρίζουν τι 

πρέπει να κάνουν, γιατί έχουν ενστερνιστεί την προσταγή 

του Νίκου Καζαντζάκη (Αναφορά στον Γκρέκο):  
αγωνίζονται να φτάσουν όπου δε μπορούν     
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