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Ίδρυση Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

 Tην προσπάθεια για ίδρυση Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη είχε ξεκινήσει 

ο Ελευθέριος Bενιζέλος, σε μία εποχή που η Βόρεια Ελλάδα μόλις είχε 

απελευθερωθεί και η τόνωση των «Νέων Χωρών», προέβαλλε ως εθνική 

ανάγκη (Γ. Στρέιτ, Κ. Καραθεοδωρή). Μάλιστα, παράλληλα με το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προβλεπόταν και η ίδρυση ενός ακόμη 

πανεπιστημίου στη Σμύρνη. H Μικρασιατική Καταστροφή, όμως, ανέτρεψε 

εκείνα τα σχέδια 

 Αργότερα, το 1924, ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Παπαναστασίου 

αποφάσισε την ίδρυση του Πανεπιστημίου και ξεκίνησε τις διαδικασίες που 

ευδοκίμησαν το καλοκαίρι του 1925 (υπ. Ι. Λυμπερόπουλος, συντάκτης του 

οργανισμού ο Δ. Γληνός). Ο ιδρυτικός νόμος του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης (Ν. 3341/1925) ψηφίστηκε στις 5 Ιουνίου 1925 από την τότε 

Συντακτική Συνέλευση έπειτα από πολλές και μακρές συζητήσεις και 

δημοσιεύθηκε στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της 22ας Ιουνίου 

1925 (Κυβ. Μιχαλακόπουλου). Νέος οργανισμός συντάχθηκε το 1926 (δικτ. 

Πάγκαλου, υπ. Αιγινήτης) 

 Από τις πρώτες ημέρες της ψήφισής του ο ιδρυτικός νόμος πέρασε από 

πολλές περιπέτειες και δοκιμασίες, που συνεχίστηκαν αδιάκοπα στα πρώτα 

χρόνια της εφαρμογής του λόγω της πολιτικής αναταραχής εκείνης της 

εποχής. Ωστόσο, το Πανεπιστήμιο ξεκίνησε να λειτουργεί από το 1926 με 

πρώτο πρόεδρο το Γεώργιο Xατζηδάκι. 



Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης:  

μια πολιτική επιλογή  

 

 

 

 Πανεπιστήμιο Αθηνών ► αδυναμία συνεννόησης Φιλελευθέρων με το 

Πανεπιστήμιο, οχυρό του αντιβενιζελισμού, ιδίως κατά την περίοδο του 

Διχασμού (είχε υποστεί και τρεις εκκαθαρίσεις καθηγητών, το 1917, το 

1920 και το 1922) 

 Δημιουργία νέων Σχολών ► Ανωτέρα Γεωπονική Σχολή, Ανωτέρα 

Δασολογική Σχολή, ΑΣΟΕ 

 Περιπέτειες Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ► το όραμα των πολιτικών 

παρατάξεων που διαχειρίστηκαν τις τύχες της χώρας στον Μεσοπόλεμο 

δεν περιλάμβανε τις αξίες της ισοπολιτείας, της ισότητας των φύλων, της 

ανεξιθρησκίας κ.λπ.  Έτσι αυτό σύντομα έμοιασε με εκείνο που ήθελαν να 

αποφύγουν οι εμπνευστές του 

 



 

   

 

 

Περίοδος Μεσοπολέμου 

1926 – 1936  

 



Σοσιαλιστικές κινήσεις νέων 

 Πριν ακόμη από την ίδρυση του ΣΕΚΕ, από τα τέλη του 19ου αιώνα, 

σε διάφορα αστικά κέντρα της χώρας ιδρύονται διάφορες οργανώσεις 

νέων με τη μορφή των Μορφωτικών Ομίλων Νέων, με πολιτικό - 

μορφωτικό, κυρίως, περιεχόμενο. Σταδιακά, αρχίζουν να διαδίδονται 

στα μέλη τους και οι σοσιαλιστικές ιδέες. Γύρω στα 1910, οι 

μορφωτικοί αυτοί όμιλοι αρχίζουν να μετονομάζονται σε 

Σοσιαλιστικούς Ομίλους Νέων ή Σοσιαλιστικές Νεολαίες 

 Το 1911, στην Αθήνα, ιδρύεται από νέους εργάτες ο «Σοσιαλιστικός 

Όμιλος της Ελληνικής Νεολαίας» και από τον Μάιο του 1912 άρχισε 

να εκδίδει το 15ήμερο περιοδικό «Ανάστασις». Σκοπός του Ομίλου, 

όπως φαίνεται από το περιοδικό του, ήταν «να ενώσει όλην την 

νεολαίαν της Ελλάδος εις έναν πανελλαδικόν όμιλον των νέων και να 

προετοιμάσει κατηχητάς διά τον σοσιαλιστικόν αγώνα» (τεύχος 8, 

19/8/1912). Ο όμιλος αυτός συνδέθηκε με τη Διεθνή Σοσιαλιστική 

Νεολαία (της Β' Διεθνούς) 

 Το 1916, όμως, ιδρύεται στην Αθήνα η «Σοσιαλιστική Νεολαία» ως 

πολιτική οργάνωση. Η οργάνωση είχε αξιόλογη δράση, δίνοντας 

έμφαση στις αρχές του επιστημονικού σοσιαλισμού και στην ανάγκη 

διαφώτισης και οργάνωσης της εργατικής τάξης και της εργαζόμενης 

νεολαίας 



Εννοιολογική αποσαφήνιση 

 

   



Η ίδρυση της ΟΚΝΕ 

 Οι Όμιλοι Σοσιαλιστικών Νεολαιών αντιπροσωπεύονται στο 1ο 

ιδρυτικό Συνέδριο του ΣΕΚΕ. Συγκεκριμένα, αντιπροσωπεύονται οι 

Σοσιαλιστικές Νεολαίες της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης 

και του Βόλου, οι οποίες, μαζί με άλλες  σοσιαλιστικές οργανώσεις, 

παίρνουν μέρος στην ίδρυση του Κόμματος 

 Στο 2ο Συνέδριο του Κόμματος αποφασίζεται η ίδρυση οργάνωσης 

της νεολαίας και καθορίζεται το οργανωτικό πλαίσιο και η σχέση 

της με το Κόμμα. Έτσι συγκροτήθηκε η «Ομοσπονδία 

Σοσιαλιστικών Εργατικών Νεολαιών Ελλάδας» (ΟΣΕΝΕ), ενώ στις 

28 Νοέμβρη 1922 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη από 300 περίπου 

νεολαίους από διάφορα μέρη της Ελλάδας η ΟΚΝΕ (Ομοσπονδία 

Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας). Η ΟΚΝΕ προσχώρησε 

αμέσως στην Κομμουνιστική Διεθνή Νέων, η οποία είχε ιδρυθεί τον 

Νοέμβρη του 1919 και αποτελούσε τμήμα της Γ' Διεθνούς. Το 

συνέδριο της ΟΚΝΕ εξέλεξε Κεντρική Επιτροπή και αποφάσισε η 

εφημερίδα «Νεολαία» να είναι το δημοσιογραφικό όργανό της 



Εννοιολογική αποσαφήνιση 

 

   



Το Α΄ Παμφοιτητικό Συνέδριο στο Εθνικό Θέατρο,  

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1924  

 Κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες φοιτητών λόγω αύξησης διδάκτρων 

και εξετάστρων – συγκρούσεις με την Αστυνομία και τον Στρατό  

 Μετά τα αιματηρά επεισόδια η Πρυτανεία αποφασίζει σειρά 

«διαφωτιστικών» διαλέξεων για τους φοιτητές, αρχίζοντας από τη 

Φιλοσοφική (Αδαμαντίου, Πεζόπουλος, Λογοθέτης, Σκάσσης)  ► 

πρώτη διάλεξη από ένα φοιτητή και ένα πρώην πρόξενο στη Ρωσία 

με αντικομμουνιστικό και αντιεβραϊκό περιεχόμενο →  πανδαιμόνιο. 

«Το μάθημα που πήραν όλοι… ήταν τόσο διδακτικό… ώστε δεν τόλμησαν 

να οργανώσουν άλλο» (Ριζοσπάστης, 16-11-1924) 

 Το Συνέδριο αρχίζει πανηγυρικά στο κατάμεστο από φοιτητές Εθνικό 

Θέατρο στις 31 Νοεμβρίου. Προεδρείο του οι: Χρ. Πανταζής (Ιατρικής) 

Πρόεδρος, Ηλ. Τσιριμώκος (Νομικής) και Γ. Γεωργόπουλος 

Αντιπρόεδροι, Γ. Καρούζος (Κρητών) και Ι . Καρράς (Πανθεσσαλικής) 

ως γραμματείς. Ανάμεσα στους συνέδρους διακρίνονται και οι: 

Γιώργος Θεοτοκάς (Νομικής), Ευάγ. Καλαντζής (Φθιωτιδοφωκίδας), 

Πέλος Κατσέλης, Κώστας Λουλές (Πανθεσσαλικής) και Ασημάκης 

Πανσέληνος (Νομικής- Λέσβου)  



Φοιτητικές οργανώσεις και αιτήματα 

 1928 ► ιδρύεται ο Φοιτητικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (Φ.Σ.Θ.)  

 1929 ► συγκροτείται η Εθνική Παμφοιτητική Ένωσις (Ε.Π.Ε.), το 

αντίπαλο δέος της Ο.Κ.Ν.Ε., η οποία συνεργάζεται με την οργάνωση 

Εθνική Ένωσις η Ελλάς (τρία Ε) και βρίσκεται κοντά στις κυβερνητικές 

θέσεις 

 1933 ► ιδρύεται η 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, δεν λείπουν και 

κινητοποιήσεις με κοινωνικό περιεχόμενο ή υπέρ της ειρήνης 

 Η αντιμετώπιση των φοιτητικών κινητοποιήσεων: 

     κατά κανόνα απόδοση των κινητοποιήσεων στον κομμουνισμό, 

επιθέσεις από τη Χωροφυλακή (σε μερικές περιπτώσεις συλλήψεις και 

εκτοπίσεις), λήψη πειθαρχικών μέτρων από τη Σύγκλητο (συνήθως 

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 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 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 τον 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 να διαμαρτυρηθήτε; Άλογα 

επάνω, άλογα κάτω…»  

 

     (Αβροτέλης Ελευθερόπουλος, «Μακεδονία» 7-12-1929)  



Δηλώσεις Πρωθυπουργού Ε. Βενιζέλου 

 

 Ο Βενιζέλος, στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποιεί στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις αρχές Απριλίου του 1929, 

παρουσιάζει ως επιχείρημα για τη μη ολοκλήρωση του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το εξής:  

    «… Ελληνικόν πανεπιστήμιον ίσον φάμπρικα εις την οποίαν 

συρρέουν κατά μυριάδας νέοι, ζωηροί, σφριγηλοί, άρτιοι για να 

εξέλθουν έπειτα εκείνοι περιβεβλημένοι το δικαίωμα της 

εξασκήσεως επαγγελμάτων διόλου αναγκαίων». 

     Και αναφορικά με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σημειώνει:  

    «Τι, κύριοι, θέλετε να δημιουργήσωμεν ακόμη μία φάμπρικαν 

ανθρώπων αχρήστων και βλαβερών εις τον τόπον; 

 

     («Εφημερίς των Βαλκανίων», 9 – 4 – 1929)  



Αντίδραση μερίδας του Τύπου  

 «Διά να περιορίση τας κλασσικάς σπουδάς αυξάνει τα δίδακτρα 

εις το τριπλάσιον! Μ’ άλλα λόγια η παιδεία και τα γράμματα, 

κτήμα των ολίγων, κτήμα των πλουσίων. Και έτσι η ελληνική 

πολιτεία μεταβάλλεται εις πλουτοκρατικήν δημοκρατίαν. Και έτσι 

η κυβέρνησις παραβιάζει το σύνταγμα της χώρας καθορίζον ότι η 

παιδεία παρέχεται δωρεάν». 
      

     («Εφημερίς των Βαλκανίων», 11 – 11 – 1929) 

 

 Υπόσχεση Βενιζέλου στη Βουλή για την ολοκλήρωση του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – υιοθέτηση και από τους 

αρχηγούς των άλλων κομμάτων 

 

     («Μακεδονία», 21 – 12 – 1929) 



Η στάση της Συγκλήτου  

 Συζήτηση για τις κινητοποιήσεις των φοιτητών σε μια σειρά 

συνεδριάσεων της Συγκλήτου μεταξύ 25 Οκτωβρίου 1929 και 10 

Φεβρουαρίου 1930 ►  

 Αντιρρήσεις της πλειοψηφίας των μελών της Συγκλήτου για τις 

συγκεντρώσεις των φοιτητών μέσα στο Πανεπιστήμιο 

 Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής συγκλητικών για την επόπτευση 

των ενεργειών των φοιτητών 

 Αντιρρήσεις για την αποστολή έγγραφης διαμαρτυρίας για τη βίαιη 

στάση της Χωροφυλακής  

 Απόρριψη αιτήματος καθηγητών (Ν. Κριτικός, Α. Δελμούζος, Ευστρ. 

Πελεκίδης, Ι. Αποστολάκης) για τη σύγκληση της Γενικής 

Συνέλευσης των καθηγητών – υπόδειξη «μετά συγκεκαλυμμένης 

μομφής»  ότι επαφίεται στους ίδιους «η πρωτοβουλία προσκλήσεως 

διά φιλικήν σύσκεψιν καθηγητών» 

 Απόφαση της Συγκλήτου: «απαγορεύονται εις τους φοιτητάς αι 

εντός του πανεπιστημίου συζητήσεις επί του λεγομένου ζητήματος 

της ολοκληρώσεως» – «να γίνη νουθεσία να μην αναμιγνύονται εις 

ζητήματα αναγόμενα εις την αρμοδιότητα της Συγκλήτου» 



Φοιτητικό στιχούργημα για τη στάση  

του Περικλή Βιζουκίδη στην απεργία (αποχή) του 1931 

 «Όταν βγήκαμε στους δρόμους, όλοι εμείς οι απεργοί,  

     για να πάρουμε ατέλεια και καλό φτηνό φαΐ,  

     μας είπε ο πρύτανις, “είστε αυθάδεις,  

     είστε ανάγωγοι και μασκαράδες”,  

     μας είπε ακόμα πως δεν τον νοιάζει  

     κι αν χάσουμε κι ετούτη τη χρονιά.  

     “Μην περνάτε από την πόρτα, που περνώ μόνον εγώ,  

     και μη πάτε στα παγκάκια με κανένα θηλυκό.  

     Σας είπα άλλωστε, και τις προάλλες,  

     πως απεργίες δεν θέλω άλλες,  

     κι όποιος τολμήσει ν’ απεργήσει,  

     θε ν’ αντικρίσει εμέ τον Νομικό”» 
 

    (Κ. Τομανάς, Χρονικό της Θεσσαλονίκης  (1921 – 1944)  



Α΄ Παμφοιτητικό Συνέδριο  

Αθήνα, Μάιος 1936 

 Τον Μάιο του 1936 διεξάγεται στην Αθήνα το Α΄ Πανελλήνιο 

Φοιτητικό Συνέδριο, το οποίο συγκαλείται με πρωτοβουλία της 

Ένωσης Προοδευτικών Οργανώσεων Φοιτητών - Σπουδαστών, 

μιας ένωσης που περιελάμβανε κατά κύριο λόγο οργανώσεις 

συνδεδεμένες με την Αριστερά. Στο Συνέδριο συμμετέχουν 165 

εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Πανεπιστημίων Αθηνών, 

Θεσσαλονίκης, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και των 

άλλων Ανώτατων Σχολών που είχαν εν τω μεταξύ ιδρυθεί  

 Στο Συνέδριο δεν συμμετέχει ο Εθνικός Παμφοιτητικός Σύλλογος, ο 

οποίος κατηγορείται ότι προσπαθεί να εμποδίσει τη διεξαγωγή του 

με βίαια μέσα  

 Τα αιτήματα αφορούν κυρίως την αναδιοργάνωση της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, τη συγκρότηση επιστημόνων ικανών να 

ανταποκριθούν στις παραγωγικές και κοινωνικές συνθήκες, την 

καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας, τα δίδακτρα και τα εξέταστρα, 

τη σίτιση κ.λπ. 



Α΄ Παμφοιτητικό Συνέδριο 

 Ανάμεσα στους χαιρετισμούς που απευθύνθηκαν στο Συνέδριο 

αξίζει να μνημονευθεί αυτός του καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής 

Θεσσαλονίκης Χαράλαμπου Θεοδωρίδη, ο οποίος σημειώνει, 

μεταξύ άλλων: 

  

     «…Δεν πρέπει να περιοριστεί ο αριθμός των σπουδαστών καθ’ 

όσον η Πολιτεία δεν έχει δικαίωμα να καταπνίξει τον πόθον των 

νέων προς σπουδήν…  Διά να συντελεστούν τα ανωτέρω απαιτείται 

ενιαία πανεπιστημιακή πολιτική η οποία θα επιτευχθή μόνον διά 

της συγκροτήσεως εις το Υπουργείον Παιδείας ενός συμβουλίου 

διά την ανώτατην εκπαίδευσιν το οποίον, αποτελούμενον εξ 

επιστημόνων με κύρος, θα δύναται παρά την αστάθειαν των 

πολιτικών μας πραγμάτων να ακολουθεί αυστηρώς την ενιαίαν 

αυτήν πολιτικήν…»  



 

   

 

Το κλίμα της εποχής: παραδείγματα  





Μακεδονία, 5-5-1932 

 

   



Εγκύκλιος Ι. Σ., 1930 

 

   



Προκήρυξη της ΕΠΕ, Ιούνιος 1931 

 

   



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». 



Η περίπτωση του Αβροτέλη Ελευθερόπουλου (1)  

 Σύγκρουση με τον μητροπολίτη Γεννάδιο με αφορμή ομιλία του 

Ελευθερόπουλου στη γιορτή των Τριών Ιεραρχών το 1931 – 

αντιδράσεις από αντιβενιζελικές αλλά και βενιζελικές εφημερίδες 

(π.χ. «Νέα Αλήθεα»), 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 τον Σύλλογο Φοιτητών 

Νομικής, τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου και τον Αλέξανδρο 

Μυλωνά, επιστημονικούς συλλόγους κ.λπ. 
 

 Συχνή (και έμπρακτη) υπεράσπιση φοιτητικών αιτημάτων και 

φοιτητών  



 

   

 

 

Περίοδος Μεταξά 

1936 – 1941  

 



«Η εκπαίδευσις μετά την 4ην Αυγούστου» 

 «Εθνικός φρονηματισμός και ψυχικός οπλισμός της νεολαίας» ► 

αύξουσα επιρροή των «ερυθρών οργάνων του κομμουνισμού» στην 

εκπαίδευση υπό την καθοδήγηση του «υπαρχηγού του 

Κομμουνιστικού κόμματος» [ενν. ο Γληνός] 
 

 «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» 
 

 «Λόγος του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως προς την φοιτητικήν 

νεολαίαν» ►  πίστη στη σωτηρία της νεολαίας από την «άβυσσον», 

η σπουδάζουσα νεολαία = «προνομιούχος», προστασία νεολαίας 

από τους «ανατροπείς» και ενίσχυση ιδανικών (πατρίς, θρησκεία, 

οικογένεια), αγώνας για το σύνολο όχι το άτομο, ρωμαλέα σωματική 

διάπλαση, ανάγκη πειθαρχίας και αυτοπειθαρχίας, αισιοδοξία και 

ενθουσιασμός παντού  



Εννοιολογική αποσαφήνιση 

 

   



Εννοιολογική αποσαφήνιση 

 

   



Εννοιολογική αποσαφήνιση 

 

   



Παρέλαση ΕΟΝ στη Θεσσαλονίκη  

 

   



Ο Μεταξάς και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

 Το καλοκαίρι του 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς εγκαθιδρύει τη 

δικτατορία του και οργανώνει την Εθνική Οργάνωση Νέων (Ε.Ο.Ν.), 

στην οποία προσχωρούν σχεδόν όλα τα μέλη της Ε.Π.Ε. Λίγο 

αργότερα γίνεται αισθητή η παρουσία της Φοιτητικής Φάλαγγας 

της Ε.Ο.Ν. στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η οργάνωση είχε 

καταφέρει να υπερισχύσει του Αντιδικτατορικού Μετώπου Νέων 

 Σε επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Ι. Μεταξάς στη Θεσσαλονίκη 

τού έγινε μεγάλη υποδοχή στην αίθουσα τελετών. Ο Πρύτανης, 

καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής Ν. Παπαδάκις, στην 

προσφώνησή του ζητά τη συμπαράσταση του «Εθνικού 

Κυβερνήτου», για να λυθούν τα προβλήματα του νεοσύστατου 

Πανεπιστημίου. Στην προσφώνηση του Πρύτανη η απάντηση του Ι. 

Μεταξά είναι άμεση και σαφής:  

    «Κύριε Πρύτανη, το Πανεπιστήμιό σας είναι μαλλιαροκομμουνιστικό 

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

συμπαράσταση» 



Ο Μεταξάς στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 

   



Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη Δικτατορία Μεταξά 

 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 (κυρίως ολοκλήρωση και κτιριακό) και την ευταξία 

τόσο στην κοινωνία όσο και στο Πανεπιστήμιο 

 Αμηχανία Συγκλήτου για την απομάκρυνση του Ελευθερόπουλου – 

δικαιολόγηση και της κατοπινής απόλυσής του με το πρόσχημα του 

ορίου ηλικίας  

 Συνεργασία Πρυτανικών Αρχών με την Ειδική Ασφάλεια και την 

Επιτροπή Δημοσίας Ασφαλείας  

 Στήριξη της ΕΟΝ (χρηματοδότηση για την αγορά στολών κ.λπ.)  

 Οι καθηγητές ► λίγες οι φωτεινές εξαιρέσεις 

 Οι φοιτητές ► συμμετοχή αρκετών στην ΕΟΝ, αλλά παράνομη 

δράση κυρίως φοιτητών οργανωμένων στην ΟΚΝΕ 



Οι φιλελεύθεροι διανοούμενοι (1) 

 «Στο μεταξύ ο τόπος μας, μέρα τη μέρα, έπαιρνε ύφος τρίτου Ράιχ, 

όπου τα Τάγματα Εργασίας και η ΕOΝ αντιπαραθέτονταν στους 

θεσμούς της παλιάς αθηναϊκής δημοκρατίας που αποκηρύχτηκε. O 

Μπαστιάς με το Μυριβήλη εξέφραζαν το πνεύμα του νέου κράτους, 

όπως ο Θουκυδίδης εξέφρασε του παλιού. Καθιερώθηκαν και 

λογοτεχνικά βραβεία, να γλείψουν κάτι οι λογοτέχνες, να μη 

μιλούν. Δόθηκε μάλιστα κι ένα (ή μισό) στο φίλο μας το Βενέζη και 

τον είδαμε κάποια στιγμή, με την πολιτική ανωριμότητα που πάντα 

τον διέκρινε, κάτι να μουρμουρίζει για την πνευματικότητα του 

δικτάτορα. Όλοι ήταν δημοκρατικοί. Φασίστες δεν είχαμε. Θαρρώ 

πως επηρεάζονταν από το χιτλερισμό ο Παύλος Φλώρος. Και 

κάπως ο Καραγάτσης. Δραματική φαίνεται να είναι η μετάσταση του 

Μυριβήλη. Από γνήσιος δημοκράτης, που μοίραζε αντιδικτατορικά 

έντυπα από τις πρώτες μέρες του κακού, κατάντησε να εξυμνεί στο 

ραδιόφωνο τον κοντοστούπη δικτάτορα...»  
 

     (Α. Πανσέληνος, Τότε που Ζούσαμε) 



Οι φιλελεύθεροι διανοούμενοι (2) 

 O Δελμούζος, μην μπορώντας να εξηγήσει τις απανωτές αποτυχίες 

στην εφαρμογή της γλωσσικής μεταρρύθμισης στην εκπαίδευση, θα 

καταλήξει ότι αιτία είναι η εμπλοκή της πολιτικής σε ένα θέμα όπως το 

σχολείο και η δημοτική γλώσσα, που είναι ζητήματα «εθνικά». 

Μάλιστα, αποδίδει την πολιτικοποίηση του αιτήματος της δημοτικής 

στον Γληνό, ο οποίος οδήγησε στην ταύτιση του δημοτικισμού με τον 

κομμουνισμό. Αλλά και ο Τριανταφυλλίδης συμφωνεί με τον Δελμούζο 

για τον υπερταξικό χαρακτήρα του εκπαιδευτικού δημοτικισμού. Όμως, 

πιστεύει ότι αιτία της κακοδαιμονίας δεν είναι η πολιτική γενικά αλλά ο 

κομματισμός, δηλώνοντας ότι είναι πρόθυμος να στρατευθεί σε κάθε 

«εθνική» πολιτική, όποιος και αν την εφαρμόζει 

 Έτσι, ο μεν Δελμούζος θα χαιρετήσει την ανάληψη του Υπουργείου 

Παιδείας από τον Μεταξά, ο δε Τριανταφυλλίδης, που πριν από 15 

περίπου χρόνια αναρωτιόταν γιατί «σοφοί» άνθρωποι είχαν διατάξει 

να καούν τα βιβλία της μεταρρύθμισης του 1917, θριαμβολογεί για τη 

νίκη της δημοτικής χάρη στον Μεταξά και αναλαμβάνει τη σύνταξη της 

γραμματικής της  

 Στη γραμμή της συνεργασίας ή της ανοχής θα κινηθούν και οι 

περισσότεροι καθηγητές Πανεπιστημίου  



Η περίπτωση του Αβροτέλη Ελευθερόπουλου (2) 

 Η επικράτηση του δικτατορικού καθεστώτος σηματοδότησε νέες 

κατευθύνσεις και για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για το οποίο ο 

δικτάτορας διαβεβαίωνε ότι θα παρείχε όλη την υποστήριξη της 

κυβέρνησής του, προκειμένου να «εξαλειφθή η γενική αντίληψις ότι 

[…] ήτο μέχρι τούδε φυτώριον αντεθνικών ψυχών και κομμουνιστικών 

ιδεών» 

 Οι κυβερνητικές δηλώσεις ενθάρρυναν την σκλήρυνση της στάσης 

της Εκκλησίας, η οποία αισθανόταν ότι μπορούσε πλέον να 

διατυπώνει πιο ριζοσπαστικά αιτήματα, ευελπιστώντας ότι θα 

τύχαιναν ευμενέστερης αποδοχής και ότι ενδεχομένως κάποια από 

αυτά θα υλοποιούνταν. Έτσι, ο διευθυντής του «Γρηγορίου του 

Παλαμά» Γεώργιος Ανδρεάδης παρότρυνε τον Δεκέμβριο του 1936 να 

καεί το βιβλίο του Ελευθερόπουλου «Οικονομία και Φιλοσοφία. 

Ανάλυσις του βίου των Ελλήνων και των Γερμανορρωμαϊκών Εθνών» 

(είχε εκδοθεί από το Πανεπιστήμιο το 1931), μαζί με άλλα αριστερά 

βιβλία 
 

     (ΓΠ, 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 σχέσεων της Μητρόπολης με το Πανεπιστήμιο ύστερα 

από απόφαση της Ιεράς Συνόδου – αποχή από την τελετή της 26ης 

Οκτωβρίου 

 Επίσημη ομιλία του Ελευθερόπουλου ενώπιον του βασιλιά και του 

Μεταξά → απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας 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 Κ. Μανιαδάκη, 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. 

Εις την Θεσσαλονίκην και πάλιν εκυκλοφόρησεν την 21ην Νοεμβρίου 1937 η εφημερίς 

"Αντιφασίστας", καθαρώς κομμουνιστική. 

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 

Εμφυλίου Πολέμου 

1941 – 1949  

 



Η «υποδοχή» των Γερμανών στη Θεσσαλονίκη, 9-4-1941 

Βιζουκίδης – Ραγκαβής – Μερκουρίου  

 

   



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 τότε στους πιο απίθανους χώρους και 

χρόνους. Για παράδειγμα, στους χώρους της Ευξείνου Λέσχης και 

άλλων λεσχών, 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 στους Γερμανούς, αλλά το πρωί και 

μέχρι τις 12 το μεσημέρι, μετατρεπόταν σε… πανεπιστήμιο. Οι 

φοιτητές παρακολουθούσαν τα μαθήματα στο σκοτάδι, αφού το 

μοναδικό φως ερχόταν από φεγγίτες στην οροφή του 

κινηματογράφου, αλλά η αίθουσα ήταν πάντα κατάμεστη: οι 

φοιτητές έφταναν μέχρι το πεζοδρόμιο και στην ώρα των 

παραδόσεων επικρατούσα απόλυτη σιγή 



«Ελευθερία», η πρώτη αντιστασιακή οργάνωση  

 Το πρωτόκολλο για την ίδρυση της οργάνωσης «Ελευθερία», είχαν 

υπογράψει στις 15 Μαΐου 1941 ο Απόστολος Τζανής εκ μέρους του 

Μακεδονικού Γραφείου του ΚΚΕ, ο γιατρός Γιάννης Πασσαλίδης εκ μέρους 

του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο δικηγόρος Θανάσης Φείδας από το Αγροτικό 

Κόμμα, ο Γιώργος Ευθυμιάδης από τη Δημοκρατική Ένωση, ο Σίμος 

Κερασίδης από την ΟΚΝΕ και ο συνταγματάρχης Δημήτριος Ψαρρός, που 

ανέλαβε στρατιωτικός υπεύθυνος της οργάνωσης 

 Από τις πρώτες ημέρες της ναζιστικής Κατοχής, η νεοσύστατη 

εθνικοαπελευθερωτική οργάνωση, θα δημιουργήσει ερείσματα στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οι φοιτητές του οποίου είχαν λαμπρή 

προϊστορία αγώνων από την ίδρυσή του ακόμα, στα 1926, αλλά και 

αργότερα, στα χρόνια των μεγάλων εργατικών κινητοποιήσεων, των 

γεγονότων του Μάη του 1936, καθώς και κατά τη δικτατορία Μεταξά 

 Ένας από τους βασικούς συμπαραστάτες της «Ελευθερίας» στο Πανεπιστήμιο ήταν ο 

καθηγητής της βοτανικής Δημήτριος Καββάδας, αδελφός του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων 

και Μ. Βρετανίας Αθηναγόρα. Ο Καββάδας, που διετέλεσε Πρύτανης του ΑΠΘ την περίοδο 

1941-1942, όταν θα δημιουργηθεί η ΕΠΟΝ του Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, θα 

αναλάβει πρόεδρός της μέχρι την απελευθέρωση. 

 Άλλοι καθηγητές που βοηθούσαν την «Ελευθερία» και οργανώθηκαν στο ΕΑΜ ή 

συνδεόντουσαν μ’ αυτό ήταν οι Γιάννης Ιμβριώτης, Γιάννης Τενεκίδης, Χαράλαμπος 

Θεοδωρίδης, Αντώνιος Σιγάλας, Νικόλαος Ρουσσόπουλος και Κων/νος Τζώνης 

 

 

 

   



Η ΕΠΟΝ 

 Η Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων, η γνωστή ΕΠΟΝ (Φεβρ. 

1943), που στάθηκε η μαζικότερη οργάνωση νεολαίας της 

Αριστεράς στα χρόνια της Κατοχής αλλά και μετέπειτα, εκτός από 

την καθαρά αντιστασιακή της δραστηριότητα, που ήταν φυσικά 

παράνομη, επεξεργάστηκε κι ένα είδος πολιτιστικής 

δραστηριότητας, που ακροβατούσε ανάμεσα στο νόμιμο και το 

παράνομο. Ιδρύοντας νόμιμους πολιτιστικούς φορείς, η ΕΠΟΝ 

επιχειρούσε να παρεμβαίνει σε θέματα πολιτισμού  

 Στη λογική της ΕΠΟΝ ο πολιτιστικός τομέας ήταν πρωτεύων, 

ακόμα και σε συνθήκες Κατοχής. Αυτό ταίριαζε στην οργάνωση 

που είχε διπλό σκοπό: όχι μόνο την αντιστασιακή δράση, αλλά και 

την πολιτική και πολιτιστική διαπαιδαγώγηση της νεολαίας. Η 

προσπάθεια της ΕΠΟΝ στον τομέα του πολιτισμού εντασσόταν 

λοιπόν στο γενικότερο κλίμα, όπου πνευματική και καλλιτεχνική 

δημιουργία ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με την αντιστασιακή 

πράξη 

 



Η ΕΠΟΝ και ο ΕΟΠ  

 

 Ένα από τα πιο επιτυχημένα δημιουργήματα της ΕΠΟΝ στον τομέα 

της πολιτιστικής δραστηριότητας υπήρξε ο Εκπολιτιστικός Όμιλος 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο γνωστός με τα αρχικά ΕΟΠ. 

Νόμιμο σωματείο, αφού λειτουργούσε ως πανεπιστημιακός φορέας 

—συγκεκριμένα ως τμήμα του «Οίκου του Φοιτητού»— μπορούσε 

να εκδίδει περιοδικό, να οργανώνει εκδηλώσεις, να συσπειρώνει 

τους φοιτητές γύρω από διάφορα ενδιαφέροντα  

 Με τη στήριξη πολλών πανεπιστημιακών καθηγητών, σ' αυτή τη 

συνύπαρξη καθηγητών-φοιτητών που επιτεύχθηκε κυρίως στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και αποτελεί μία από τις ιδιομορφίες 

του, ο ΕΟΠ άνθησε και έδρασε δημιουργικά. Εξέδιδε, μάλιστα, και 

περιοδικό, το Ξεκίνημα, όπου αρθρογραφούσαν καθηγητές και 

φοιτητές/-τριες 



Εννοιολογική αποσαφήνιση 

 

   



Ο ΕΟΠ  

 Ο Λευτέρης Ελευθερίου, ένα από τα ηγετικά στελέχη της ΕΠΟΝ που 

χάραξαν τη γραμμή για το πολιτιστικό κίνημα της Θεσσαλονίκης, 

σημειώνει σχετικά με τη συγκρότηση του ΕΟΠ: «[Ο ΕΟΠ] δε 

γεννήθηκε από το μηδέν, αλλά συγκέντρωσε τις σκόρπιες 

πολιτιστικές δυνάμεις και μάλιστα σε μια οργάνωση που δρούσε 

νόμιμα υπό καθεστώς κατοχής. Τη νομιμότητα του ο ΕΟΠ την 

αντλούσε από το κύρος των πανεπιστημιακών καθηγητών, τη 

νομιμότητα των πανεπιστημιακών αρχών με την τυπική 

αναγνώρισή τους από τη γερμανική διοίκηση» 

 

 Αυτό ίσχυε ως προς τις αρχές Κατοχής. Την ουσιαστική όμως 

νομιμότητά του, ως όργανο όλου του Πανεπιστημίου, ο ΕΟΠ την 

αντλούσε από την ακτινοβολία και επιρροή που είχε η ΕΠΟΝ στο 

Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης   





 



Προδρομικοί φορείς 

 Στα πρόδρομα σχήματα του ΕΟΠ ανήκει η Φιλολογική Συντροφιά. Την 

ανάμνησή της διασώζει 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» 

 Ανάμεσα στους πρωτεργάτες αναφέρει τον Νίκο Μπαλή, φοιτητή της 

Φιλοσοφικής, που εκτελέστηκε το '44 από τους Γερμανούς, τον Γιώργο 

Μέντζο, που εκτελέστηκε το '47 στον Εμφύλιο, και τον Θανάση 

Παπαδόπουλο, που αργότερα έγινε πανεπιστημιακός στη Σουηδία 

 Άλλος πρόδρομος φορέας στάθηκε ο Οίκος του Φοιτητού στην οδό 

Αρριανού. Η φοιτητική αυτή εστία μετατράπηκε σε ορμητήριο όλων 

των εκδηλώσεων – διαδηλώσεων που λάμβαναν χώρα στην διάρκεια 

της Κατοχής. Φιλοξενούσε κυρίως πρόσφυγες φοιτητές από τη 

βουλγαροκρατούμενη ζώνη κατοχής 

 Τέλος, ο Φοιτητικός Καλλιτεχνικός Όμιλος Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης 

(ΦΚΟΠΘ, 1927) λειτούργησε ως πρόσχημα προς τις Αρχές Κατοχής 



Κορυφαίες μαζικές πράξεις Αντίστασης 

 25η Μαρτίου 1942 ► αναγραφή συνθημάτων σε τοίχους, εναπόθεση 

λουλουδιών στα ηρώα, δοξολογία στην Αγία Σοφία → αναφώνηση 

φοιτητή «Ζήτω η Ελλάδα» 

 28η 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.  

 25η Μαρτίου 1943 ► προσυγκεντρώσεις στο Πειραματικό Σχολείο, 

στην Αχειροποίητο, στην Αγία Σοφία, κατάθεση στεφάνων στην 

προτομή του Βότση, πορείες – προσπάθεια για κινητοποίηση και 

των Γυμνασίων  

 

 Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου είχε ήδη αποφασίσει να μην 

οργανώσει εκδηλώσεις ούτε να συμμετάσχει σε άλλες, για να μην 

προκαλέσει την αντίδραση των Αρχών Κατοχής  

 





 

   



 

   





Η 

 

   





Αντιστασιακοί Καθηγητές Πανεπιστημίου 

 Μεταξύ των καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που 

διακρίθηκαν για τις αντιστασιακή δράση τους ξεχωρίζουν οι εξής: 

 Δημήτρης Καβάδας, καθηγητής Βοτανικής 

 Γιάννης Ιμβριώτης, υφηγητής / καθηγητής Φιλοσοφίας 

 Χαράλαμπος Θεοδωρίδης, καθηγητής Ιστορίας της Φιλοσοφίας 

 Γιώργος Τενεκίδης, υφηγητής Διεθνούς Δικαίου 

 Νίκος Ρουσσόπουλος, καθηγητής Γεωργικής Χημείας 

 Αντώνης Σιγάλας, καθηγητής Παλαιογραφίας και Παπυρολογίας / 

Βυζαντινής Φιλολογίας 

 Κωνσταντίνος Τζώνης, καθηγητής Γενικής Βιολογίας 
 

 Όλοι αυτοί απολύθηκαν αργότερα με βάση το Ψήφισμα Θ΄/1946 

«Περί εξυγιάνσεως των δημοσίων υπηρεσιών» (κυβέρνηση Π. 

Τσαλδάρη), ενώ διατήρησαν τις θέσεις τους άλλοι, όπως αυτοί που 

ανακήρυξαν το 1942 τον Βούλγαρο πρωθυπουργό Φίλοφ επίτιμο 

διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών ή συνεργάστηκαν με τους 

Γερμανούς (βλ. Περικλή Βιζουκίδη, Βασίλειο Έξαρχο κ.ά.) 

 

 



Οι εκτελεσμένοι/-ες 72 φοιτητές/-τριες  

 



Ο «Μακεδονικός Βεζούβιος»  

 

 «Ίσως δεν υπήρξε άλλο Πανεπιστήμιο σαν το Πανεπιστήμιο της 

Θεσσαλονίκης στον καιρό της κατοχής στην Ευρώπη που να έχει 

να επιδείξει κάτι συγκλονιστικότερο σε εθνικό πυρετό και σε 

συλλαλητήρια, διαδηλώσεις, κινητοποιήσεις, με 80 νεκρούς και 

εκατοντάδες τραυματισμένους. Δίκαια ονομάστηκε Μακεδονικός 

Βεζούβιος»   

 

     (Γ. Καφταντζής, Το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης τον καιρό 

της Κατοχής)  

 

   



Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, 30 – 10 – 1944  

 

   







 



 

   



 

   

 

Μετεμφυλιακή Περίοδος  







Πορεία φοιτητών – καθηγητών για την Κύπρο, 1958 

 

   



Οι ακροδεξιές και δεξιές οργανώσεις (1) 

 Εθνικιστικές Οργανώσεις ► Οι περισσότερες από τις οργανώσεις αυτές 

έδρασαν κυρίως στον χώρο της νεολαίας (μαθητικής, φοιτητικής και εργαζόμενης). 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιας μορφής οργανώσεων εκείνης της εποχής είναι 

οι ακόλουθες: «Οργάνωσις Εθνικής Νεολαίας» (ΟΕΝ), «Σώμα Ελπιδοφόρων Νέων» 

(ΣΕΝ), «Σώμα Ελλήνων Αλκίμων» (ή απλούστερα «Άλκιμοι»), «Βασιλική Νεολαία», 

«Εθνική Κοινωνική Οργάνωσις Φοιτητών» (ΕΚΟΦ), «Αντικομμουνιστική 

Σταυροφορία Ελλάδος» (αρχηγός της οποίας ήταν ο Θεόδωρος Παπαδόγκονας, 

αντισυνταγματάρχης ε.α., υπαρχηγός των Ταγμάτων Ασφαλείας Πελοποννήσου επί 

Γερμανικής Κατοχής και αδελφός του διαβόητου αρχηγού των Ταγμάτων Ασφαλείας, 

Διονύσιου Παπαδόγκονα), η «Πανελλήνιος Εθνική Σταυροφορία» (ΠΕΣ), η «Εθνική 

Κοινωνική Εξόρμησις» (ΕΚΕ), η «Πανελλήνιος Χριστιανική και Εθνική Άμυνα εν 

τούτω Νίκα» (η οποία έδρασε στη Βόρεια Ελλάδα και είχε για πρόεδρο τον Γεώργιο 

Τσίχλη, παλιό συνεργάτη του γερμανόφιλου δωσίλογου Γιοσμά), η «Οργάνωσις 

Εθνικής Αντιστάσεως» (με αρχηγό τον Λεωνίδα Βρεττάκο και έδρα την Αθήνα), η 

«Νεολαία Εθνικιστικής Δράσεως» (σημαντικά στελέχη της οποίας ήταν ο Μ. 

Βαρκλαντής και ο Κ. Συρμής, και οι δύο στελέχη της νεολαίας της Ε.Ρ.Ε.), η «Εθνική 

Βασιλική Οργάνωσις Νεολαίας» (η οποία έδρευε στον Πειραιά, είχε ως διακηρυγμένο 

σκοπό την «ελληνοχριστιανικήν αγωγήν των Ελληνοπαίδων, την υπακοήν εις τον 

Βασιλέα και την στρατιωτικήν προπαίδευσιν των νέων», και ηγετικά στελέχη της ήταν 

ο Ιωάννης Τσερκέζος και ο Ιωάννης Φαντάκης), και η «Ναζιστική Οργάνωσις 

Αθηνών», η οποία λειτουργούσε ως παράρτημα της διαβόητης «Κου Κλουξ Κλαν» 

και καθοδηγούνταν από τον Horace Sherman Miller, σημαντικό στέλεχος της «Κου 

Κλουξ Κλαν») 



Οι ακροδεξιές και δεξιές οργανώσεις (2) 

 Η Εθνική Κοινωνική Οργάνωσις Φοιτητών (ΕΚΟΦ) ► 

      Η ΕΚΟΦ ιδρύθηκε το 1960 και έμβλημά της ήταν δύο δάδες. Τα μέλη 

της ανέπτυξαν δραστηριότητα στην οποία περιλαμβάνονταν 

βιαιοπραγίες, απειλές, προβοκατόρικες ενέργειες, διανομή πλαστών 

προκηρύξεων κ.λπ. Για παράδειγμα, τον Δεκέμβριο του 1960 διαλύουν 

το Γ΄ Πανσπουδαστικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη και καταστρέφουν 

τα γραφεία της «Μακεδονίας», τον Μάιο του 1961 ΕΚΟΦίτες επιτίθενται 

εναντίον του βουλευτή Ζορμπά μέσα στη Βουλή, τον Σεπτέμβριο του 

1961 η ΕΚΟΦ πραγματοποιεί επιδρομή στα γραφεία της Διοικούσας 

Επιτροπής Συλλόγων Πανεπιστημίου Αθηνών (ΔΕΣΠΑ), όπου έσπασε 

διάφορα αντικείμενα και ξυλοκόπησε φοιτητές, τον Φεβρουάριο του 

1963 κάνει επιδρομή στην Πάντειο Σχολή. Μάλιστα, το 1963 η Εθνική 

Φοιτητική Ένωση Ελλάδος (ΕΦΕΕ) ζήτησε την άμεση διάλυση της 

ΕΚΟΦ. Όμως η ΕΚΟΦ είχε σημαντική κυβερνητική στήριξη, εφόσον 

συνεργαζόταν στενά με την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ).  

     Πολλά μέλη της ΕΚΟΦ ήταν μέλη και της Νεολαίας της ΕΡΕ, όπως ο 

πρόεδρός της ΕΡΕΝ Γιώργος Αλφαντάκης, συνδικαλιστής της Νομικής 

Αθηνών, ή και της ίδιας της ΕΡΕ, ενώ η οργάνωση είχε τη στήριξη της 

ΚΥΠ και κυβερνητικών υπηρεσιών  



Οι ακροδεξιές και δεξιές οργανώσεις (3) 

 Πρόεδρος της ΕΚΟΦ ήταν ο Παύλος Μανωλόπουλος, ηγετικό 

στέλεχος της Νεολαίας της ΕΡΕ, ο οποίος αργότερα έγινε υπουργός 

Εργασίας στην κυβέρνηση του Γεώργιου Παπαδόπουλου. Ο 

αντιπρόεδρος της ΕΚΟΦ Λουκάς Παπαγγελή, έγινε υπουργός παρά 

τω πρωθυπουργώ στο δικτατορικό καθεστώς. Ο Λάκης Ιωαννίδης, 

ηγετικό στέλεχος της ΕΚΟΦ, έγινε ακόλουθος τύπου της Ελληνικής 

Πρεσβείας στο Παρίσι την περίοδο 1967-1970. Η ΕΚΟΦ διαλύθηκε το 

1968, αλλά τα σημαντικότερα στελέχη της κατέλαβαν υψηλές θέσεις 

στον κρατικό μηχανισμό κατά την περίοδο της δικτατορίας 1967-

1974: υπουργοί (Π. Μανωλόπουλος και Λ. Παπαγγελής), υφυπουργοί 

(π.χ. Χρήστος Μίχαλος, Δημήτριος Καρακώστας και Γεώργιος 

Γεωργαλάς, ο οποίος το 1970 έγινε υφυπουργός παρά τω 

πρωθυπουργώ), νομάρχες (π.χ. Παύλος Μανωλόπουλος), δήμαρχοι 

(π.χ. Π. Λεοντιάδης, που διορίστηκε από τη Χούντα δήμαρχος 

Κερατσινίου), ειδικοί σύμβουλοι (π.χ. Σωτήριος Πανουσάκης και 

Δημήτριος Νικολιτσέας), διπλωματικοί υπάλληλοι κ.λπ. 



Οι ακροδεξιές και δεξιές οργανώσεις (4) 

 Σώμα Ελλήνων Αλκίμων ► 

     Άλκιμοι ονομάζονταν αρχικά τα μέλη της Νεολαίας της φασιστικής 

οργάνωσης ΕΕΕ. Οι Άλκιμοι οργανώθηκαν εκ νέου το 1948, και, κατά 

τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 το Σώμα Ελλήνων Αλκίμων έκανε 

σαφή τη φασιστική ιδεολογική ταυτότητά του. Ο αρχηγός τους Κ. 

Κωστόπουλος, υποστράτηγος ε.α., είχε εκφράσει θετική γνώμη για 

τον φασισμό του Μουσολίνι. Τα μέλη του Σώματος Ελλήνων Αλκίμων 

φορούσαν στολή που έμοιαζε με τη στολή των μελών της ΕΟΝ του 

Ιωάννη Μεταξά. Η δικτατορική κυβέρνηση του Παπαδόπουλου 

επέλεξε τους Αλκίμους για να αποτελέσουν την οργάνωση νεολαίας 

που θα αναλάμβανε το έργο της κυβερνητικής προπαγάνδας στους 

νέους.  

 Ιδεολογικός καθοδηγητής των Αλκίμων ανέλαβε ο Κωνσταντίνος 

Πλεύρης, ειδικός σύμβουλος του δικτατορικού καθεστώτος 

Παπαδόπουλου. Ο Κωνσταντίνος Πλεύρης υπήρξε ένα από τα 

σημαντικότερα πρόσωπα του φασιστικού χώρου κατά την 

προδικτατορική περίοδο. Μάλιστα, το 1960 είχε ιδρύσει την Κίνηση 

της 4ης Αυγούστου, η οποία είχε φιλομεταξικό ιδεολογικό 

προσανατολισμό και εξέδιδε ομώνυμη εφημερίδα 



Δράση και αντίδραση (1) 

 Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 1960 ►  

     Μέσα σε κλίμα έντασης και απροκάλυπτων τραμπουκισμών, το Γ' 

Πανσπουδαστικό Συνέδριο οδηγείται σε διάσπαση. Οι σύνεδροι που 

αποχωρούν καταγγέλλουν τη Νεολαία της ΕΡΕ για πολιτική 

εκμετάλλευση του συνεδρίου και για συνειδητή προσπάθεια 

φίμωσης των εκπροσώπων των φοιτητών. Αποκαλύπτουν ότι το 

συνέδριο προετοιμάστηκε «μυστηριωδώς», ότι οι εισηγήσεις 

ανατέθηκαν μεροληπτικά μόνο σε φίλους της κυβερνητικής 

παράταξης, ότι οι ακροατές όφειλαν να επιδεικνύουν στην είσοδο 

δελτία που μοιράζονταν από τα γραφεία της ΕΡΕ, ότι το προεδρείο 

επιβλήθηκε και δεν ψηφίστηκε από τους συνέδρους κ.ο.κ. Κυρίως, 

όμως, δηλώνουν την άρνησή τους να συμμετάσχουν σε διαδικασίες 

που φιμώνουν τους συνέδρους σε σημείο να καταγράφονται τα 

ονόματα εκείνων που τολμούσαν να καταψηφίσουν τις προτάσεις 

της πλειοψηφίας με τη ρητή διαβεβαίωση ότι σύντομα «θα 

κανονισθούν» 



Δράση και αντίδραση (2) 

 Την παραμονή των Χριστουγέννων, μεγάλη ομάδα φοιτητών της ΕΡΕ και 

της ΕΚΟΦ εισβάλλουν στην αντικαραμανλική «Μακεδονία», σπάνε τζάμια 

και επιτίθενται στους συντάκτες. Αιτία τα δημοσιεύματα της εφημερίδας για 

όσα σημειώθηκαν στο Πανσπουδαστικό Συνέδριο. Την επομένη, τους 

τραμπουκισμούς καταδικάζουν όλα ανεξαιρέτως τα αντιπολιτευτικά 

κόμματα, οι νεολαίες και οι δημοσιογραφικές ενώσεις. Και ενώ ο υπουργός 

Βορείου Ελλάδος τηρεί σιγήν ιχθύος, ο περιβόητος αστυνομικός 

διευθυντής Μήτσου κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να υποβαθμίσει το 

συμβάν. Όπως έγινε αργότερα γνωστό, μεταξύ των «διαμαρτυρομένων» 

ήταν και ο γιος του. Κάτω από τη γενική κατακραυγή ότι «οι τεντιμπόιδες 

της ΕΡΕ και της ΕΚΟΦ» παραμένουν ασύλληπτοι, η αστυνομία αναγκάζεται 

να συλλάβει στην αρχή τρεις, αργότερα άλλους πέντε από τους 

πρωταίτιους. Έτσι, στις 28 Δεκεμβρίου οδηγούνται στην εισαγγελία οι οκτώ 

νεαροί κατηγορούμενοι για τους βανδαλισμούς κατά της «Μακεδονίας». 

Ανάμεσά τους και κάποια ονόματα γνωστά και από τη μετέπειτα πολιτική 

δράση τους. Εναντίον τους απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες της εξύβρισης, της 

απλής σωματικής βλάβης και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας σε συνδυασμό 

με το νόμο 4.000 (περί τεντιμποϊσμού), της παράνομης βίας, της απειλής 

και της διατάραξης της κοινής ησυχίας. Στη δίκη, οι κατηγορούμενοι 

ζήτησαν συγγνώμη από την εφημερίδα και έτσι απαλλάχθηκαν (1-4-1961) 



Δράση και αντίδραση (3) 

 Σύμφωνα με δημοσιεύματα της «Μακεδονίας», οι φοιτητές που 

προκάλεσαν τα επεισόδια είχαν τις ευλογίες της κυβέρνησης και 

του ίδιου του πρωθυπουργού, τον οποίο είχαν επισκεφθεί προτού 

«εκστρατεύσουν» στη Θεσσαλονίκη. Σε φωτογραφία που 

δημοσίευσε η εφημερίδα στις 29 Δεκεμβρίου, ο Κ. Καραμανλής 

περιστοιχίζεται από αρκετούς από τους συλληφθέντες της 

Θεσσαλονίκης: 1) Δημ. Καρέλας, αντιπρόεδρος του συνεδρίου, 

μέλος της ΕΚΟΦ, συλληφθείς. 2) Άγγελος Μπρατάκος, εκ των 

ηγετών της ΕΚΟΦ, συλληφθείς. 3) Φωτ. Παπαγεωργίου, πρόεδρος 

του συνεδρίου. 4) Χάρης Καρατζάς, στέλεχος της ΕΚΟΦ, 

συλληφθείς. 5) Παύλος Μανωλόπουλος, πρόεδρος της ΕΚΟΦ. 6) 

Αχιλλέας Καραμανλής. 7). Γ. Βλάχος, στέλεχος νεολαίας ΕΡΕ. 8) Γ. 

Αλφαντάκης. Στη φωτογραφία διακρίνονται επίσης οι Χ. Φύσσας, 

γενικός γραμματέας του συνεδρίου, και Ν. Κατσαρός, μέλος του ΔΣ 

της ΕΚΟΦ. 



 

   



Η «άνοιξη» της σύντομης δεκαετίας του 1960 

 Η μεγάλη πολιτική και κοινωνική απελευθερωτική κίνηση της 

ελληνικής κοινωνίας από τα μετεμφυλιακά δεσμά συνοδεύτηκε από 

μια πολιτιστική επανάσταση που όμοιά της δεν είχε γνωρίσει η 

μεταπολεμική Ελλάδα. «Επανάσταση» που συμβάδιζε με την 

παγκόσμια πολιτιστική επανάσταση που διαπερνούσε τον πλανήτη, 

από την Κίνα μέχρι το Μπέρκλεϋ και από τη Λατινική Αμερική μέχρι 

την Αφρική. Αυτός ο συντονισμός της ελληνικής με την παγκόσμια 

κίνηση είχε ως συνέπεια μια άνθηση μεγάλης κλίμακας.  

 Το Πανεπιστήμιο μεταβάλλεται σε έναν χώρο προβληματισμού που 

όμοιός του ίσως δεν έχει υπάρξει στη σύγχρονη Ελλάδα. Για πρώτη 

φορά εισβάλλουν όλα τα ρεύματα σκέψης, έστω και σε 

μικροκλίμακα. Η εφημερίδα Πανσπουδαστική γίνεται το πρώτο 

όργανο προβληματισμού. Τα βιβλία του Λένιν και του Μαρξ αρχίζουν 

και πάλι να κυκλοφορούν. Από τότε γνωρίζουμε τον Καίσλερ και 

φτάνουν οι πρώτοι απόηχοι της ομάδας «Σοσιαλισμός ή 

Βαρβαρότητα». Ο Γκεβάρα, ο Κάστρο, ο Μάο, το Κράτος και 

Επανάσταση του Λένιν, τα βιβλία του Πουλιόπουλου κ.λπ. 

γνωρίζουν ευρεία απήχηση στον χώρο της νεολαίας 



Η φοιτητική άνοιξη (1) 

 Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο της λεγόμενης «πολιτιστικής 

επανάστασης» της περιόδου είναι η «φοιτητική άνοιξη», που 

αρχίζει από τα τέλη της δεκαετίας του ’50 και φτάνει μέχρι το 1966-

67, φέρνει την Ελλάδα και τον φοιτητικό χώρο από συνθήκες 

φοβερής υπανάπτυξης στην πρωτοπορία νέων αγώνων, 

πρωτόγνωρων στις ελληνικές συνθήκες. Το ελληνικό Πανεπιστήμιο 

γνωρίζει εκείνη την περίοδο την πρώτη του μεγάλη διεύρυνση· από 

20 χιλιάδες φοιτητές υπερβαίνει τους 50 χιλιάδες, γεννιέται το 

μαζικό Πανεπιστήμιο 

 Ταυτόχρονα η αναχρονιστική ιδεολογία της Δεξιάς σαρώνεται. Οι 

νέες ανάγκες της παραγωγής αλλά και της διαμόρφωσης ενός 

σύγχρονου κράτους πιέζουν για την αναμόρφωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Η πίεση για εκσυγχρονισμό είναι 

τεράστια. Ένας από τους βασικότερους αγώνες που οδήγησαν 

στην πτώση της Δεξιάς είναι ο αγώνας για να δοθεί το 15% του 

κρατικού προϋπολογισμού στην παιδεία, το περίφημο «κίνημα του 

15%» 



Η φοιτητική άνοιξη (2) 

 Τότε το φοιτητικό κίνημα διεκδικεί ταυτόχρονα σε όλα τα επίπεδα, 

τη βελτίωση και τη ριζική αλλαγή της υλικοτεχνικής βάσης, την 

κατάργηση των υποχρεωτικών παρουσιών στις παραδόσεις, το  

γκρέμισμα της από καθέδρας διδασκαλίας, την αλλαγή του 

περιεχόμενου της εκπαίδευσης, που ήταν συχνά όχι απλά 

αναχρονιστικό και απαρχαιωμένο αλλά ανοιχτά φασιστικό και 

καθαρευουσιάνικο. Η πλειοψηφία των καθηγητών στις θέσεις-

κλειδιά είναι είτε μεταξικοί είτε διορισμένοι στον Εμφύλιο είτε, 

γενικά, εθνικόφρονες. Οι αποβολές, τα πειθαρχικά, η απόρριψη 

λόγω συνδικαλιστικής δράσης είναι καθημερινή πραγματικότητα. 

Μέχρι τη δεκαετία του ’60 χρειάζεται πιστοποιητικό 

νομιμοφροσύνης, για να μπορείς να γραφτείς στο Πανεπιστήμιο, 

ενώ οι ΕΚΟΦίτες, σε συνεργασία με το Σπουδαστικό Τμήμα της 

Ασφάλειας, επέβαλλαν τον νόμο της τρομοκρατίας μέσα στα 

Πανεπιστήμια 



Η φοιτητική άνοιξη (3) 

 Η κατάσταση αλλάζει σταδιακά από τα τέλη της δεκαετίας του ’50, 

όταν εμφανίζεται ένα κίνημα αρχικά με βάση το Κυπριακό και το 

αίτημα της «αυτοδιάθεσης» και το οποίο στη συνέχεια ριζώνει στις  

οργανώσεις των φοιτητών. Στη Θεσσαλονίκη η ΦΕΑΠΘ κυριαρχείται 

από τους ακροδεξιούς. Και μόνο στη δεκαετία του ’60 η ΕΦΕΕ θα 

εμφανιστεί ως το πρώτο συλλογικό συνδικαλιστικό όργανο των 

φοιτητών. Η Νεολαία της ΕΔΑ, οι Λαμπράκηδες στη συνέχεια, 

πρωτοστατούν στην οργάνωσή της, αλλά από το 1964 και μετά η 

Νεολαία της Ένωσης Κέντρου (ΕΔΗΝ) παίρνει το πάνω χέρι. 

Ταυτόχρονα, η Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη υπερφαλαγγίζεται 

και από τα αριστερά της. Γεννιέται η αριστερή αμφισβήτηση. 

Πρόκειται για μια εποχή πλούσια σε αντιπαραθέσεις 

 Οι ιδεολογικές συγκρούσεις εναλλάσσονται με τις διαδηλώσεις, με τις 

συγκρούσεις στον δρόμο, με τη σύγκρουση με τους ΕΚΟΦίτες κ.λπ. 

Και μέσα σ’ όλα αυτά η εισβολή νέων ιδεών και ακουσμάτων από το 

εξωτερικό 



Η φοιτητική άνοιξη (4) 

 Έτσι, γεννιέται το σύγχρονο φοιτητικό κίνημα στην Ελλάδα. Οι 

φοιτητές, από μια μικρή και συχνά αντιδραστική ελίτ, αρχίζουν να 

μεταβάλλονται σε μια ευρύτερη νεολαιίστικη κατηγορία, σε ένα νέο 

κοινωνικό και πολιτικό υποκείμενο που γνωρίζει τη συνδικαλιστική 

οργάνωση, την καθημερινή διεκδίκηση, την πάλη στον δρόμο και τα 

οδοφράγματα. Περνάμε από τον φοιτητικό χώρο ως απλή 

«αντανάκλαση» των κοινωνικών αντιθέσεων στον φοιτητικό χώρο 

ως ένα νέο μαζικό κίνημα. Η νοσταλγία που διαπερνάει σήμερα όλα 

τα κείμενα των μεσόκοπων της γενιάς του 114 για εκείνη την εποχή, 

είναι η νοσταλγία για μια εποχή κατά την οποία το φοιτητικό κίνημα 

γεννιόταν και έσπαγε τους κυματοθραύστες που συναντούσε στο 

διάβα του. Ήταν πράγματι μια ανεπανάληπτη εποχή, μ’ όλες τις 

αντιφάσεις της. Η κυρίαρχη ιδεολογία είναι η «ανάπτυξη», ο 

«εκσυγχρονισμός», η ανατροπή της εξάρτησης. Αυτές οι ιδεολογικές 

συνιστώσες δίνουν και τα ιδεολογικά όρια αυτού του φοιτητικού 

κινήματος, που έρχεται να εξαντληθεί στο μεταπολιτευτικό πλαίσιο 

μέσω της ενσωμάτωσής του στην ιδεολογία της ανάπτυξης και του 

εκσυγχρονισμού  



Η φοιτητική άνοιξη (5) 

 

 Μετά το 1965 δεν θα υπάρξει πια «γενιά του 114», τα αιτήματα θα 

τείνουν να γίνουν πιο ριζοσπαστικά και οι Λαμπράκηδες θα 

αρχίσουν να υπερφαλαγγίζονται από τα αριστερά τους. Θα έρθει 

όμως η Δικτατορία να δώσει τη δική της απάντηση, πριν αυτό το 

κίνημα μπορέσει να εξελιχθεί 

 Πάντως, από το 1964-1965 ο «αριστερισμός» αρχίζει να απλώνεται 

ανάμεσα στους φοιτητές, φυσικά με μεγαλύτερο βάρος στις «μ-λ» 

απόψεις και με αναφορά στην Κίνα. Στο εσωτερικό πεδίο, η 

«αντιϊμπεριαλιστική» και «αντικαπιταλιστική» κριτική αρχίζει να 

ξεπροβάλλει πίσω από την απλή αναφορά στη δημοκρατία και τον 

εκσυγχρονισμό. 



Φοιτητικές διεκδικήσεις και φοιτητικά περιοδικά (1) 

 Στα τέλη Μαΐου του 1956 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της 

ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ, εφημερίδας η οποία «συντάσσεται και 

εκδίδεται υπό επιτροπής», παρουσιάζεται ως «διεκδικητικό όργανο 

του «σπουδαστικού κόσμου […] χωρίς ματαιόδοξες υστεροβουλίες 

αλλά με μόνη την αγαθή πίστιν μας στην ωφελιμότητα και την 

προσπάθεια της προσφοράς μας […]» (Πανσπουδαστική, φ.1, 1956, 

σ.1), ενώ 50 χρόνια αργότερα χαρακτηρίζεται ως το «σημαντικότερο 

φοιτητικό περιοδικό των μεταπολεμικών χρόνων» (Ελευθεροτυπία, 

Ιός, 7-9-2006), μια και από την ανάλυση του περιεχομένου των 

τευχών της μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι δεν αναφέρεται μόνο 

σε σπουδαστικές ή πολιτικές ειδήσεις και διεκδικήσεις, αλλά ότι 

παράλληλα αποτελεί μία σημαντική πολιτιστική πηγή ενημέρωσης 

δημοσιεύοντας μελέτες, άρθρα, ενημέρωση για τα πολιτιστικά 

δρώμενα, κριτικές για βιβλία, εικαστικές εκθέσεις κ.λπ. Στα τεύχη της 

Πανσπουδαστικής θα βρούμε, για παράδειγμα, συνεντεύξεις του 

Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και κείμενα του Γάλλου παιδαγωγού και 

ψυχολόγου Henri Wallon, μάλλον σχετικά αγνοημένου από την 

«επίσημη» παιδαγωγική βιβλιογραφία της εποχής 



Φοιτητικές διεκδικήσεις και φοιτητικά περιοδικά (2) 

 Η κυκλοφορία της Πανσπουδαστικής θα συνεχιστεί κανονικά, ανά 

15θήμερο, μέχρι τη Δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967, οπότε και 

απαγορεύεται η κυκλοφορία της, μετά από 53 συνολικά τεύχη. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η κυκλοφορία της γίνεται 

κανονικά από το 1956 μέχρι το 1962, ενώ στα υπόλοιπα έτη 

κυκλοφορίας της μέχρι τον Απρίλη του 1967 η έκδοσή της θα 

διακόπτεται τόσο από οικονομικούς όσο και, κυρίως, λόγω του ότι 

πολλοί συντάκτες της πρωτοστάτησαν στους φοιτητικούς αγώνες 

του 114 και του 15%, στην προπαρασκευή του Δ΄ Συνεδρίου, στη 

δημιουργία και στελέχωση της ΕΦΕΕ. Έτσι, η προσφορά τους στην 

Πανσπουδαστική μειώθηκε σημαντικά» (φ. 49, 1-1966, σ.3) 

 Στην ίδια χρονική περίοδο παρουσιάζονται και άλλα περιοδικά του 

φοιτητικού κόσμου όπως, η Νέα Πορεία, η Κριτική, τα Φοιτητικά 

κ.λπ. 

 



ΔΝΛ και ΕΔΗΝ 

 Ο κύριος τομέας όπου η σύγκρουση ανάμεσα στις δύο 

νεολαιίστικες οργανώσεις δεν άργησε να αναπτυχθεί, και μάλιστα 

με ιδιαίτερη οξύτητα, ήταν το φοιτητικό κίνημα. 

Οι διαμάχες για την ηγεμονία της ΕΦΕΕ που χαρακτηρίζουν τα δύο 

πρώτα συνέδρια της ΕΦΕΕ (τον Μάιο του 1964 και τον Ιανουάριο 

του 1965) δείχνουν μια ολοένα εντεινόμενη φροντίδα από τη μεριά 

και των δύο οργανώσεων, για να υπερκεράσει η μία την άλλη, και 

όχι για να καταπολεμήσουν τον κοινό εχθρό. Αν η Νεολαία του 

Κέντρου θέλει να έχει το μονοπώλιο, επειδή είναι οργάνωση του 

κυβερνώντος κόμματος, η Νεολαία Λαμπράκη ενδιαφέρεται όλο και 

περισσότερο για τον εαυτό της, είναι δυνατή και θέλει να γίνει 

ακόμα περισσότερο. Το φοιτητικό κίνημα εξάλλου δεν έχει πλέον 

τη ζωτικότητα των χρόνων 1962-1963, οπότε είχε φτάσει στο 

απόγειό του 



ΔΝΛ και «φραξιονιστές» (1)  

 Τα χρόνια 1964-1966 χαρακτηρίζονται επίσης από την εμφάνιση και 

την αξιόλογη ανάπτυξη ομάδων της άκρας Αριστεράς -μαοϊκών 

αποχρώσεων- που αποτελούν έναν βασικό πολιτικό και ιδεολογικό 

αντίπαλο για την ηγεσία της ΕΔΑ και των Λαμπράκηδων. 

Σύμφωνα με το περιοδικό της ΕΔΑ «Η Ελληνική Αριστερά», η 

Αριστερά βάλλεται ταυτόχρονα από τη «ρεφορμιστική γραμμή» 

της ΑΟΔΑ (Ανανεωτική Ομάδα Δημοκρατικής Αριστεράς) του 

Λευτέρη Αποστόλου και από μια «γραμμή δογματικών 

φραξιονιστών», που «υπερασπίζονται με φανατισμό όλες τις 

απόψεις της ηγεσίας του Κ.Κ. της Κίνας και της Αλβανίας… 

εναντίον της σοβιετικής ηγεσίας» («Ελληνική Αριστερά», Νοέμβριος 

‘64). Πρόκειται για την κίνηση που ομαδοποιείται γύρω από το 

περιοδικό Αναγέννηση, που εκδίδουν ο Ισαάκ Ιορδανίδης και ο 

Γιάννης Χοτζέας από τον Οκτώβριο 1964 και καλούν για την «πάλη 

του ελληνικού λαού εναντίον του ιμπεριαλισμού και των 

υποτακτικών του, για την ειρήνη, την εθνική ανεξαρτησία, την 

δημοκρατία και την κοινωνική πρόοδο, εναντίον του 

οπορτουνισμού και της πολιτικής της συνθηκολόγησης» 

(«Αναγέννηση», τ. 1). 



ΔΝΛ και «φραξιονιστές» (2) 

 Την ίδια εποχή και λίγο πριν από την έκδοση της «Αναγέννησης» 

κυκλοφορεί επίσης ένα άλλο περιοδικό, το Δελτίο Φίλων Νέων 

Χωρών - Κίνηση Αντιαποικιακής Αλληλεγγύης, που αποκαλείται με τα 

αρχικά του Φ.Ν.Χ. Στόχοι του είναι η μελέτη των προβλημάτων 

εθνικής ανεξαρτησίας και λαϊκής κυριαρχίας στην Ελλάδα, η ενότητα 

της Ελλάδας με τους λαούς που αγωνίζονται ενάντια στον 

ιμπεριαλισμό, η χρησιμοποίηση των παραδειγμάτων άλλων χωρών 

για την εθνική απελευθέρωση, η σύσταση ενός ευρωπαϊκού μετώπου 

για την πάλη ενάντια στον ιμπεριαλισμό 

 Τον Απρίλιο 1965 ιδρύεται η ΕΚΔΑ, Ενωτική Κίνηση Δημοκρατικής 

Αριστεράς, που καλεί σε ενότητα για την έξοδο της Αριστεράς από το 

αδιέξοδο και την ίδρυση ενός κόμματος πραγματικά λαϊκού και 

δημοκρατικού 

 Τέλος, μετά τον θάνατο του Σωτήρη Πέτρουλα, στις 21 Ιουλίου 1965, 

ιδρύεται η ΠΑΝΔΗΚ Σωτήρης Πέτρουλας, («Παν-φοιτητική 

Δημοκρατική Κίνηση Σωτήρης Πέτρουλας»), με αρκετά ακαθόριστη 

ιδεολογία, σε αντιπαράθεση με την ΔΝΛ και την ΕΔΑ, και καλεί σε 

δράση ενάντια στην αποδυνάμωση του φοιτητικού κινήματος και 

υπέρ της εθνικής ανεξαρτησίας 



ΔΝΛ και «φραξιονιστές» (3) 

 Σε συντονισμό με την ΕΔΑ και το ΚΚΕ, η Νεολαία Λαμπράκη δεν 

παύει να εφιστά την προσοχή των νέων μπροστά στον διασπαστικό 

κίνδυνο, που καταγγέλλεται ότι κατευθύνεται από τον τέως 

γραμματέα του ΚΚΕ Νίκο Ζαχαριάδη 

Μπροστά στον χείμαρρο των δηλώσεων της ΕΔΑ και της ΔΝΛ, 

εκπλήσσεται κανείς διαπιστώνοντας τις μέτριες διαστάσεις που 

είχαν στην αρχή οι τάσεις αυτές. Οι προσχωρήσεις στην 

Αναγέννηση ήταν, αριθμητικά, αρκετά περιορισμένες: οι 

αποχωρήσεις από τη ΔΝΛ αφορούσαν 33 άτομα στη Θεσσαλονίκη 

(μεταξύ των οποίων όμως και 7 από τα 11 μέλη του Γραφείου της 

Σπουδάζουσας), 14 στην Πάτρα, περίπου 50 στην Αθήνα, και 

μερικούς ακόμα στις επαρχιακές πόλεις. Επρόκειτο κυρίως για 

φοιτητές, καθώς και για ορισμένα τοπικά στελέχη, που η ανεπάρκεια 

της ιδεολογικής δουλειάς τούς ωθεί να αναζητήσουν αλλού 

απάντηση στις ανησυχίες τους σχετικά με τη σινοσοβιετική διένεξη 

και την καταφανέστατη ταύτιση της ΕΔΑ και της ΔΝΛ με την πολιτική 

της ΕΣΣΔ 



ΔΝΛ και «φραξιονιστές» (4) 

 Οι αντιδράσεις της ΔΝΛ ενάντια στους «φραξιονιστές» συνοδεύονται 

με τη διαγραφή εκείνων που ελκύονται από τον μαοϊσμό. Στο όνομα 

της αναγκαίας ενότητας ενάντια στη Δεξιά κανένας δεν έχει το 

δικαίωμα να προκαλεί επικίνδυνες διασπάσεις στο κίνημα, που 

μπορούν να το καταποντίσουν: «Άλλο πράγμα η διαφορετική άποψη 

και άλλο η διάσπαση» (Συνέδριο, σ. 213). Στο Συνέδριο της ΔΝΛ 

ανακοινώνονται τέσσερις διαγραφές, από τις οποίες η μία είναι του 

Σωτήρη Πέτρουλα. Λίγους μήνες αργότερα ο Πέτρουλας σκοτώνεται 

από ένα δακρυγόνο της αστυνομίας. Γίνεται ο δεύτερος ήρωας της 

ΔΝΛ• η κηδεία του μπορεί να συγκριθεί με αυτή του Γρηγόρη 

Λαμπράκη και ο Μίκης Θεοδωράκης γράφει ένα τραγούδι στη μνήμη 

του. Κανείς δεν θυμάται τη διαγραφή του και σήμερα κανείς δεν ξέρει 

πολύ καλά πότε έγινε, ενώ οι «φραξιονιστικές» τάσεις του Πέτρουλα 

ξεχάστηκαν. Το περιοδικό της ΚΝΕ τον παρουσιάζει ως μάρτυρα, 

δημοσιεύοντας δήλωση των γονιών του που διαψεύδουν 

κατηγορηματικά ότι ο γιος τους ανήκε σε οποιαδήποτε διασπαστική 

οργάνωση: «ούτε ο Σωτήρης ούτε κανένα άλλο μέλος της οικογένειας 

δεν ήταν με τον Τρότσκι ή τον Μάο. Η αστυνομία δεν σκότωσε κανένα 

μαοϊκό» (Οδηγητής, 28 Ιουλίου 1975) 



Διαμαρτυρία αδιόριστων θεολόγων, 1962 

 

   



Εννοιολογική αποσαφήνιση 
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«Προίκα για την Παιδεία» 

 

   



Εννοιολογική αποσαφήνιση 

 

   



Εννοιολογική αποσαφήνιση 
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Συγκέντρωση σπουδαστών του ΕΥΚΛΕΙΔΗ, Φεβρ. 1964  

 

   



Πορεία σπουδαστών, Θεσσαλονίκη – Αθήνα, 1964 

 

   



Διαδήλωση φοιτητών μετά τη δολοφονία του Πέτρουλα 

 

   





Φοιτητική κινητοποίηση, φθινόπωρο 1965 

 

   



Συγκέντρωση στην πλατεία του Χημείου, 14-4-1967 

 

   



Εννοιολογική αποσαφήνιση 

 

   



 

   



ΠΑΝΔΗΚ «Σωτήρης Πέτρουλας» 

 

   



Η κάμψη του φοιτητικού κινήματος 

 Ένα κείμενο του Γραφείου Σπουδάζουσας της Νεολαίας Λαμπράκη 

εκείνης της εποχής αναλύει τις αιτίες αυτής της κάμψης. Μετά τη 

διαπίστωση ότι το φοιτητικό κίνημα έχει χαμηλή συνεισφορά στους 

λαϊκούς αγώνες των χρόνων 1964-1965, ενώ αντίθετα οι τελευταίοι 

αναπτύσσονται, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι κύριος υπεύθυνος 

γι’ αυτό είναι το Κέντρο που σκλήρυνε τη στάση του μετά την 

εκλογική του νίκη, κέρδισε την ηγεσία της ΕΦΕΕ και την οδήγησε 

σε μια πολιτική υποταγμένη στις κυβερνητικές οδηγίες, 

αποκόπτοντάς την από τους άλλους νέους. Το κείμενο αναγνωρίζει 

όμως, πως ένα μέρος της ευθύνης ανήκει και στην Αριστερά, που 

δεν πρότεινε ένα ενωτικό πρόγραμμα στη βάση των διεκδικήσεων 

που ενδιαφέρουν τους φοιτητές 

 Η τόσο επιζητούμενη στις διακηρύξεις ενότητα με την ΕΔΗΝ 

παρέμεινε λοιπόν γράμμα νεκρό, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή του 

βασιλικού πραξικοπήματος• οπότε οι δύο οργανώσεις βρέθηκαν να 

συμπορεύονται στις διαδηλώσεις, αντιμετωπίζοντας και πάλι από 

κοινού την αστυνομική βία 



Συμπεράσματα (1) 

 Η ανάπτυξη των διάφορων αυτών κινημάτων (Αναγέννηση, Φ.Ν.Χ., 

ΠΑΝΔΗΚ Σ. Πέτρουλας κ.λπ.) και η μαζικοποίηση της ΕΔΗΝ 

παράλληλα με τη Δ.Ν.Λ. οδηγούν σε δύο συμπεράσματα: πρώτον, 

ότι η περίπτωση της Νεολαίας Λαμπράκη δεν αποτελεί ένα 

μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά εντάσσεται σε μια περίοδο που 

επιτρέπει στη νέα γενιά να εκφράζει ανοιχτά τις επιθυμίες και τις 

απόψεις της. Η Νεολαία Λαμπράκη δεν είναι απλά μια εξαίρεση, 

είναι η οργάνωση που εκμεταλλεύεται πιο μαζικά μια κατάσταση 

που δημιουργήθηκε από το πολιτικό και ψυχολογικό σοκ του 

εκλογικού πραξικοπήματος του 1961, μορφοποιήθηκε με τον 

ανένδοτο αγώνα και κορυφώθηκε με τη δολοφονία του Γρηγόρη 

Λαμπράκη 



Συμπεράσματα (2)  

 Ο εκδημοκρατισμός της χώρας, η χαλάρωση της αστυνομικής 

τρομοκρατίας χάρη στην άνοδο του Κέντρου στην εξουσία τον 

Νοέμβριο 1963, ευνοούν ακόμα την πολιτική στράτευση της νέας 

γενιάς. Δεύτερον, οι νέες μέθοδοι που χρησιμοποίησε η Νεολαία 

Λαμπράκη για ένα νόμιμο και μαζικό κίνημα που ξεπερνάει τις 

συνήθειες της παρανομίας και τα προβλήματα της Αριστεράς μετά 

τον Εμφύλιο, καθιστούν πια αναχρονιστική την επιμονή στον 

απομονωτισμό που διέπει τις σχέσεις με τις άλλες δημοκρατικές 

οργανώσεις. Η γεωγραφική και κοινωνική έκτασή της, η καινούρια 

επαφή με τους νέους, η έκφραση ιδεών που μέχρι τότε 

κυκλοφορούσαν σ’ έναν πολύ στενό κύκλο, η δυνατότητα 

συζήτησης πάνω σε νέες βάσεις και σε συσχετισμό με μια 

κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη, ευνοούν την αποδέσμευση 

αντιφατικών ρευμάτων 



Συμπεράσματα (3)  

 Ταυτόχρονα, η Νεολαία Λαμπράκη, διαποτισμένη από τις 

συνήθειες των κομμουνιστικών στελεχών της προηγούμενης 

γενιάς από τα οποία και διευθύνεται, αντιδρά με βιαιότητα σ’ αυτές 

τις τάσεις που της αντιτίθενται, προσπαθεί να τις απομακρύνει, 

διακηρύσσοντας παράλληλα τη θέλησή της για ενότητα με όλους 

τους δημοκράτες. Απέναντι στην ΕΔΗΝ ακολουθεί μια πολιτική 

ανταγωνισμού στην αριθμητική ανάπτυξη, καλώντας την σ’ ένα 

κοινό Πατριωτικό Μέτωπο. Ωστόσο, μόνον ο φασιστικός κίνδυνος 

που πλησίαζε με το βασιλικό πραξικόπημα θα αμβλύνει τις 

αντιθέσεις, επιτρέποντας μια έστω και πρόσκαιρη συμπόρευση 



Το «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο» στη Θεσσαλονίκη (1) 

 Η συστηματικότερη και σημαντικότερη τέτοια προσπάθεια έγινε 

με το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο, που άρχισε να λειτουργεί στη 

Θεσσαλονίκη στις 23 Φεβρουαρίου 1964. Οργανώνονται 

δεκαπενθήμερα μαθήματα, ανοιχτά σε όλους, που αναφέρονται σε 

θέματα φιλοσοφικά, οικονομικά, ιστορικά, πολιτικά και ιδεολογικά, 

όπως π.χ. η διαλεκτική, η ανάλυση της εποχής του «Μανιφέστου», η 

Φιλοσοφία, ο Γληνός και ο μαρξισμός, το άρθρο 114, η ιστορία του 

εργατικού συνδικαλισμού κ.ά. 

 Η συμμετοχή είναι σημαντική: 100 με 200 νέοι κατά μέσο όρο, 

ενημερωμένοι από πριν για το θέμα του μαθήματος, ώστε να 

προετοιμάσουν τη συζήτηση που ακολουθεί 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, που 

απαιτεί άδεια λειτουργίας ιδιωτικής σχολής. Και παρόλο που το 

αρμόδιο δικαστήριο αποφαίνεται πως η άδεια αυτή δεν είναι αναγκαία, 

μια μέρα, ύστερα από έναν χρόνο λειτουργίας, η Χωροφυλακή 

εισβάλλει στο χώρο της Σχολής και επιβάλλει το άμεσο κλείσιμό της 



Το «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο» στη Θεσσαλονίκη (2) 

 Καμιά άλλη προσπάθεια τόσο συστηματική και οργανωμένη δεν 

έγινε αλλού, ούτε καν στην Αθήνα. Στα μεγάλα αστικά κέντρα 

γίνονται βέβαια πολλές δημόσιες διαλέξεις, είτε στις λέσχες είτε σε 

θέατρα, από ηγετικά στελέχη της ΔΝΛ ή από μέλη του Εθνικού 

Συμβουλίου, όπως ο Τ. Βουρνάς ή ο Τ. Λειβαδίτης. Αντλούν τα 

θέματά τους από την ελληνική ιστορία (το κίνημα του 114, η 

Αντίσταση, το 1821, η δικτατορία της 4ης Αυγούστου, το Κυπριακό 

κ.λπ.), την παγκόσμια ιστορία (Χιροσίμα, Βιετνάμ, Ισπανικός 

εμφύλιος) ή διάφορα ιδεολογικοπολιτικά ζητήματα όπως η 

κοινωνική πρόοδος, η δημοκρατία, το πρόγραμμα της ΕΔΑ κ.λπ. 

 Όμως, παρά τις άφθονες διαλέξεις και τα πολλά μαθήματα, οι 

φοιτητές δεν βρίσκουν απαντήσεις στις ιδεολογικές ανησυχίες τους, 

καθώς η ενημέρωση που τους παρέχεται αποκαλύπτει μηνύματα 

γεμάτα ταμπού, στερημένα από κάθε νέο προβληματισμό ή 

ανησυχία 



Αιτήματα της ΦΕΑΠΘ, Μακεδονία 23-6-1964  

 «Να ενισχυθή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με το απαραίτητον έμψυχο και κεφαλαιουχικόν 

υλικόν – συγκεκριμένως υπάρχη έλλειψις διδακτικού και διοικητικού προσωπικού – καθηγητών, 

επιμελητών, βοηθών κ.λ.π. – τόσον εις τας εφηρμοσμένας επιστήμας όσον και εις τας 

θεωρητικάς 

 Να ιδρυθούν φοιτητικά εστιατόρια ή να αναδιοργανωθή και επεκταθή επί τοσούτον η φοιτητική 

λέσχη, ώστε να καταστή δυνατόν να σιτίζονται εις αυτήν οι άνω των 500 φοιτηταί, οι οποίοι 

τρώγουν επί πληρωμή εις τα εστιατόρια των αστυνομικών τμημάτων 

 Να εφαρμοσθή πλήρης εκπαιδευτικός προγραμματισμός δι’ όλας τας βαθμίδας της παιδείας με 

συμμετοχήν εκπροσώπων φοιτητών εις τους φορείς του εκπαιδευτικού προγραμματισμού 

 Να διαλυθή το σπουδαστικόν τμήμα της ασφαλείας, διότι η ύπαρξίς του αντιβαίνει εις την 

πολιτικήν δημοκρατίαν 

 Να προωθηθή η κοινωνική αποκατάστασις και αξιοποίησις των πτυχιούχων ανωτάτων σχολών 

 Εις τους υπερήλικας και συνταξιούχους να δοθή συμβουλευτικός ή εποπτικός ρόλος. Εις τους 

νέους επιστήμονας ανήκει η πρωτοβουλία και η διοίκησις 

 Να εγκριθή κονδύλιον χρηματικόν διά την φοιτητικήν εβδομάδαν εις την Θεσσαλονίκην, η οποία 

δεν έγινε επί τριετίαν και η οποία εγένετο κάθε έτος επί της αντιφατικής κυβερνήσεως της ΕΡΕ, 

προκειμένου αυτή να διοργανωθή κατά μήνα Νοέμβριο 1964 

 Να δοθή εις την ΦΕΑΠΘ ποσόν 20000-40000 δρχ. προς κάλυψιν των αναγκών αυτής 

 Να δοθή η εκμετάλλευσις των κυλικείων του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης εις την ΦΕΑΠΘ, 

προκειμένου αυτή να χρησιμοποιήση τους πόρους διά την ψυχαγώγησιν και βοήθειαν υλικήν 

των φοιτητών, αυτά δε διά την απασχόλησιν ανέργων και απόρων φοιτητών 

 Να αυξηθή ο αριθμός των καθηγητών-γυμναστών του πανεπιστημίου κατά 3 τουλάχιστον 

γυμναστάς, διότι 4 γυμνασταί γυμνάζουν σήμερα 10000 φοιτητάς» 

 

   



Τα Νέα, 8-10-1964 και 4-12-1964 

 «Η Φοιτητική Ένωση Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Ελλάδος 

Θεσ/νίκης (Φ. Ε. Α.Π. Θ) ετοιμάζει την επανέκδοση του περιοδικού 

«Φοιτητικά Γράμματα». Το περιοδικό αυτό, φιλοδοξώντας να γίνει 

όργανο ελεύθερης προβολής των αιτημάτων και των σκέψεων 

όλων ανεξαιρέτως των νέων, καλεί τους φοιτητές όλης της 

Ελλάδος, να πάρουν μέρος στην προσπάθεια του με κείμενα, 

φωτογραφίες, σχέδια, γράμματα, ειδήσεις, πληροφορίες κτλ.» 

 

 «Με πρωτοβουλία του περιοδικού της Φ. Ε. Α. Π. Θ και του 

Συλλόγου Φοιτητών της Φιλοσοφικής Θεσ/νίκης, διοργανώνεται 

συνδιάσκεψη φοιτητική με θέμα : «Τα εκπαιδευτικά μέτρα της 

κυβερνήσεως». Η προετοιμασία, όπως μαθαίνουμε, από πλευράς 

οργανώσεως της συνδιάσκεψης βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο. 

Ήδη, έχουν δηλώσει συμμετοχή καθηγητές της Φιλοσοφικής 

Σχολής, οι οποίοι και θα εισηγηθούν ορισμένα θέματα. Εισηγήσεις, 

στο μεταξύ, θα είναι δυνατόν να γίνουν και από κάθε άλλο Σύλλογο 

που θα ήθελε να πάρει μέρος στην συνδιάσκεψη» 

 



Το Βήμα, 4-3-1965 

     «Ο Γ. Παπανδρέου καθορίζει τους σκοπούς της νεολαίας της  

       Ενώσεως Κέντρου»  
 

 «Μετά την προκλητική δήλωση του Θεοδωράκη ότι είναι 

κομμουνιστής, οι νέοι έχουν να διαλέξουν μεταξύ της αληθούς 

δημοκρατίας που εκπροσωπεί η Ε.ΔΗ.Ν. και του κομμουνισμού 

που εκπροσωπεί η νεολαία Λαμπράκη. Η νεολαία Λαμπράκη δεν 

πρέπει να ονομάζεται δημοκρατική αλλά κομμουνιστική. Ο 

κομμουνισμός είναι η άρνησι της δημοκρατίας. Δημοκρατία 

σημαίνει ελευθερία πνευματική, πολιτική, συνδικαλιστική. Καμία 

από αυτές τις δημοκρατίες δεν υφίσταται στα κομμουνιστικά κράτη. 

Δημοκρατία σημαίνει το δικαίωμα της πλειοψηφίας να κυβερνά και 

της μειοψηφίας να ελέγχη. Και να δύναται να γίνει με την πειθώ, η 

μειοψηφία πλειοψηφία και κυβέρνησις Κυβερνήσεις υπάρχουν σε 

όλα τα καθεστώτα. Αντιπολιτεύσεις μόνο στις δημοκρατίες. Και δεν 

υπάρχουν αντιπολιτεύσεις στα κομμουνιστικά κράτη. Διά τούτο δεν 

είναι δημοκρατική η οργάνωση Λαμπράκη αλλά προσπαθεί να 

επιβάλλει κομμουνιστική τυραννία. Η οργάνωση Λαμπράκη είναι ο 

τάφος της Δημοκρατίας» 



Μακεδονία, 23-6-1965 

 

   



Εννοιολογική αποσαφήνιση 

 

   







Εισβολή χωροφυλάκων, 11-4-1967 

 

   



 

   

Περίοδος Δικτατορίας 

1967 – 1974  



Εννοιολογική αποσαφήνιση 

 

   



Εννοιολογική αποσαφήνιση 

 

   



25-4-1967 

 

   





Μια μαρτυρία 

«...Αρχές του ‘70 στη Θεσσαλονίκη . Πηγαίνω με τον “Μεγάλο μου 

έρωτα” εκείνης της εποχής στον κινηματογράφο “ΘΥΜΕΛΗ” να 

δούμε μια ταινία, που δεν ξέραμε καν το περιεχόμενό  της …. 

“Φράουλες και αίμα” ( The Strawberry Statement) … 

Σε κάποια φάση σηκώνονται όλοι και αρχίζουν να χειροκροτούν 

… Σηκώνομαι κι εγώ … 

Στο διάλειμμα , “μπουκάρουν”  καμιά 20ριά Ασφαλίτες ανάκατα με 

ΕΣΑτζήδες και όποιον … αρπάξει ο Χάρος … Μας δείραν του 

χαμού … Ούτε προσαγωγές ούτε τίποτα … Μόνο ξύλο … της 

αρκούδας …. » 



Εννοιολογική αποσαφήνιση 

 

   





Δικτατορία και Πανεπιστήμια 

 Απόλυση 56 καθηγητών και υφηγητών από τα Πανεπιστήμια 

Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Μετσόβιο και Πάντειο Σχολή ►      

     «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 

 Διανομή δωρεάν συγγραμμάτων  

 Παροχή εξεταστικών «ευκαιριών» 

 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  

 

 



Χρονολόγιο, 1967 - 1974 

 1967 

 Απρίλιος – Μάιος ► ίδρυση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΔΑ), 

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ (ΠΜ) – ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΥ 

ΜΕΤΩΠΟΥ (ΠΑΜ), ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ (ΕΚΔΑ)  

 Μάιος ► καταδίκες από Στρατοδικεία για ρίψη προκηρύξεων (32 στη 

Θεσσαλονίκη) 

 Ιούλιος ► σύλληψη μελών της ΚΝΕ για αναγραφή συνθημάτων 

 Αύγουστος ► άναμμα φλογισμένης επιγραφής από το ΠΑΜ, καταδίκη 

14 μελών του ΠΑΜ 

 Σεπτέμβριος ► έκρηξη σε κολόνα της ΔΕΗ στη ΔΕΘ, δολοφονία Γιάννη 

Χαλκίδη (ΠΑΜ) 

 Νοέμβριος ► δίκη 41 στελεχών του ΠΑΜ (24 καταδίκες) 

 Δεκέμβριος ► αντιδικτατορικά συνθήματα σε μαζική φοιτητική 

συγκέντρωση στο Πανεπιστήμιο – Ίδρυση ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 

 1968 

 Ιανουάριος ► αντιδικτατορική εκδήλωση στο τελευταίο μάθημα του 

Αριστόβουλου Μάνεση  

 

 



Χρονολόγιο, 1967 - 1974 

 Φεβρουάριος ► ίδρυση ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

(ΠΑΚ)   

 Μάρτιος ► προκηρύξεις, συνθήματα κ.λπ. Από ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟ 

 Μάιος ► πρωτομαγιάτικο πανό ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, συλλήψεις μελών ΠΑΜ 

και ΚΚΕ εσ., δολοφονία Γ. Τσαρουχά  

 Νοέμβριος ► δίκη στελεχών ΔΑ  

 Δεκέμβριος ► δίκη οργάνωσης «29 Μάη» 

 1969 

 Φεβρουάριος ► δίκη 39 μελών του ΠΑΜ (ομάδα Τσαρουχά)  

 Μάιος ► δίκες ΠΑΜ και ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 

 Ιούνιος ► έκρηξη βόμβας του ΠΑΜ στο κέντρο, δίκη 17μελούς κλιμακίου 

του ΠΑΜ 

 Ιούλιος ► βομβιστική ενέργεια κοντά στο Υπουργείο Β. Ελλάδος  

 Αύγουστος ► ρίψη μολότοφ στα γραφεία του ΝΑΤΟ 

 Σεπτέμβριος ► καμπάνια αντιστασιακών οργανώσεων (κυρίως ΡΗΓΑ 

ΦΕΡΑΙΟΥ και ΚΝΕ) εναντίον των Πανευρωπαϊκών Αγώνων Στίβου  

 Νοέμβριος ► καταδίκη Ρ. Βρανά (18,5 χρ.) για τη μολότοφ στο ΝΑΤΟ 

 



Χρονολόγιο, 1967 - 1974 

 1970  

 Ιανουάριος ► δίκη ΛΑΪΚΗΣ ΠΑΛΗΣ  

 Δεκέμβριος ► έκρηξη βόμβας στη Β. Γεωργίου  

 1971 

 Ιανουάριος ► ίδρυση στο Λονδίνο ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΠΑΜ, ΔΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ) 

 Ιούνιος ► δίκη μελών της ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΑΡΞΙΣΤΩΝ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΩΝ 

ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΜΛΕ) 

 Μάρτιος ► πρώτη μαζική κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη, από νέους που 

συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν εκδήλωση της 

Ελληνοευρωπαϊκής Κίνησης Νέων (ΕΚΙΝ) με τη γνωστή αριστερή 

οικονομολόγο Τζόαν Ρόμπινσον, που τελικά απαγορεύτηκε από την 

αστυνομία  

 Ιούλιος ► συλλήψεις φοιτητών που δραστηριοποιούνταν στο φοιτητικό 

κίνημα της Θεσσαλονίκης – ίδρυση της Αντί-ΕΦΕΕ, σπουδαστικής 

παράταξης της ΚΝΕ 

 Σεπτέμβριος ► πανό της ΚΝΕ εν όψει της ΔΕΘ 



Χρονολόγιο, 1967 - 1974 

 1972 

 Μάιος ► διαλύονται οι οργανώσεις «Εταιρεία Μελέτης Ελληνικών 

Προβλημάτων» (ΕΜΕΠ) και «Ελληνοευρωπαϊκή Κίνηση Νέων» (ΕΚΙΝ) με 

απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Μέλη τους συλλαμβάνονται και 

εκτοπίζονται  

 Οκτώβριος ► οι διορισμένες διοικήσεις της ΕΦΕΕ και ΦΕΑΠΘ 

αναγγέλλουν ότι θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες στους φοιτητικούς συλλόγους. 

Στη Θεσσαλονίκη γίνονται νόθες φοιτητικές εκλογές. Ακολουθεί αποχή και 

διαδήλωση στο κέντρο της πόλης. Συγκρούσεις με την αστυνομία 

 Νοέμβριος ► γενικές συνελεύσεις σε φοιτητικούς συλλόγους σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη εκλέγουν αντιπροσώπους σε αντιπαράθεση με τα διορισμένα 

Δ.Σ. 

 1973 

 Ιανουάριος  ►  αναστολή λειτουργία ΕΜΠ / άρση  

 Φεβρουάριος ► άρση αναβολής φοιτητών που απέχουν, κατάληψη 

Νομικής Αθηνών, προσπάθεια ΦΕΑΠΘ για σύγκληση συνέλευσης στη 

ΦΜΣ (καταδίκη κατάληψης και έγκριση μέτρων), μαζική φοιτητική 

διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη με πολλές συλλήψεις  



Χρονολόγιο, 1967 - 1974 

 Μάρτιος ► νέα κατάληψη Νομικής, διαδηλώσεις και συλλήψεις φοιτητών 

σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα   

 Απρίλιος ► νέες φοιτητικές κινητοποιήσεις, κλείσιμο Πανεπιστημίου 

Αθηνών και παραίτηση Συγκλήτου  

 Νοέμβριος ► κατάληψη Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης   

 1974 

 Φεβρουάριος ► μαζικές συλλήψεις στελεχών ΚΝΕ, Αντί-ΕΦΕΕ 

 Μάρτιος ► συλλήψεις στελεχών ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΦΙ) 

 Μάιος ► συλλήψεις μελών ΑΑΣΠΕ και ΕΚΚΕ 



Αντιστασιακά δίκτυα  

 «Οι οδηγίες που είχαν δοθεί στους ασφαλίτες ήταν ότι χώροι, στους 

οποίους συχνάζουν πάνω από 10 ή 15 άτομα, πρέπει να 

παρακολουθούνται. Εδώ, είχαμε τον προσωπικό μας χαφιέ έξω 

από το σπίτι μας, στις ταβέρνες δε θα είχαν μάτια και αυτιά»;  
     

     (Νίκος Καλογερόπουλος, πρόεδρος της Εταιρίας Διάσωσης 

Ιστορικών Αρχείων Κ.Δ. Μακεδονίας) 

 

     Ο ίδιος, εκπαιδευτικός που δίδασκε λατινικά στο Πανεπιστήμιο και 

απολύθηκε κατά τη διάρκεια της χούντας, είχε δικτύωση με τη 

Δημοκρατική Άμυνα και συντόνιζε ένα πυρήνα δεκαπέντε ατόμων, 

κυρίως πανεπιστημιακών. Κατάφερε, όμως, όχι μόνο να μην 

συλληφθεί αλλά και να κρατήσει σε πλήρη ανωνυμία τον κύκλο 

των αγωνιστών, που συντόνιζε κατά τη διάρκεια της χούντας  

 



Ο χαφιεδισμός στο Πανεπιστήμιο  

 Η «Έκθεσις Πεπραγμένων» του Πρύτανη Κ. Γκανιάτσα  (1967-68) 

δημοσιεύθηκε πολύ αργότερα (1975) λόγω απαγόρευσης από την 

ΚΥΠ. Αιτία το γεγονός ότι στον απολογισμό του επέκρινε την 

κυβέρνηση για την απόλυση 28 καθηγητών και υφηγητών του ΑΠΘ 

και τόνιζε πως «επειδή το Πανεπιστήμιον έγινε στόχος επικρίσεων και 

διαβολών, βαλλόμενον πολλαχόθεν […], είχον ιεράν υποχρέωσιν να 

υπεραμυνθώ της αξιοπρεπείας και της τιμής του…»       

 Ο ίδιος, ύστερα από τη μεταπολίτευση, θα κάνει λόγο για «δρώντα 

τυφλά όργανα της δικτατορίας» μέσα στο Πανεπιστήμιο, για τη 

δημιουργία κλίματος «φοβίας και καχυποψίας» μεταξύ του 

προσωπικού, για «εκμαυλισμόν ικανού αριθμού φοιτητών», «διαφθοράν 

συνειδήσεων» και «εμφάνισιν μερικών κολάκων». Θα τονίσει, επίσης, 

ότι το ίδρυμα βρισκόταν «υπό το βλοσυρόν και άγρυπνον βλέμμα 

ωρισμένων στρατιωτικών αρχών και ιδίως της ΚΥΠ, ο πανίσχυρος 

διοικητής της οποίας επενέβαινε ιταμώτατα» και ότι ο τότε υπουργός Β. 

Ελλάδας Δημήτριος Πατίλης του είχε πει: «Τι φταίμε ημείς διά τας 

απολύσεις των καθηγητών κ.λπ., εφ’  όσον αι καταγγελίαι εγένοντο 

ένδοθεν από το Πανεπιστήμιον»; 



Η δίκη της «Λαϊκής Πάλης», Φεβρουάριος 1970 

 

   



Εννοιολογική αποσαφήνιση 

 

   



Εννοιολογική αποσαφήνιση 

 

   



Εννοιολογική αποσαφήνιση 

 

   





Τα στέκια των αντικαθεστωτικών 

 Τα "στέκια" και οι ταβέρνες, όπου μπορούσε να ακουστεί ένας διαφορετικός 

ήχος από τα κακόγουστα ελαφρολαϊκά που προωθούσε η δικτατορία, ήταν 

ελάχιστα, μετρημένα στα δάχτυλα. Το στρατιωτικό καθεστώς είχε επιβάλει 

"πάγο" στις συναθροίσεις. Οι συχνές συνευρέσεις αυτών των κύκλων στα 

"χαρακτηρισμένα" στέκια, αποτελούσαν μικρές συμβολικές πράξεις 

"απειθαρχίας", έστω κι εάν περιορίζονταν στο συνωμοτικό άκουσμα των 

τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη ή σε διακωμώδηση του νόμου 4000 περί 

Τεντιμποϊσμού με … μπουγέλα!  

 Η "Δόμνα" κρατούσε τα ...σκήπτρα. Η ιστορική ταβέρνα της Θεσσαλονίκης, κολλημένη σχεδόν 

στο Βυζαντινό Κάστρο, κάτω από τις φυλακές του Γεντί Κουλέ, εξέπεμπε ένα άλλο κλίμα 

αισιοδοξίας, απειθαρχίας. Ήταν η βασική εστία ενός ρεύματος αμφισβήτησης της δικτατορίας 

στη Θεσσαλονίκη. Τα τραγούδια του Θεοδωράκη ξεπηδούσαν "συνωμοτικά μέσα από το τζουκ 

μποξ, μέσα από ένα δισκάκι βινιλίου, που έφερε τον παραπλανητικό τίτλο "Μαρία 

Πενταγιώτισσα". Του Ξαρχάκου τα τραγούδια τα είχαν κρυμμένα ανάμεσα σε δίσκους 

ελαφρολαϊκών αστέρων της εποχής. Ο ιδιοκτήτης της Τάκης Νικολαΐδης σέρβιρε μαζί με τα 

γεύματα στα πιάτα… καρφιά και ασφάλειες ρεύματος, για να πάρουν το μήνυμα οι θαμώνες, 

όταν έμπαινε ξένος, πιθανόν χαφιές, ή ασφαλίτης στο μαγαζί. Οι "πλάκες" δεν είχαν τέλος, 

όπως και οι έφοδοι της Χωροφυλακής. Σε μια τέτοια "μπούκα" συνέλαβαν και προσήγαγαν στο 

14ο μια βραδιά και τον φοιτητή τότε και αργότερα δημοσιογράφο Κλέαρχο Τσαουσίδη. Ανάμεσα 

στους πελάτες της θρυλικής ταβέρνας ήταν και: ο Τάκης Κουλάνδρου, η μαθήτρια του Σαρτρ 

και αργότερα καθηγήτρια Λίζη Λασιθιωτάκη, οι δημοσιογράφοι Δημήτρης Γουσίδης και 

Κλέαρχος Τσαουσίδης (τότε φοιτητής Φιλοσοφικής), οι δικηγόροι Αλέκος Ιωσηφίδης και Σπύρος 

Σακέτας, ο ζωγράφος Κώστας Λαχάς, ο Γιώργος Σιπιτάνος της Δημοκρατικής Άμυνας, ο 

φωτογράφος Γιάννης Κυριακίδης και πολλοί άλλοι που περνούσαν πολύ συχνά από εκεί 

    

 

    

 

    



Κατάληψη Πολυτεχνείου ΑΠΘ, Νοέμβριος 1973  

 

   



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 17 – 11 – 1973 

Ψήφισμα των φοιτητών   

 

   

 

 

«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» 



Ανακοίνωση ΦΕΑΠΘ 

 «Η Φοιτητική Ένωσις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

και οι κλαδικοί σύλλογοι λαβόντες γνώσιν των φοιτητικών γεγονότων 

των διαδραματιζομένων εις τον πανεπιστημιακόν χώρον και ειδικώτερον 

εις την πολυτεχνικήν σχολήν, δηλούν τα κάτωθι: 

Α. Ουδεμίαν σχέσιν έχουν με όσα συμβαίνουν εις τον χώρον του 

πολυτεχνείου και τούτο διότι: 

1) Η ΦΕΑΠΘ και οι κλαδικοί σύλλογοι ως εκ του καταστατικού των, 

σκοπόν έχουν την επίλυσιν και προώθησιν όλων των καθαρώς 

φοιτητικών αιτημάτων και μόνον, απαγορευομένης πάσης 

πολιτικοποιήσεως του έργου των και των αγώνων των. 

2) Συνθήματα ως «114», «Έξω οι Αμερικανοί», «Η Ελλάδα έξω από το 

ΝΑΤΟ», «Ζήτω η νεολαία Λαμπράκη», «Αγρότες, εργάτες, φοιτητές, όλοι 

στον αγώνα» και πολλά άλλα, ουδεμίαν σχέσιν έχουν με το καθαρώς 

εκπαιδευτικόν έργον το οποίον επιτελείται εις τον χώρον του 

πανεπιστημίου μας. 

3) Τα ανωτέρω συνθήματα αλλά και ο τρόπος ενεργείας ωρισμένων 

φοιτητών παρουσιάζουν σαφώς το ποιόν και το πολιτικόν χρώμα της 

δράσεώς των. Είναι φανερόν πλέον ότι πρόκειται περί αναρχικών και 

κομμουνιστικών στοιχείων. 

 

«Η Φοιτητική Ένωσις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και οι κλαδικοί σύλλογοι λαβόντες 

γνώσιν των φοιτητικών γεγονότων των διαδραματιζομένων εις τον πανεπιστημιακόν χώρον και ειδικώτερον εις 

την πολυτεχνικήν σχολήν, δηλούν τα κάτωθι: 

Α. Ουδεμίαν σχέσιν έχουν με όσα συμβαίνουν εις τον χώρον του πολυτεχνείου και τούτο διότι: 

1) Η ΦΕΑΠΘ και οι κλαδικοί σύλλογοι ως εκ του καταστατικού των, σκοπόν έχουν την επίλυσιν και προώθησιν 

όλων των καθαρώς φοιτητικών αιτημάτων και μόνον, απαγορευομένης πάσης πολιτικοποιήσεως του έργου 

των και των αγώνων των. 

2) Συνθήματα ως «114», «Έξω οι Αμερικανοί», «Η Ελλάδα έξω από το ΝΑΤΟ», «Ζήτω η νεολαία Λαμπράκη», 

«Αγρότες, εργάτες, φοιτητές, όλοι στον αγώνα» και πολλά άλλα, ουδεμίαν σχέσιν έχουν με το καθαρώς 

εκπαιδευτικόν έργον το οποίον επιτελείται εις τον χώρον του πανεπιστημίου μας. 

3) Τα ανωτέρω συνθήματα αλλά και ο τρόπος ενεργείας ωρισμένων φοιτητών παρουσιάζουν σαφώς το ποιόν 

και το πολιτικόν χρώμα της δράσεώς των. Είναι φανερόν πλέον ότι πρόκειται περί αναρχικών και 

κομμουνιστικών στοιχείων. 

Β. Η ΦΕΑΠΘ και οι κλαδικοί σύλλογοι στιγματίζουν τας πάσης φύσεως φθοράς αι οποίαι εγένοντο εις το 

κτίριον της πολυτεχνικής σχολής. Θεωρούν απαράδεκτον την καταστροφήν ή φθοράν της ιδιοκτησίας του 

ελληνικού λαού, εν ονόματι του οποίου οι ταραχοποιοί τας πραγματοποιούν. 

Γ. Πιστεύομεν και διαδηλούμεν ότι πρέπει να σεβασθώμεν τον μόχθον του φορολογουμένου Έλληνος ο οποίος 

καλύπτει τα έξοδα της εκπαιδεύσεώς μας. Πιστεύομεν και διαδηλούμεν ότι οι γονείς μας διά της εισαγωγής μας 

εις τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα κοπιάζουν για να πραγματοποιήσουν τας σπουδάς μας και όχι να 

προβαίνομεν εις αναρχικάς ενεργείας. Πιστεύομεν και διαδηλούμεν ότι ο μόχθος και ο ιδρώτας των γονέων 

μας σκοπόν έχει την ολοκλήρωσιν της προσωπικότητός μας ως και την επιστημονικήν μας κατάρτισιν επ’ 

αγαθώ της ελληνικής κοινωνίας. 

Καλούμεν τους γονείς μας, τους διδασκάλους μας και την διοίκησιν του πανεπιστημίου μας, τους συναδέλφους 

μας και όλον τον ελληνικόν λαόν να λάβουν θέσιν έναντι τοιούτων ενεργειών των οποίων το πολιτικόν χρώμα 

στιγματίζει τον Έλληνα και την ελληνικήν ιστορίαν. 

Ας σταθώμεν έμπροσθεν των ευθυνών μας και ας εργασθώμεν όλοι μαζί δι’ εν καλύτερον μέλλον, δι εν 

ευτυχέστερον αύριον. Ας σταθώμεν και ας αντιμετωπίσωμεν την αναρχίζουσαν ολιγαρχίαν εις τον χώρον της 

πατρίδος μας. 

Συνάδελφοι, συνεχίσατε τας σπουδάς, αναπτύξατε την προσωπικότητά σας ίνα καταστώμεν ικανοί και βασικοί 

συντελεσταί ενός εθνικού, κοινωνικού, οικονομικού και ευρύθμου πολιτικού μέλλοντος της ενδόξου και 

ελευθέρας πατρίδος μας». 



Β. Η ΦΕΑΠΘ και οι κλαδικοί σύλλογοι στιγματίζουν τας πάσης φύσεως φθοράς αι 

οποίαι εγένοντο εις το κτίριον της πολυτεχνικής σχολής. Θεωρούν 

απαράδεκτον την καταστροφήν ή φθοράν της ιδιοκτησίας του ελληνικού λαού, 

εν ονόματι του οποίου οι ταραχοποιοί τας πραγματοποιούν. 

της ενδόξου και ελευθέρας πατρίδος μας». 

Γ. Πιστεύομεν και διαδηλούμεν ότι πρέπει να σεβασθώμεν τον μόχθον του 

φορολογουμένου Έλληνος ο οποίος καλύπτει τα έξοδα της εκπαιδεύσεώς μας. 

Πιστεύομεν και διαδηλούμεν ότι οι γονείς μας διά της εισαγωγής μας εις τα 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα κοπιάζουν για να πραγματοποιήσουν τας 

σπουδάς μας και όχι να προβαίνομεν εις αναρχικάς ενεργείας. Πιστεύομεν και 

διαδηλούμεν ότι ο μόχθος και ο ιδρώτας των γονέων μας σκοπόν έχει την 

ολοκλήρωσιν της προσωπικότητός μας ως και την επιστημονικήν μας 

κατάρτισιν επ’ αγαθώ της ελληνικής κοινωνίας. 

Καλούμεν τους γονείς μας, τους διδασκάλους μας και την διοίκησιν του 

πανεπιστημίου μας, τους συναδέλφους μας και όλον τον ελληνικόν λαόν να 

λάβουν θέσιν έναντι τοιούτων ενεργειών των οποίων το πολιτικόν χρώμα 

στιγματίζει τον Έλληνα και την ελληνικήν ιστορίαν. 

Ας σταθώμεν έμπροσθεν των ευθυνών μας και ας εργασθώμεν όλοι μαζί δι’ εν 

καλύτερον μέλλον, δι’ εν ευτυχέστερον αύριον. Ας σταθώμεν και ας 

αντιμετωπίσωμεν την αναρχίζουσαν ολιγαρχίαν εις τον χώρον της πατρίδος 

μας. 

Συνάδελφοι, συνεχίσατε τας σπουδάς, αναπτύξατε την προσωπικότητά σας ίνα 

καταστώμεν ικανοί και βασικοί συντελεσταί ενός εθνικού, κοινωνικού, 

οικονομικού και ευρύθμου πολιτικού μέλλοντος  



14 συλληφθέντες φοιτητές τον Νοέμβριο του 1973 

 

   



 

   

 

Α΄ Περίοδος Μεταπολίτευσης 

(μέχρι το 1982) 



Εννοιολογική αποσαφήνιση 

 

   



Αποχουντοποίηση στα Πανεπιστήμια  

 Συντακτική Πράξη 3-9-1974 «περί αποκαταστάσεως της 

νομιμότητος εις τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» 

 Η -έστω και περιορισμένη- εκδίωξη των χουντικών από τα 

πανεπιστήμια πρέπει να αποδοθεί κυρίως στην ύπαρξη ενός 

ισχυρού φοιτητικού κινήματος που καθιστούσε αδύνατη την 

επιβίωσή τους στις συνθήκες των πρώτων μεταπολιτευτικών 

χρόνων. Και πάλι, η μεθόδευση της υπόθεσης απείχε πολύ από το 

είδος και το εύρος της αποχουντοποίησης που επιδίωκαν -και 

προωθούσαν με παράλληλες δικές τους διαδικασίες- οι φοιτητικοί 

σύλλογοι της εποχής 

 Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο (Μάρτιος – Νοέμβριος 1975) = 74 / 14 / 1 
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προσωρινή απόλυση 3 ετών 

προσωρινή 2 ετών 

προσωρινή  1 ½ έτους 

προσωρινή 15 μηνών 

προσωρινή 1 έτους  

προσωρινή 6 μηνών 

προσωρινή 3 μηνών 

προσωρινή 2 μηνών  



Κων/νος Παπαδημητρίου, ΑΠΘ 

 Υπουργός Δημοσίων Έργων (3.11.1967-25.11.1973) ►  

     το δικτατορικό καθεστώς διακήρυσσε πως αποτελεί παρένθεση, η 

ορκωμοσία του πραγματοποιήθηκε ενώπιον του βασιλιά, στις 

κυβερνήσεις του 1967 συμμετείχαν ανώτατοι δικαστικοί, «κατά το 

αυτό διάστημα απόλυτος υπήρξεν η μετά της επαναστάσεως 

συνεργασία της Εκκλησίας και του επιχειρηματικού κόσμου και 

ουσιώδης η συμπαράστασις μεγάλης μερίδος του τύπου, ενώ, αφ' 

ετέρου διπλωματικώς η επανάστασις είχεν αναγνωρισθή υπό του 

συνόλου σχεδόν των ξένων κρατών», μέχρι της αναλήψεως των 

καθηκόντων του ουδεμία ανάμιξη είχε στην πολιτική και προσέφερε 

τις υπηρεσίες του ως απλός «τεχνοκράτης» 

   



Λουκάς Πάτρας, ΑΠΘ 

 Η «προώθηση» του Λουκά Πάτρα, καθηγητή της Νομικής του 

ΑΠΘ, στον «βαθμό» του υπουργού Κοινωνικής Προνοίας 

παρουσιάστηκε από τον ίδιο ως «προαγωγή εις ανωτέραν θέσιν 

με το αυτό περιεχόμενον και εξέλιξιν εις την ιεραρχίαν», επειδή 

«κατά τα έτη 1950-1959 υπηρέτει ως δικηγόρος εις φορέα 

κοινωνικής ασφαλίσεως, από του 1958 μέχρι το 1964 συμμετέσχεν 

εις το Δ.Σ. του Ι.Κ.Α., το 1961 διωρίσθη Διοικητής του ΙΚΑ, 

διωρίσθη δε εν συνεχεία Διοικητής του Ο.Γ.Α. απολυθείς το 1964» 



Παναγιώτης Χρήστου, ΑΠΘ 

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση του επίσης «οριστικώς 

απολυθέντος» Παναγιώτη Χρήστου, καθηγητή της Θεολογικής του 

ΑΠΘ, ο οποίος χρημάτισε Υπουργός Παιδείας και κατέθεσε υπέρ 

της χούντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο τον Νοέμβριο του 1968: 

προσπαθώντας να δικαιολογήσει τη θερμή συνηγορία υπέρ της 

χούντας στο Στρασβούργο, ο Χρήστου ισχυρίστηκε στην απολογία 

του πως ό,τι έκανε απέβλεπε στο να μην αποβληθεί η Ελλάδα από 

το Συμβούλιο της Ευρώπης, όπως επιδίωκαν «οι Τούρκοι και οι 

υποστηρικταί των» 

   



Ευάγγελος Σδράκας, ΑΠΘ 

 Ο Ευάγγελος Σδράκας της Θεολογικής του ΑΠΘ, ο γνωστός ως 

«πρύτανης των τανκς», στην απολογία του χαρακτήρισε τις 

εναντίον του κατηγορίες «δημιουργήματα τρόμου και απειλής», 

αποδίδοντάς τις στο «ήκιστα εθνικού περιεχομένου επικρατούν 

σήμερα κλίμα»  

     Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου 1973 ο 

Σδράκας κάλεσε με δική του πρωτοβουλία την αστυνομία «να 

αποκαταστήση την τάξιν» και να απομακρύνει από την Πολυτεχνική 

Σχολή Θεσσαλονίκης χίλια περίπου άτομα (=φοιτητές) που 

«κατέλαβον το κτίριον και προέβησαν εις ενεργείας αι οποίοι δεν 

αρμόζουν εις ανθρώπους του 20ού αιώνος». 

     «Ήλθον και μερικά άρματα μάχης προς εκφοβισμόν», ενημέρωνε 

τους συναδέλφους του την επομένη ο Σδράκας, καλώντας τους να 

επισκεφθούν την Πολυτεχνική Σχολή για να διαπιστώσουν τις 

«τρομακτικές καταστροφές», δηλαδή «μερικά σπασμένα σκαμνάκια 

και φοιτητικά τραπεζάκια», κατά τη μαρτυρία ενός καθηγητή 



Φοιτητικές κινητοποιήσεις: 1975 

 Η πρώτη απόκρουση αυταρχικής νομοθετικής παρέμβασης στον 

χώρο των ΑΕΙ σημειώθηκε το καλοκαίρι του 1975: στις 17 Ιουλίου 

το ΥΠΕΠΘ (υπουργός Παναγιώτης Ζέππος) κατέθεσε αιφνιδιαστικά 

στο θερινό τμήμα της Βουλής νομοσχέδιο με το οποίο οι φοιτητικοί 

σύλλογοι μετατρέπονταν σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, 

ιδιότητα που θα επέτρεπε δικαστικές επεμβάσεις στην εσωτερική 

τους λειτουργία 

 Η ΕΦΕΕ αντέδρασε και, παρά το κατακαλόκαιρο, χιλιάδες νέοι 

κατέκλυσαν το κέντρο της Αθήνας και άλλων πόλεων, 

διαδηλώνοντας κατά του «κρατικού συνδικαλισμού». Το 

νομοσχέδιο τελικά αποσύρθηκε 



Συγκέντρωση για την κατοχύρωση του ασύλου, 1975 

 

   



Συγκέντρωση στην πλατεία Χημείου,  8-4-1976 

 

   



Φοιτητικές κινητοποιήσεις 1978 (1) 

 Το 1978 η κυβέρνηση επανήλθε, σε μια φάση που το φοιτητικό κίνημα 

της μεταπολίτευσης είχε αρχίσει να παρουσιάζει τα πρώτα σημάδια 

κάμψης. Η κυριαρχία, βέβαια, των παρατάξεων της Αριστεράς στο 

εσωτερικό του εξακολουθούσε να παραμένει αδιαμφισβήτητη: στις 

εκλογές του 1977 η ΠΣΚ (ΚΚΕ) είχε πάρει 27% των ψήφων, η ΠΑΣΠ 

(ΠΑΣΟΚ) 21,4%, ο Δ.Α. (ΚΚΕ εσ.) 20,9%, η ΠΠΣΠ (ΚΚΕ μ-λ) 4,9% και η 

ΑΑΣΠΕ (ΕΚΚΕ) 4%, ενώ η φιλοκυβερνητική ΔΑΠ-ΝΔΦΚ μόλις 13,2% 

 Η κόπωση, όμως, από την υπερπολιτικοποίηση των πρώτων χρόνων 

δημοκρατίας ήταν πια εμφανής, όπως και η γραφειοκρατικοποίηση 

των επίσημων οργάνων του κινήματος (με τη σταδιακή υποκατάσταση 

των γενικών συνελεύσεων από τα Δ.Σ. των συλλόγων). Η συγκυρία 

θεωρήθηκε από την κυβέρνηση κατάλληλη για το δυναμικό 

ξεκαθάρισμα του πανεπιστημιακού τοπίου 

 Για να περιορίσει τις αντιδράσεις, η κυβέρνηση της Ν.Δ. επέλεξε ξανά 

το τμήμα διακοπών της Βουλής: το νομοσχέδιο κατατέθηκε (υπουργός 

Ιωάννης Βαρβιτσιώτης) στις 22 Αυγούστου 1978 και ψηφίστηκε ως Ν. 

815 μέσα στις επόμενες μέρες, παρόλο που αυτή η πρακτική 

καταγγέλθηκε ως αντισυνταγματική 



Φοιτητικές κινητοποιήσεις 1978 (2) 

 «Η κυβέρνηση», εξήγησε λίγο αργότερα στο συνέδριο της Ν.Δ. ο 

Βαρβιτσιώτης, «δεν ήταν δυνατόν να μείνει αδιάφορη στην πράγματι 

απαράδεκτη κατάσταση η οποία είχε δημιουργηθεί με τις δήθεν 

διευκολύνσεις που είχαν παραχωρηθεί κατά καιρούς στους 

φοιτητάς. Αποτελούσε καθήκον και υποχρέωση της κυβερνήσεως  

να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε το γενικό κλίμα χαλαρώσεως της 

φοιτητικής προσπαθείας, το οποίο υπάρχει δυστυχώς σε σημαντική 

μερίδα του φοιτητικού κόσμου, να μειωθεί. Και αυτό ακριβώς 

επιδιώκεται με ρυθμίσεις τις οποίες προβλέπει ο νόμος 815» 

 Βασικές ρυθμίσεις του νόμου ήταν ο περιορισμός των εξεταστικών 

περιόδων από 3 σε 2, η κατάργηση της δυνατότητας μεταφοράς 

μαθημάτων και κυρίως η επιβολή ανώτατου χρονικού ορίου 

σπουδών (το περίφημο «ν + ν/2»), με το κλασικό επιχείρημα ότι έτσι 

«τίθεται τέρμα στην αδιανόητη κατάσταση των αιώνιων ή των κατ' 

επάγγελμα φοιτητών» («Αρχείο Καραμανλή», τ. 11ος, σ. 360). Ως 

δικαιολογητική βάση, τότε όπως και σήμερα, επιστρατεύθηκε ο 

αναγκαίος «εξευρωπαϊσμός» και «εκσυγχρονισμός» της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης 



Φοιτητικές κινητοποιήσεις 1978 (3) 

 Εξίσου αυταρχικές ήταν οι διατάξεις του Ν. 815 που αφορούσαν το 

«επικουρικό» διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ, οι επιστημονικές 

δραστηριότητες του οποίου επιτρέπονταν μονάχα «εφόσον τούτο 

δεν παραβλάπτει» τα «υποβοηθητικά» τους καθήκοντα προς τους 

κατόχους των καθηγητικών εδρών. Αλλά κι αυτοί οι τελευταίοι 

έπρεπε στο εξής να ζητάνε την έγκριση του υπουργείου για 

οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα σπουδών, για την 

πρόσληψη βοηθών, ακόμη και τη χορήγηση διδακτορικών!  

 Άλλα κρίσιμα ζητήματα, όπως η «οριοθέτηση» του 

πανεπιστημιακού ασύλου και η «ρύθμιση» του φοιτητικού 

συνδικαλισμού παραπέμπονταν σε μελλοντικά νομοθετήματα, 

μετά την αναμενόμενη αποδυνάμωση του ισχυρού φοιτητικού 

κινήματος 
 



Φοιτητικές κινητοποιήσεις 1978 (4) 

 Αιφνιδιασμένα από την καλοκαιρινή επίθεση της κυβέρνησης, τα 

επίσημα όργανα του φοιτητικού κινήματος δεν μπόρεσαν να 

αντιδράσουν αποτελεσματικά. Για την ακρίβεια, ούτε καν το 

επιχείρησαν: χαρακτηριστική η άρνηση της πλειοψηφίας στο Κ.Σ. της 

ΕΦΕΕ (ΚΚΕ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ εσ.) να μετατρέψει σε πορεία τη 

συγκέντρωση διαμαρτυρίας της 29-8-78, ενώ ο νόμος ψηφιζόταν. Με 

την εξεταστική του Ιουνίου έγινε αντιληπτή η έκταση της επερχόμενης 

εκκαθάρισης των ΑΕΙ από τα κατάλοιπα της μεταπολίτευσης. Η 

συνειδητοποίηση των πρακτικών συνεπειών του Ν. 815 θα 

τροφοδοτήσει έτσι το «μπλοκ των καταλήψεων», που συγκροτείται 

από την αριστερή «μειοψηφία της ΕΦΕΕ» (Β' Πανελλαδική, ΠΠΣΠ, 

ΑΑΣΠΕ) και αυτόνομους φοιτητές, σε αντιπαράθεση με τη 

μετριοπάθεια του επίσημου οργάνου του φοιτητικού κινήματος. Με 

σύνθημα «τέρμα πια στις εκτονώσεις, εμπρός για καταλήψεις και 

διαδηλώσεις», αυτές οι δυνάμεις επιχειρούν στις 12 Οκτωβρίου να 

μετατρέψουν τη συνήθη συγκέντρωση στα Προπύλαια σε πορεία προς 

τη Βουλή. Τα ΜΑΤ επιτίθενται, καταδιώκουν τους διαδηλωτές μέχρι τη 

Νομική και το βράδυ εισβάλλουν, παραβιάζοντας το άσυλο και 

ξυλοκοπώντας όποιον βρίσκουν μπροστά τους. Το έναυσμα για την 

τελική μάχη ενάντια στο Ν. 815 έχει πια δοθεί  



Φοιτητική συνέλευση, 1978 

 

   



Κινητοποίηση για την κατάργηση του Ν. 815 

 

   



Κινητοποίηση για την κατάργηση του Ν. 815 

 

   



Κινητοποίηση για την κατοχύρωση του ασύλου, 1982 

 

   



 

   

 

 

 

Επίλογος (;) 



 Η ορμή των κινημάτων της νεολαίας, ιδίως της φοιτητικής, 

συνήθως –με ελάχιστες εξαιρέσεις– βρισκόταν σε δυσαρμονία 

με την «ωριμότητα» των Πανεπιστημιακών Αρχών 

 Ο πληθωρισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναν βαριάς 

αδράνειας νόμο και με τον αυτοματισμό της φοιτητικής 

επιθετικότητας σε συγκεκριμένους τομείς έφερε μια αμοιβαία 

κόπωση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η φοιτητική ιδιότητα 

πέρασε από τη φάση της αμφισβήτησης στη φάση της 

κατάστασης. Οι προσπάθειες των κομμάτων για τη 

χειραγώγηση του φοιτητικού κινήματος και η συνακόλουθη 

χρησιμοποίησή του στους κομματικούς ανταγωνισμούς, σε 

συνδυασμό με τους νέους ρυθμούς της ζωής, αλλά και 

εκφυλιστικά φαινόμενα στο εσωτερικό των πανεπιστημίων, 

επέφεραν το γενικότερο μαρασμό του 

 Έτσι, από τη στιγμή που οι διάφορες γενιές άρχισαν να 

τσακώνονται στα κενοτάφια των επιτευγμάτων τους, είναι 

προφανές ότι μόνον ένα σοκ ενδέχεται να δημιουργήσει νέες 

«φυλές» φοιτητών που θα εργαστούν και πάλι, με τρόπο 

δημιουργικό, σε προχωρημένους τομείς της κοινωνικής ζωής 



Σε κάθε περίπτωση ισχύει η ακόλουθη ρήση: 

 

«Σε στάση προσοχής  

είναι δύσκολη  

η ανταλλαγή απόψεων» 

 

 


