
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1993-96 

17 Νοέμβρη 1973 – 1993  2ο ΤΕΛ 

Πρόγραμμα 

1. Εισαγωγή : Γκουτζιαμάνη Γιάννα

2. Προβολή σλάιτς ( Πατσώνα – Καρυπίδου)

3. Χορωδία : α) της αγάπης αίματα  β) Το γελαστό παιδί

4. Διακήρυξη ανθρώπινων δικαιωμάτων ( Λαφαζανίδου Άννα)

5. Απαγγελίες : α) Αποστόλης Σιαραμπής β) Λίλια Γκούντα γ) Ράνια Λιάκου δ) Γιώτα

Κώτσικα ε) Μαρία Παραστατίδου στ) Κατερίνα Καραμούζα

6. Ορχήστρα : α) Δρόμος β) Ακορντεόν γ) Της δικαιοσύνης δ) Του μικρού βοριά ε)

Ένα το χελιδόνι στ) Μαρία απ’ το Βόλο ζ) Στρατιώτης

7. Κασέτα

8. Ονόματα νεκρών : Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, Γεωργία Τσαγγαλίδου

9. Εθνικός Ύμνος

Εισαγωγή 

   Η 17 Νοέμβρη – Το Πολυτεχνείο, είναι ημέρα μνήμης και τιμής για όσους 

αντιστάθηκαν στην καταπίεση του καιρού τους. Το Πολυτεχνείο είναι μια κορυφαία 

στιγμή της ιστορίας, συνέχεια της Εθνικής αντίστασης. 

   30 χρόνια μετά, δάσκαλοι και μαθητές προσπαθούμε να κρατήσουμε ψηλά τα 

ιδανικά του. Ένα χρόνο πριν έφυγε από κοντά μας η κα/ή συνάδελφος Βάσω 

Πουρνάρα. Ένα μοναδικό παράδειγμα ανθρώπου γαλουχημένου με τα ιδανικά του 

Πολυτεχνείου. Στο σχολείο και στη ζωή (της) δίδαξε την αταλάντευτη πίστη στην 

ελευθερία και τη δημοκρατία. Έφυγε γενναιόδωρη και αξιοπρεπής μέχρι το τέλος. 

Κι ένας άλλος συνάδελφος όμως έφυγε πριν από 6 μήνες, ο Γιώργος Γιαννούλας, 

φοιτητής το 73, ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης εκείνο το βράδυ. 

   Μετά την Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα και η Πάτρα, πυρήνες 

αντίστασης ήταν οι σύνδεσμοι που ένωσαν το φοιτητικό κίνημα. 

   Για το τι έγινε εκείνο το βράδυ στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης θα μας δώσει 

τη μαρτυρία του ο καλός φίλος Στέφανος Μαυρίδης. Ήταν εκεί μαζί με τους 
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συντοπίτες μας : Λάζο Τσικριτζής, Άννα Βλάτη , Βασίλης Καραγιάννης, Νίκος 

Δουγαλής, Γιώργος Μητλιάγκας, Κώστας Κούτσιανος, Τότη Χασάπη και Τάσα 

Σιόμου.  

   Καλέσαμε τον κ. Μαυρίδη, διότι είναι και πατέρας μαθητής μας. Για να 

αισθανθούν τα παιδιά μας, ότι τα 30 χρόνια δεν είναι ένα πολύ μακρινό παρελθόν, 

αλλά οι μνήμες των γονιών τους. Και επειδή οι προφορικές μαρτυρίες μιλούν άμεσα 

στο νου και στην καρδιά. 

  1973-1994   2ο ΤΕΛ Κοζάνη 

 Α΄ μέρος 

1. Εισαγωγή : Γκουτζιαμάνη Γιάννα

2. Οι φοιτητές : Μαρία Παραστατίδου

3. Χρονικό : Κερμενίδου Μαρία

4. Πολυτεχνείο : Ειρήνη Καζελίδου

5. Χρονικό : Γεωργία Αντωνοπούλου

6. Δημοκρατία :“Επιτάφιος” Περικλέους - Βαϊτσα Ασβεστά, “Ικέτιδες” Ευριπίδη -

Ρία,  “Πολυτεχνείο" - Ελένη Αβραμίδου, Χορωδία : Της αγάπης αίματα

7. Χρονικό : Μαρία Κερμενίδου

8. Ελευθερία : “Κάστρο Ελευθερίας” – Αποστόλης Σιαραμπής, “Πολυτεχνείο” -

Ελένη Αβραμίδου, Χορωδία : Πάλης ξεκίνημα

9. Χρονικό : Αντωνοπούλου Γεωργία

10. Δικαιοσύνη : Διακήρυξη ανθρώπινων δικαιωμάτων – Δέσποινα Κιτμιριδου,  “Αν

θέλεις λέγεσαι άνθρωπος”  - Μιχαέλα Κηρυτοπούλου

11. 1050 Χιλιόκυκλοι – Αποστόλης Σιαραμπής 

12. Κασέτα

Β μέρος 

Ορχήστρα: 1. Ο δρόμος 2. Το ακορντεόν 3. Ο στρατιώτης 4. Άρνηση 5. Του μικρού 

βοριά 6. Της δικαιοσύνης 

Τα ονόματα των νεκρών 

Εθνικός Ύμνος. 
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 ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ 

Πρόγραμμα 

1. Ανάμνηση – Άρτεμις Χριστοπούλου 1ο Λύκειο

2. Ομιλία

3. Μουσική – σαξόφωνο ( της αγάπης αίματα) – Αμπάζη Εύα 1ο Λύκειο

4. Στιγμές – Άρτεμις Χριστοπούλου

5. Αθώα θύματα : α΄ παιδί – Κονδύλη Κλεάνθη 4ο Λύκειο β΄ παιδί Καραμανή

Ιωάννα 4ο Λύκειο, γυναίκα – Αλέκα Κοπανίδου 4ο Λύκειο

6. Χορωδία – Σφαγείο

7. Εκτέλεση – Τερέζα Χαραμή 1ο Λύκειο

8. Κεντροαμερική – Ροδακινιά Ελένη (3ο Λύκειο), Τσε Γκεβάρα – Στέργιος

Τασιούλας (1ο Λύκειο)

9. Απουσία – Άρτεμις

10. Φυλάττειν θερμοπύλας – Στέργιος Τασιούλας και Γιάννης

11. Τραγούδι Αγρίμια και αγριμάκια μου – Κολοβού Παναγιώτα 2 Λύκειο

12. Νεκρικοί κύκνοι – Άρτεμις Χριστοπούλου

13. Απολογία νομοταγούς – Γιάννα (1ο ΕΠΑΛ) – Καιόμενος – Νένα Μιχαηλίδου (2ο

Λύκειο)

14. Χορωδία – Πάλης ξεκίνημα

15. (π) – Τερέζα Χαραμή 

16. Το σώμα και το αίμα – Νένα Μιχαηλίδου (2ο Λύκειο)

17. Χορωδία – Επέσατε  θύματα

18. Τριαντάφυλλο από το αίμα – Άρτεμις Χριστοπούλου

19. Το γράμμα – Τζέλλιος Γιάννης (2ο ΤΕΛ) και Μουτσιούνα Βίκυ (2ο ΤΕΛ) –

Παλληκάρι μου – Ράνια Σακούλα ( 4ο Λύκειο)

20. Χορωδία – Όταν χτυπήσεις δυο φορές και Προσκύνημα

21. Η απόσταση και ο χρόνος – Τερέζα Χαραμή (1ο Λύκειο)

22. BELLA GIAO – χορευτικό-

23. (Χορωδία – 2ο Λύκειο) 

Χορευτικό – Κλασικό  
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17 ΝΟΕΜΒΡΗ 1973 – 17 ΝΟΕΜΒΡΗ 1996. 

  23 χρόνια μας χωρίζουν από τα ιστορικά γεγονότα του Πολυτεχνείου. Η εξέγερση 

εναντίον της 7χρονης δικτατορίας του Παπαδόπουλου, πέρασε στην Ιστορία. 

Σήμερα 3ς γενιές διαφορετικές αισθάνονται και το αντιμετωπίζουν διαφορετικά. 

  Η πρώτη, η γενιά που το έζησε ως γεγονός σημαδεύτηκε από αυτό. Ένιωσε στο 

πετσί της τη βία, την απαγόρευση, το φόβο, αλλά και την οργή που προκαλεί η 

καταπίεση, το άδικο. Τα συναισθήματα του Πολυτεχνείου συνέθεσαν το όραμα για 

τη νέα κοινωνία, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Το Πολυτεχνείο. Έλεγε τα 

Πάντα. 

  Η δεύτερη γενιά, έζησε στον απόηχο των γεγονότων. Το παρελθόν έμοιαζε 

κοντινό, μπορούσε να συγκινήσει. Εξάλλου πολλά από τα αιτήματα των 

εξεγερμένων  φοιτητών δεν είχαν ακόμα ικανοποιηθεί. Το όραμα (διατηρούσε) 

αμυδρό το φώς που φώτιζε και έδειχνε το δρόμο : Παιδεία για όλους, δικαιοσύνη, 

δημοκρατία, ελευθερία. Υπήρχε λόγος να πιστεύουν σε ιδανικά. Το Πολυτεχνείο κάτι 

λέει ακόμα.        

  Η τρίτη γενιά, οι σημερινοί έφηβοι, αισθάνονται πολύ μακρινά τα γεγονότα αυτά. 

Πολλοί δεν διστάζουν να πουν ότι πλέον δεν τους λέει τίποτα το θέμα Πολυτεχνείο. 

Το πέπλο του καταναλωτισμού, της ατομικής ευτυχίας μέσα από ένα σκληρό 

ανταγωνισμό, η ιδεολογική σύγχυση και η καλλιεργούμενη κρίση σε όλα τα επίπεδα, 

δεν αφήνει περιθώριο να συγκινηθούν από την ιερό της θυσίας, να διακρίνουν το 

πάθος και την πίστη των συνομηλίκων τους, οι οποίοι όρθωσαν ανάστημα απέναντι 

στη βία του κράτους, στο φόβο και την καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

Αν όμως η κοινωνία θέλει τη νεολαία θύμα του καταναλωτισμού, παθητική και 

απαισιόδοξη, δεν νομίζω ότι αυτό ταιριάζει και στη φύση της. 

  Εδώ η ευθύνη βαραίνει πρώτα εμάς, τις δυο άλλες γενιές που βιώσαμε ή 

αντιληφθήκαμε την αξία του Πολυτεχνείου. Οφείλουμε να δώσουμε 2 πράγματα στη 

σημερινή αδιάφορη για πολλούς νεολαία : Την Ιστορική γνώση, η οποία φωτίζει και 

εξηγεί τα γεγονότα, έτσι ώστε τα λάθη του παρελθόντος να μας γίνουν μάθημα για 

το παρόν, και το μέλλον. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε όμως και το δέος που 

προκαλεί η θυσία. Η ποίηση και η μουσική μπορούν όσα χρόνια κι αν περάσουν να 

μεταγγίζουν μέσα μας κάτι απ’ το όνειρο, το πάθος και τον πόνο των στιγμών 

αυτών. Αρκεί να σταθούμε για λίγο ευλαβικά και ν’ αφουγκραστούμε.  
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Από την Τυραννία στην Δημοκρατία 

εισαγωγή 

Εθνικόν Μετσόβείον Πολυτεχνείον 

Ιδρύθη επί Όθωνος το 1836 

Και ποιος το λεγε 

πως το Νοέμβρη του 73 

μες στο σκοτάδι της τυραννίας 

θα γινόταν φλόγα 

θα γινόταν Μεσολόγγι και Ζάλογγο 

θα γινόταν σύμβουλος της Ελλάδας 

Το Πολυτεχνείο μας καλεί να σταθούμε με σεβασμό μπροστά στη θυσία για το 

ιδανικό της Δημοκρατίας. Μας την παρέδωσε, να ζήσουμε μ’ αυτήν. Να την 

κατακτήσουμε. Πόσο όμως τη γνωρίζουμε; Και γιατί στην Ιστορία η τυραννία πολλές 

φορές εκτόπισε τη Δημοκρατία; Πόσο γνωρίζουμε τη φύση του κακού – την 

Τυραννία, για να μην κινδυνεύουμε ποτέ ξανά απ’ αυτήν; 

  Η πολιτεία είναι μία κοινότης ελευθέρων ανθρώπων, οι οποίοι συμμετέχουν τόσο 

στην απονομή της δικαιοσύνης όσο και στην κυβέρνηση. Ο σκοπός της πολιτείας 

δεν βρίσκεται ούτε στον πλούτο, ούτε στον εξοπλισμό της, ούτε σε οποιαδήποτε 

άλλη ωφελιμότητα, αλλά στην αρετή και την ευδαιμονία. Ορίζει ο Αριστοτέλης την 

ιδανική πολιτεία. 

Και ο Περικλής απευθυνόμενος στους Αθηναίους : Δεν είναι το ότι ανήκετε σε 

ορισμένη κοινωνική τάξη, που σας κάνει να προτιμάσθε στα δημόσια αξιώματα, 

αλλά η αρετή. 

  Στον αντίποδα, ο Θρασύμαχος, διακηρύσσει ότι : “Στην πολιτική ο πραγματικός 

κυβερνήτης, αντιμετωπίζει τους υπηκόους του ακριβώς σαν πρόβατα και δεν 

σκέφτεται τίποτα άλλο, παρά το όφελος που μπορεί ν’ αποκομίσει απ’ αυτά για τον 

εαυτό του. 

  Αθήνα 403 π.Χ. και οι 30 τύραννοι (στην Αθήνα) δίνουν ένα τυπικό δείγμα 

άσκησης τυραννικής εξουσίας : Η εξόντωση όχι μόνο την αντιπολιτευομένων, αλλά 

κι εκείνων που εξασθενούσαν το καθεστώς από μέσα, εμποδίζοντας τους ν’ 

αμυνθεί, είναι το πιστεύω του Κριτία και το κάνει πράξη. Αποφασίζει λοιπόν αυτός 

και από τον κατάλογο των 3.000 προνομιούχων Αθηναίων, που δεν σκοτώνονταν, 

παρά μόνο αν δικάζονταν από τους 30 τυράννους διαγράφει το διαφωνούντα 
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Θηραμένη “γνώμη της διορισμένης βουλής και τον καταδικάζει σε θάνατο.” Εκείνος 

τρέχει στο βωμό της θεάς για να σωθεί και καταγγέλλει ως παράνομη τη διαγραφή 

του. Τον έσυραν δια της βίας από το βωμό και τον ανάγκασαν να πιεί το κώνειο. Οι 

αντίπαλοί του ήταν όχι μόνο αδικώτατοι απέναντι στους ανθρώπους, αλλά και 

ασεβέστατοι στους θεούς. – Το ιερό άσυλο καταλύθηκε. Το πνευματικό άσυλο 

παραβιάζεται. 

  Αθήνα Νοέμβρης 1973. Το Ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα γίνεται βωμός. Οι 

διωκόμενοι πρωταγωνιστές 17χρονα και 20χρονα παιδιά, που με την αμέριστη 

συμπαράσταση του λαού της Αθήνας και όλης της Ελλάδος, δίνουν τον υπέρτατο 

αγώνα. Θυσιάζονται στο βωμό της Δημοκρατίας. Διότι πρέπει με το αίμα τους να 

διαλυθεί ο γύψος που την έκλεισαν. Και η θυσία φέρνει τη δικαίωση. 

  Το Πολυτεχνείο είναι μια ιερή στιγμή της Ελληνικής Ιστορίας. Ας σταθούμε 

μπροστά της με τον ανάλογο σεβασμό και ας δοκιμάσουμε να αντλήσουμε από την 

πηγή του : Γνώση _ Ηθική _ Αισθητική. 

  Για να μην αδικήσουμε το μέγεθος της αξίας του, νομίζω ότι είναι ανάγκη να το 

τοποθετήσουμε μέσα στη συνέχεια της ιστορίας, αρχίζοντας από την κλασσική 

εποχή και έχοντας σαν βάση της αναζήτησης μας τη φύση και τη δύναμη των 2 

πολιτευμάτων – Τυραννία – Δημοκρατία. 

  Η ιστορία καταγράφει κι εμείς διδασκόμαστε : 

462 π.χ. Ο Εφιάλτης ο Σοφωνίδου, αρχηγός των δημοκρατικών : “Γενόμενος του 

δήμου προστάτης, αφαίρεσε από τη βουλή του Αρειού Πάγου, που ήταν και “της 

πολιτείας φυλακή”. (τα μέλη της ανήκαν στην ισχυρότερη τάξη των πεντακοσιο 

μέδιμνων). Κατά τον Αριστοτέλη, τις πολιτικές αρμοδιότητες και της παραχώρησε 

στο δήμο. Η ενέργεια αυτή οδήγησε στην τελείωση της Αθηναϊκής δημοκρατίας. Ο 

καινοτόμος Εφιάλτης πλήρωσε, δολοφονήθηκε από κύκλον των αριστοκρατικών, 

διότι κατά τον Πλούταρχο, Ενέπνεε φόβο στους ολιγαρχικούς και ήταν άκαμπτος 

στην απαίτηση ευθυνών και στην καταδίωξη εκείνων που αδικούσαν το λαό. 

  Ο δήμος αποτελούσε την Εκκλησία. Απ’ αυτόν κληρωνόταν και τα μέλη της 

βουλής και της Ηλιαίας. Η Αθηναϊκή δημοκρατία έγινε, «άκρατος» και καθιερώθηκε 

η  “ισοκρατία”. Ο απλός πολίτης αποκτά μεγάλη δύναμη. Απ’ όποια τάξη κι αν 

προέρχονταν οι άρχοντες, στο μέλλον οι πολίτες θα τους στήριζαν, μόνο αν 

πείθονταν ότι φρόντιζε πραγματικά για τα κρατικά συμφέροντα. 

  Οι ριζοσπαστικές αλλαγές στη ραχοκοκαλιά του συστήματος, δηλαδή στα 

κορυφαία όργανα άσκησης εξουσίας, προκαλούσαν τριγμούς στην κοινωνία. Ο 

σφυγμός της καταγράφεται στην τραγωδία, η οποία γνωρίζουμε ότι έπαιξε 
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σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή της χώρας. Ο Αισχύλος ως πνευματικός 

άνθρωπος, με βαθειά συνείδηση των ευθυνών του πολίτη, καταλήφθηκε από δέος 

για τους κινδύνους που ήταν δυνατόν να δημιουργηθούν στο μέλλον για την πόλη, 

με την ενδεχόμενη μεταβολή του δήμου σε όχλο. Εξάλλου, αυτό είναι το πιο λεπτό 

και το πιο επικίνδυνο σημείο κάθε δημοκρατίας. 

  Οι στίχοι του στις “Ευμενίδες” εκφράζουν αγωνία και αποτελούν φοβερή 

προειδοποίηση. 

  «Σ’ αυτόν επάνω (το βράχο του Άρειου Πάγου) 

Ο Σεβασμός και ο αδερφός ο Φόβος 

Θα συγκρατούνε το λαό μέρα και νύχτα 

Να μην αδικούν : Φτάνει να μην παραμορφώνουν 

Με νέες τους νόμους αλλαγές οι ίδιοι οι πολίτες 

Ούτε δεσποτισμό, μα ούτε αναρχία να στέργει 

 - κι έγνοια του ας το χει – το λαό μου συμβουλεύω, 

Κι ούτ’ απ’ την πόλη κάθε φόβο να εξορίζει. 

Σα δε φοβάται τίποτα, ποιος θα ‘ναι δίκιος; 

Στο Αθηναϊκό πολίτευμα ο Περικλής προσπάθησε να πραγματοποιήσει την 

κλασσική ισορροπία εναρμονίζοντας το στοιχείο του λαού, τη δημοκρατία, με την 

προσωπικότητα. Ο δήμος παίρνοντας όλες τις εξουσίες στα χέρια του, αποκτούσε 

απόλυτο αίσθημα ευθύνης, και συναίσθηση ότι είχε χρέος να διαφυλάξει μόνος του 

τα μέγιστα αγαθά της δημοκρατίας : την ελευθερία, ισηγορία, ισοκρατία και 

ισονομία, χωρίς να φτάσει σε κανενός είδους ακρότητα. 

  Η Αθήνα λοιπόν άσκησε και ασκήθηκε πάνω στη δημοκρατία. Άγγιξε την 

τελειότητα στην οργάνωση της πολιτείας και την αγωγή του πολίτη. Με μόνη 

εξαίρεση φυσικά για την εποχή της – μελανό σημείο – την ύπαρξη μιας μεγάλης και 

εκτοπισμένης  απ’ το πολιτικό γίγνεσθαι τάξης, εκείνης των δούλων. 

  Οι κοινωνίες όμως συνεχώς εξελίσσονται. Έτσι οι οικονομικές και κοινωνικές 

συνθήκες, παρέσυραν πάντα την πολιτική κατάσταση. Η εμπλοκή της Αθήνας στον 

εμφύλιο πόλεμο με την Σπάρτη και η στρατιωτική ήττα της, είχε σαν φυσικό 

επακόλουθο  και την ανατροπή του πολιτεύματος, μετά από μια σειρά κοινωνικών 

και πολιτικών ταραχών. Η περίοδος της εγκατάστασης των 30 τυράννων στην 

Αθήνα καθρεφτίζει καθαρά το πρόσωπο της τυραννίας. 
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  Αυτό ακριβώς έκαναν οι τριάντα τύραννοι μόλις ανέλαβαν τα καθήκοντα : 

Απέδωσαν στον Άρειο Πάγο τα δικαιώματα που είχε πριν τις μεταρρυθμίσεις του 

Εφιάλτη. Κατάρτισαν έναν κατάλογο 1.000 εμπίστων προσώπων, τα οποία 

διόρισαν άρχοντες, μέλη της Βουλής και 300 έμμισθους μαστιγοφόρους. Εισήγαγαν 

σε δίκη τους αρχηγούς των δημοκρατικών ενώπιον της Βουλής των 500 και 

υποχρέωσαν τα μέλη της να ψηφίσουν θάνατο. 

  Η κατάργηση των θεσμών είναι το πρώτο που κάνει η κάθε τυραννία, γιατί έτσι 

αποδιοργανώνεται η κοινωνία και αφαιρείται η δυνατότητα από το λαό να 

εκφραστεί. Αυτό ακριβώς κάνει και η Δικτατορία του Παπαδόπουλου : Από τις 

πρώτες μέρες της παίρνει μέτρα για την ανατροπή των θεσμών: 1) 29 Απριλίου 

1967 διέλυσε τα κομμάτια, αρχίζοντας από την ΕΔΑ. 

2) 4 Μαΐου. Με απόφαση του Αρχηγού του ΓΕΣ στρατηγού Αγγελή κατήργησε 161

οργανώσεις και σωματεία στην περιοχή πρωτευούσης και 1/3 στην επαρχία. Όπως 

π.χ. η Ελληνική Επιτροπή για τη διεθνή ύφεση και ειρήνη. Ο Σύνδεσμος Νέων για 

τον Πυρηνικό Αφοπλισμό κ.α. 

3) 1η Αυγούστου. Καταργεί τη συνταγματική νομιμότητα και ορίζει ότι θα

απολυθούν όλοι οι μη νομιμόφρονες υπάλληλοι και λειτουργοί. 

  Και προχωρώντας έθεσε υπό τον απόλυτο έλεγχό του και ξεκαθάρισε τον Τύπο, 

την εκκλησία, την Παιδεία, την Αυτοδιοίκηση, χωρίς καμιά αντίδραση. Η μεγάλη 

φοβία είχε αρχίσει. 

  Ο φόβος λοιπόν κρατούσε το στόμα του πολίτη κλειστό στην τυραννία. Διαρκής ο 

αγώνας, για την απελευθέρωση του ανθρώπου στην αντίπερα όχθη, στη 

Δημοκρατία. Αυτός ο αγώνας, αλλά και το μεγαλείο της άσκησης της Δημοκρατίας, 

ενέπνευσε τους μεγάλους δραματουργούς των κλασσικών χρόνων. Ο Αισχύλος 

στην Τραγωδία του : “Πέρσες” σημειώνει : μια καινούργια θέση του ανθρώπου 

απέναντι στα ζωτικά προβλήματα του κόσμου προϋποθέτει : α) Τη ριζική 

χειραφέτησή του από κοινωνικούς παράγοντες που καθόριζαν ως τότε τη σκέψη 

του. β) Την καταξίωση της ατομικής ελευθερίας με αμεσότερη συνέπεια την 

πνευματική αναζήτηση. γ) Την επίγνωση της δημιουργικής παρουσίας ενός 

οργανωμένου συνόλου, μέσα στο οποίο το άτομο λειτουργεί ως υπεύθυνη μονάδα 

χωρίς να εξαφανίζεται. και δ) Τη δυνατότητα διαλόγου που ξεκινάει από τη 

διαπίστωση διαφόρων, για να καταλήξει στη σύνθεση. Όρισε τη θέση του ατόμου 

απέναντι στην κοινωνία και την πολιτεία στους κλασικούς χρόνους. 

  Η Ελλάδα πορεύεται μέσα στους αιώνες και το ζητούμενο παραμένει ένα : Η 

ιδανική πολιτεία, που θα εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για ευτυχία εξ ίσου σε 
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όλους τους πολίτες. Μετά από μεγάλες ιστορικές περιόδους με όλη την ποικιλία των 

πολιτευμάτων, μοναρχία, αριστοκρατία, δημοκρατία, τυραννία, θα έρθουμε στη 

νεώτερη Ιστορία μας 1920 – έως σήμερα, για να δούμε πώς διαγράφτηκε πολιτικά η 

πορεία προς την κορυφαία στιγμή του Πολυτεχνείου. Και πάλι η Ιστορία 

καταγράφει. Βίαιη κατάλυση της δημοκρατίας – Δικτατορίες Πάγκαλου – Μεταξά – 

Παπαδόπουλου. Η ιδεολογική τους βάση, η πρακτική, ο στόχος τους έχουν κοινό 

παρανομαστή τη βία και την αυθαιρεσία, που τις άσκησαν όπως ακριβώς οι μεγάλοι 

τύραννοι της Αρχαιότητας. 

  25 Ιουνίου 1925, Εκδηλώνεται το πραξικόπημα του Πάγκαλου. Οι αυταρχικές του 

τάσεις εκδηλώθηκαν άμεσα με το νομοθετικό διάταγμα τις 13 Ιουλίου 1925)“Περί 

τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί κατοχυρώσεως του 

Δημοκρατικού πολιτεύματος διατάξεων”. ( Το διάταγμα περιλάμβανε διατάξεις που 

επέβαλλαν από στρατοδικεία ποινές φυλακίσεως σε όποιον “ανακινεί ειδήσεις 

αίτινες δύνανται να προκαλέσωσι διατάραξιν της δημόσιας τάξεως ή να εμβάλωσιν 

εις ανησυχίαν τους πολίτας ή το στράτευμα.) Οι δημοσιογράφοι Ν. Βεντήρης, Θ. 

Σπεράντζας και Κ. Κύρου ήταν τα πρώτα θύματα του διατάγματος, ενώ ο 

αντικομουνισμός του καθεστώτος εκδηλώθηκε με σειρά διώξεων εναντίον των 

υπευθύνων του δημοσιογραφικού  οργάνου του ΚΚΕ Ριζοσπάστης. Τέλος 2 

αξιωματικοί εκτελέσθηκαν για καταχρήσεις εις βάρος  του δημοσίου, βάσει νόμου, 

που όμως εκδόθηκε για  τη διάπραξη του αδικήματός τους. 

  (Και πάλι μετά από μια περίοδο πολιτικής αστάθειας 1935 – 1936 στις 4 

Αυγούστου  η Ελλάδα γνωρίζει μια άλλη δικτατορία, αυτή του Ι. Μεταξά. Η 

ιδεολογική της ταυτότητα προσδιορίζεται από τον ίδιο στο Τετράδιο των Σκέψεων, 

που κρατούσε : «Η Ελλάς έγινε από της 4ης Αυγούστου Κράτος αντικομουνιστικό, 

κράτος αντικοινοβουλευτικό, κράτος Ολοκληρωτικό. Κράτος με βάση αγροτική και 

εργατική. Και κατά συνέπεια αντιπλουτοκρατικό. Δεν είχε βέβαια κόμμα ιδιαίτερο να 

κυβερνά. Άλλο κόμμα ήταν ο Λαός, εκτός από τους αδιόρθωτος κομμουνιστάς και 

τους αδιόρθωτους παλαιοκομματικούς.) Κοινός παρονομαστής όλων αυτών των 

ιδιοτήτων ήταν, σύμφωνα πάντα με το Μεταξά το “Εθνικό” Κράτος. Όλες αυτές οι 

ιδιότητες συντείνουν στη δημιουργία του “Τρίτου Ελληνικού Πολιτισμού”. 

  Κύριος στόχος για την προώθηση των αρχών του καθεστώτος και της 

πραγμάτωση του Τρίτου Ελληνικού πολιτισμού υπήρξαν οι νέοι, οργανωμένοι στην 

Εθνική Οργάνωση Νεολαίας, που τελούσε υπό την άμεση καθοδήγηση του 

δικτάτορα. (Η προβολή του Αρχηγού και η ταύτιση της 4ης Αυγούστου με την 

Ελλάδα παρατηρείται στο σύνολο των εκδόσεων και δραστηριοτήτων της ΕΟΝ. Για 
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την ονομαστική εορτή του Μεταξά στις 7 Ιανουαρίου 1940 γράφει : “Όλος ο 

ελληνικός λαός γιορτάζει σε αληθινά Εθνική Γιορτή Αυτόν, που είναι η φωτεινή Ιδέα 

και μεγαλειώδης πραγματοποίησης, απόλυτος πίστις και ανυπέρβλητος λατρεία”. 

  Η νεολαία όμως, που είναι το πιο ζωντανό παθιασμένο κομμάτι της κοινωνίας δεν 

ήταν πάντα υποστηρικτής του κατεστημένου, πολύ δε περισσότερο των 

απολυταρχικών καθεστώτων. Το αντίθετο! Έχει να επιδείξει αγώνες ιστορικής 

σημασίας, που την ήθελαν μπροστάρη και επαναστάτη, όπως της ταιριάζει. 

  Ο Μάης του 68 στη Γαλλία ξεκινώντας με τον αγώνα των φοιτητών ενάντια στην 

είσοδο των αστυνομικών δυνάμεων στο Καρτιέ Λατέν και στο Πανεπιστήμιο, ένωσε 

όλες τις δυνάμεις της χώρας : μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενους, νέους, 

απασχολημένους ή άνεργους, τα παιδιά θύματα της καταναλωτικής κοινωνίας. Η 

νεολαία έγινε πρωτοπόρος μια πάλης που ξετυλίχθηκε στους δρόμους με 

συγκρούσεις εξαιρετικά βίαιες, όπως διαδηλώσεις στους δρόμους, καταλήψεις 

εργοστασίων, απεργίες. Η εξέγερση των Γάλλων σπουδαστών δεν ήταν πρώτη 

χρονολογικά. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής 

δημιουργήθηκαν ανάλογα κινήματα, γεννημένα από τον αγώνα εναντίον του 

πολέμου του Βιετνάμ, του προβάλανε διεκδικήσεις κοινωνικού χαρακτήρα.) Οι 

εργαζόμενες μάζες των χωρών της Δυτικής Ευρώπης ήταν στη μεγάλη τους 

πλειονότητα τα πολιτικά αδρανείς. και τα κινήματα των σπουδαστών έμοιαζαν σαν 

αντίρευμα στη γενική πολιτική κατάσταση της χώρας. Ο ξεσηκωμός των 

σπουδαστών που ακολουθήθηκε από γιγάντια εργατική έκρηξη, υπήρξε το σημείο 

αφετηρίας ή ενίσχυσης για πολλά κινήματα όπως : ( Στην Ισπανία για την πτώση 

του Φράνκο, στην Ιταλία, Δυτική Γερμανία, Αγγλία, Βέλγιο, Σουηδία. Παντού η 

πρόκληση της επανάστασης της νεολαίας αντιλάλησε και βρήκε αντήχηση. 

  (Ακόμα και στις υπανάπτυκτες χώρες έγινε αισθητός ο αντίκτυπος  Στο Ντακάρ, το 

Σαντιάγο της Χιλής, στο Μπουένος Άϊρες, στο Ρίο Τζανέιρο, η επανάσταση σήκωσε 

κεφάλι, αλλά και στη Βόρεια Αμερική, στη Μέση Ανατολή, σε όλη την Ασία, οι 

σπουδαστές αποικιακών χωρών που έζησαν στη Γαλλία, θα μεταφέρουν τα 

διδάγματά της στην αποικιακή επανάσταση. Το πιο σημαντικό και πρωτόγνωρο, 

στο Γαλλικό Μάη μέσα, στην ιστορία της επαναστάσεως ήταν η ηλικία πολλών νέων 

14-18 ετών. Και λειτούργησαν έξω από γραφειοκρατίες, με επιτροπές Δράσης 

μαθητών και με ευρύ αυτοσχεδιασμό. Εξάλλου μόνο εκεί μέσα χωράει ο 

ενθουσιασμός, η φαντασία, η δράση , η ελεύθερη έκφραση της προσωπικότητας. 

  Μα και το Πολυτεχνείο από τα ίδια υλικά δεν (φτιάχτηκε). 
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  Εφόσον οι αιτίες που ανεβάζουν αυταρχικά και απολυταρχικά καθεστώτα υπήρξα 

πάντα ίδιες σ’ όλες τις χώρες του κόσμου όπως : Οι αδυναμίες των πολιτικών 

κομμάτων, η κρίση του καπιταλιστικού συστήματος και η (ακόρεστη) δίψα για 

εξουσία ατόμων. 

  Οι συνέπειες τέτοιων καθεστώτων επίσης ήταν πάντα η καταπίεση και η 

καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

  Έρχεται σαν φυσικό επακόλουθο και το ότι η απάντηση σ’ όλα αυτά είναι μία – 

Βίαιη αντίδραση, έκρηξη, πάθος που οδηγεί ως τη θυσία και φέρνει τη δικαίωση. 

  Πρέπει λοιπόν να τοποθετήσουμε το Ελληνικό πρόβλημα των αρμάτων της 

στρατοκρατίας στα πλαίσια των διεθνών συνθηκών της εποχής. Μετά το Β’ 

Παγκόσμιο πόλεμο, ο κόσμος γνώρισε μια μακρά περίοδο οικονομικής ανάπτυξης 

που εδραίωσε την αστική δημοκρατία στις ανεπτυγμένες χώρες. Από τα μέσα όμως 

της δεκαετίας του 1960 η κρίση επανεμφανίζεται κυρίως υπό μορφή οικονομική, 

που επεκτεινόταν στην πολιτική και κοινωνική σφαίρα. – Η αστική δημοκρατία 

κλονιζόταν. Εξάλλου με την μεταπολεμική κατάρρευση της αποικιοκρατίας, 

δημιουργήθηκαν εικοσάδες νέων κρατών, που γνώρισαν περίοδο ρευστότητας, που 

προκαλούσε την επέμβαση στρατού. Ενώ η Λατινική Αμερική διατηρούσε την 

παραδοσιακή στρατοκρατία σε μεγάλο βαθμό, ένα κύμα από κινήματα και 

στρατιωτικές δικτατορίες κατακάλυψε την Ασία και την Αφρική. Τα παραδείγματα 

περισσεύουν : Χιλή, Αργεντινή, Γουατεμάλα, Νικαράγουα, Περού, Βολιβίας, 

Ουρουγουάη. 

  Το κύμα εξαπλωνόταν προς την Ανατολική Μεσόγειο και προσέγγιζε την Ελλάδα. 

Η στρατοκρατία, πολιορκώντας την Ελλάδα προσπαθούσε ν’ αποκτήσει ένα 

προγεφύρωμα και στην Ευρώπη, που με εξαίρεση την Ισπανία και Πορτογαλία, 

ήταν πιστή στους κοινοβουλευτικούς θεσμούς. Στη συνέχεια προστέθηκαν η 

Γερμανία και η Ιταλία. Μέσα λοιπόν σ’ αυτές τις διεθνείς συγκυρίες, στην Ελλάδα με 

φυσική σχεδόν νομοτέλεια επιβλήθηκε η δικτατορία του Παπαδόπουλου. 

Ας δούμε το χρονικό της δικτατορίας του Παπαδόπουλου στην Ελλάδα. 

  Τις πρωινές ώρες της 21ης Απριλίου 1967, μέσα στο σκοτάδι που κάλυπτε την 

Αθήνα, κινήθηκαν και κατέλαβαν αιφνιδιαστικά την εξουσία λίγοι άγνωστοι 

αξιωματικοί. Και χρειάστηκαν αρκετές ώρες να περάσουν μέσα στη σύγχυση, για να 

πληροφορηθούν βασιλιάς, κυβέρνηση, πολιτικός κόσμος, ένοπλες δυνάμεις και 

λαός τα ονόματα των πρωτεργατών του πραξικοπήματος : Ταξίαρχος Στ. Πατακός, 

συνταγματάρχης Γ. Παπαδόπουλος, συνταγματάρχης Ν. Μακαρέζος. 
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  Ποιοι ήταν οι αξιωματικοί, που σε λίγες ώρες επέβαλαν την Κυριαρχία τους στην 

Ελλάδα, ποιες οι αιτίες για την επιβολή της δικτατορίας και ποια η ιδεολογία της, 

είναι 3 βασικά ερωτήματα, που περιμένουν απάντηση. 

  Θα επιχειρήσουμε μια σύντομη διερεύνηση. 

Ποιοί ήταν οι πραξικοπηματίες. 

  Η ομάδα των αξιωματικών έχει τις ρίζες της πολύ βαθειά μέσα στο χρόνο. 

Ουσιαστικά είχε εκκολαφθεί μέσα στην Οργάνωση του ΙΔΕΑ, η οποία εξελίχθητε σε 

θεματοφύλακα του καθεστώτος, το οποίο προέκυψε από την ένοπλοι αναμέτρηση 

της Δεξιάς με την Αριστερά και τη συντριβή της τελευταίας.) Κι ενώ σοβούσε η κρίση 

του καθεστώτος 10 χρόνια μετά τον εμφύλιο, τα πρώτα σημάδια ότι απειλούνταν οι 

δημοκρατικοί θεσμοί από το παρακράτος, εμφανίζονται. Στις 10 Ιουνίου 1965 

διεβιβάσθη εις το Υπουργείον Αμύνης αναφορά του Γ. Παπαδόπουλου δια 

δολιοφθοράν, σημειωθείσαν εις την μονάδα του, την οποία ενεφάνιζεν ως απαρχήν 

εκτελέσεως εν τω στρατώ δολιοφθοριών, βάσει σχεδίου κομμουνιστικής 

οργανώσεως, εδρευούσης  εν Αθήναις. 

  Εκινητοποιήθη η Αστυνομία και αι εισαγγελικαί αρχαί και διενεργήθησαν νυκτεριναί 

κατ’ οίκον έρευναι και συλλήψεις εις την πόλιν των Αθήνων. 

  Στη συνεδρίαση της 23 Ιουνίου 1965 της βουλής, ο Ηλίας Ηλιού αναφερόμενος 

στη σκηνοθεσία του σαμποτάζ της Ορεστιάδας, προειδοποιούσε : Αν αύριο, με ένα 

μόνο δικό του πόρισμα ο Παπαδόπουλος κατονομάσει όχι δέκα, αλλά 

πεντακόσιους, χίλιους, δέκα χιλιάδες πολίτες, είναι δυνατόν να καταλυθεί το 

καθεστώς των δημοσίων ελευθεριών. Ιδού έτοιμον το πραξικόπημα. 

  Η αυθαιρεσία λοιπόν, σε συνδυασμό  με τις ( οι αδυναμίες των πολιτικών 

παραγόντων, προκάλεσαν μία από τις βασικότερες αιτίες – συνθήκες για την 

επιβολή της δικτατορίας, την πολιτική αστάθεια, της οποίας ένα πολύ σύντομο 

ιστορικό παραθέτουμε: 

α) Την 15ην Ιουλίου 1965 ορκίσθηκε η κυβέρνησις Γ. Νόβα, η οποία όμως την 5ην 

Αυγούστου καταψηφίστηκε στη βουλή ( 131 έναντι 167) 

β) Την 18ην Αυγούστου 1965 ορκίστηκε η κυβέρνησις Ηλία Τσιριμώκου, η οποία την 

28ην Αυγούστου καταψηφίστηκε επίσης στη Βουλή  (135 έναντι 159) 

γ)Την 18ην Σεπτεμβρίου 1965 ορκίσθηκε η κυβέρνησις Στ. Στεφανόπουλου, η οποία 

την 14ην Σεπτεμβρίου, αποσπούσε την εμπιστοσύνην της βουλής (152 έναντι 148) 

  Το πολιτικό σύστημα καταρρέει και οι ευθύνες βαραίνουν όλους. 
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1) Ο θρόνος με τις πραξικοπηματικές παρεμβάσεις του επιδείνωσε την κρίση,

ενισχύοντας έτσι τις δυνάμεις που απέβλεπαν στη δικτατορία, η οποία θα

εστρέφετο εναντίον του.

2) Η δεξιά, μετουσιωμένη στην ΕΡΕ, είχε ενισχύσει και μορφοποιήσει το

παρακράτος, που τώρα ξέφευγε από τον έλεγχο της.

3) Το Κέντρο και η Κεντροαριστερά υποτιμούσε την ισχύ του στρατού ως

παρεμβατικής δύναμης.

  Και φυσικά η αδυναμία λειτουργίας του πολιτεύματος συνεπάγεται 

παρενέργειες. Στο τομέα της δυναμικής οργανώσεως στάσεως, η Ένωση 

Κέντρου, ακόμα και η ΕΔΑ βρισκόταν σε νηπιακή κατάσταση. Η ψυχολογική 

προετοιμασία αντιστοιχούσε στην αντιμετώπιση των Σωμάτων Ασφαλείας με τα 

γκλοπς και τα δακρυγόνα. Όχι όμως στη σύγκρουση με το στρατό και τα τανκς. 

Με λίγα λόγια, όλες οι πολιτικές δυνάμεις της εποχής άφησαν τις πρωτοβουλίες 

στους Μαθητευόμενους Μάγους τους, οι οποίοι άνοιξαν το δρόμο στο 

μηχανισμό της στρατιωτικής βίας, που καραδοκούσε και εφόρτιζαν βαριά με 

ηλεκτρισμό την ατμόσφαιρα, που θα  εκκόλαπτε την καταιγίδα. 

  Το κυριότερο : άφηναν το λαό άοπλο, ανίσχυρο και διαβρωμένο μπροστά στην 

επικείμενη εισβολή των αρμάτων. Οι οργανωμένες μερίδες όπως οι φοιτητές και 

οι οργανώσεις τύπου ΕΛΔΗΝ ή Λαμπράκη, κλπ. Είχαν σκελετό ικανό για 

κινητοποιήσεις πολιτικές και γι’ αντιμετώπιση τον αστυνομικών επιθέσεων, όχι 

όμως και για μάχη κατά των αρμάτων. 

  Το έδαφος λοιπόν ήταν έτοιμο. Τα τανκς παρελαύνουν στους δρόμους τις 

Αθήνας την 21ην Απριλίου 1967 και ο Ελληνικός λαός θα υποχρεωθεί να ( 

υποκλιθεί) υποταχθεί στη νέα ιδεολογία “Πατρίς – Θρησκεία - Οικογένεια” το 

τρίπτυχο έμβλημα. 

  Οι ιδέες τους ήταν συγκεχυμένες. Ήταν ριζοσπαστικοί και σύγχρονος 

συντηρητικοί. Στα γραφεία τους φιγουράριζαν οι φωτογραφίες του Μεταξά. Ήταν 

Ιακωβίνοι, εθνικιστές, συσπειρωμένοι γύρω από έναν υπερδεξιό Ραβεσπιέρο, 

τον Ιωαννίδη. 

  Το καθεστώς της 21ης Απριλίου ήταν η τρομοκρατική στρατοκρατική δικτατορία, 

που είχε σκοπό όχι μόνο την περιφρούρηση, αλλά και τη διαχείριση του 

κοινωνικού και οικονομικού καθεστώτος της μεταπολεμικής εποχής, το οποίο ως 

βάση του έχει το μονοπωλιακό Ελληνικό ( και ξένο) κεφάλαιο. Στη γέννηση και 

επιβίωση του συνέργησε η Αμερική, αλλά η φύτρα του ήταν η ταξική, ιδεολογική, 

πάλη των Ελληνικών κοινωνικών δυνάμεων. Σ’ αυτή την ιδεολογική πάλη 
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απάντησε με τη βία. Οι αξιωματικοί πίστευαν ότι όλα τα προβλήματα λύνονται με 

μια σπαθιά στο Γόρδιο δεσμό. 

  Ό,τι όμως επιβάλλεται δια της βίας, ποτέ δεν κερδίζει την πίστη και το σεβασμό 

του αντιπάλου. Κι επειδή οι ιδέες δεν σκοτώνονται και το άδικο προκαλεί την 

οργή, ο βίος των απολυταρχικών καθεστώτων ποτέ δεν ήταν απεριόριστος. 

Εφτά χρόνια φαίνεται πως ήταν αρκετά για να ολοκληρώσουν το έργο τους οι 

δυνάστες ‘Άλλο τόσο όμως ήταν ικανά για να δυναμωθεί και αντρωθεί το 

αντιστασιακό κίνημα, το οποίο περίμενε τη σπίθα για να εκραγεί. Και η μεγάλη 

στιγμή ήρθε. Τα αλυσιδωτά γεγονότα του 1973, διαδηλώσεις, απεργίες και 

διαμαρτυρίες φοιτητών και εργατών, βρήκαν την κορύφωση τους στις 17 

Νοέμβρη, σε εξέγερση του Πολυτεχνείου. 

  Οι τρεις μέρες έκλεισαν μέσα τους συμπυκνωμένη την Ιστορία του Ελληνισμού. 

Έγιναν φάρος που φωτίζει το δρόμο για το μέλλον της χώρας μας. Σε μας μένει 

να κρατήσουμε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής μας, για να μπορέσουμε να δούμε το 

όραμα, να πιστέψουμε σ’ αυτό, και να φανούμε άξιοι συνεχιστές. Η Ελπίδα για 

κάθε λαό είναι το καλύτερο κομμάτι του: η νεολαία. Και η ευθύνη όλων, αλλά 

περισσότερο των δασκάλων : Πρέπει να εμπνεύσουμε και να εμπνευστούμε 

από τους νέους μας. Να διδαχτούμε από τα λάθη του παρελθόντος, για να μην 

ξανά βρει έδαφος καμιά δικτατορία. Έχουμε χρέος αλλά και δυνατότητα για μια 

καλύτερη κοινωνία : με δικαιοσύνη, παιδεία, ελευθερία. Με ισονομία και 

ισοκρατία. 
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