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Α. Προκαταρκτικές ερωτήσεις: 
 

1. Βιογραφικά στοιχεία: 
– Πότε γεννηθήκατε και από πού κατάγεστε; 
– Ποια ήταν η οικογένειά σας, και με τι ασχολούνταν βιοποριστικά; 
– Πού περάσατε τα παιδικά και σχολικά σας χρόνια; Σε ποιες συνθήκες; 
– Τι σπουδάσατε; Πού εργαστήκατε; 
– Ποια η σημερινή σας επαγγελματική και οικογενειακή κατάσταση; 

2. Ιστορικός προσδιορισμός: 
– Ποιες καθημερινές μνήμες θεωρείτε αξιομνημόνευτες από τη δεκαετία του 1960; 
– Πώς βρεθήκατε στην Αθήνα και τι σήμαινε να σπουδάζεις εκείνη την περίοδο; 

 
 

Β. Ερωτήσεις ιστορικής εμβάθυνσης: 
 

3. Η περίοδος της δικτατορίας: 
– Πώς υποδέχθηκε ο κόσμος την εκδήλωση του πραξικοπήματος; 
–  
– Πώς αισθανθήκατε εσείς όταν μάθατε ότι εκδηλώθηκε το πραξικόπημα; 
– Πώς αντέδρασαν οι φοιτητικές νεολαίες; 
– Ποιες αλλαγές στην καθημερινότητα επέφερε η δικτατορία; 
–  

4. Προς την κατάληψη του Πολυτεχνείου: 
– Άλλαξε η κατάσταση με την ανακήρυξη της «δημοκρατίας» το 1973; 
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– Ποια η κατάσταση στα Πανεπιστήμια μετά την επιβολή της δικτατορίας; 
– Το 1973 υπήρξε έτος έντονων φοιτητικών κινητοποιήσεων. Για ποιους λόγους; 
– Συμμετείχατε στις φοιτητικές κινητοποιήσεις; 
– Γιατί συνεχίστηκαν οι κινητοποιήσεις; 

5. Οι μέρες του Πολυτεχνείου: 
– Πού βρισκόσασταν τις μέρες των κινητοποιήσεων στο Πολυτεχνείο; 
– Πώς και πότε συνέβη η κατάληψη; Γιατί επελέγη το Πολυτεχνείο; 
– Πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα και ποιοι είχαν ηγετικό ρόλο; 
– Υπήρξαν γνωστές προσωπικότητες που συμμετείχαν; 
– Ποιος ο ρόλος των κομματικών νεολαιών ή οργανώσεων; 
– Γιατί χρειάστηκε η επέμβαση του στρατού; 
– Τι συνέβη κατά τη διάρκεια της εισβολής; 
– Ποια ήταν η τύχη όσων συνελήφθησαν; 
– Υπήρξαν νεκροί κατά τη διάρκεια των γεγονότων; 

6. Η περίοδος μετά τη διάλυση της κατάληψης: 
– Πώς εξέλαβε ο κόσμος τα γεγονότα; 
– Ποια ήταν η δική σας στάση μετά τα όσα συνέβησαν; 
– Θεωρείτε ότι δικαιώθηκε η πράξη ιστορικά; 

7. Η μεταπολιτευτική περίοδος: 
– Πώς εξελίχθηκε η προσωπική σας ζωή; 
– Από τους συμφοιτητές σας ή τους αγωνιστές στο Πολυτεχνείο; 
– Πώς κρίνετε σήμερα τη μυθοποίηση των γεγονότων και την ηρωοποίηση των προσώπων; 
– Θεωρείτε ότι κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν μεταπολιτευτικά τη συμμετοχή τους στα γεγονότα; 
– Πώς θα κρίνατε την πολιτική πορεία του τόπου κατά την μεταπολίτευση; 

 
 


