
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  ΜΥΡΙΝΑΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΤΑΞΗ Β’ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2013-2014 

A’ TETΡΑΜΗΝΟ  

 

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ:    1)ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ 

                    2)ΓΙΩΡΓΟΣ  ΔΗΜΟΣ 

                                  3)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΡΔΟΣ 

                                  4)ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 



ΘΕΜΑ:ΠΕΡΙ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

ΥΠΟΘΕΜΑ:Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ  ΟΙ  

ΑΓΩΝΕΣ ΓΙ’ ΑΥΤΗΝ  



Θέματα  

• Τα πλεονεκτήματα της Δημοκρατίας 

• Η κατάλυση της  Δημοκρατίας την περίοδο 

1967-1974  στην Ελλάδα.                                                                                      

•  Οι  αγώνες  του    Ελληνικού  λαού για την 

αποκατάσταση της δημοκρατίας 



Τα πλεονεκτήματα της 

Δημοκρατίας  

Δημοκρατία:   

 

• Οι εξουσίες εκπορεύονται από τον λαό  

• Αποφάσεις της πλειοψηφίας των πολιτών 

• Αρχή της λαϊκής  κυριαρχίας.  



Τι προσφέρει στον πολίτη:  

• Απολαμβάνει την ελευθερία της σκέψης και λόγου 

• Αναπτύσσει ολόπλευρα την προσωπικότητα του και 
αξιοποιεί όλες τις πτυχές και τις κλίσεις του χαρακτήρα 
του 

• Μορφώνεται και καταξιώνεται επαγγελματικά 

• Περιφρουρεί τις ελευθερίες και τα δικαιώματα που 
παραχωρούνται από το νομοθετικό καθεστώς που ισχύει 
στην χώρα του 

• Προάγεται το ήθος του και εξευγενίζεται 

• Απολαμβάνει την δικαιοσύνη και την ισονομία 



• Έχει το δικαίωμα του «εκλέγειν» και του 
«εκλέγεσθαι» 

• Ασφάλεια για την ακεραιότητα της περιουσίας 
του 

• Ισονομία και ισοπολιτεία 

• Προασπίζεται και εξυπηρετείται το κοινό 
συμφέρον 

• Απολαμβάνει ένα κράτος δικαίου στο οποίο η 
κοινωνική πρόνοια αποτελεί βασική μέριμνα των 
υπευθύνων  

• Έχει τις ίδιες ευκαιρίες στην κατάληψη δημόσιων 
αξιωμάτων 

 

Τι προσφέρει στον πολίτη:  



Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟ 1967-1974 

 
Η Ελλάδα βρισκόταν από τις 21 Απριλίου 1967 υπό τη δικτατορική 

διακυβέρνηση του στρατού, ενός καθεστώτος που είχε καταργήσει 

τις ατομικές ελευθερίες, είχε διαλύσει τα πολιτικά κόμματα και είχε 

εξορίσει, φυλακίσει και βασανίσει πολιτικούς ,πολίτες με κριτήριο τις 

πολιτικές τους πεποιθήσεις .Ο ηγέτης της δικτατορίας, είναι ο 

Γεώργιος Παπαδόπουλος. Η χούντα, από το 1967,  απαγόρευσε τις 

φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια. Αυτές οι ενέργειες 

δημιούργησαν έντονα αντιδικτατορικά αισθήματα στους φοιτητές. Οι 

αναταραχές ξεκίνησαν λίγο νωρίτερα, στις 5 Φεβρουαρίου, όταν οι 

φοιτητές του Πολυτεχνείου αποφάσισαν αποχή από τα μαθήματά 

τους. Στις 13 Φεβρουαρίου γίνεται διαδήλωση μέσα στο Πολυτεχνείο 

και η χούντα παραβιάζει το πανεπιστημιακό άσυλο, δίνοντας εντολή 

στην αστυνομία να επέμβει.  



Με αφορμή αυτά τα γεγονότα, στις 
21 Φεβρουαρίου, περίπου τρεις 
με τέσσερις χιλιάδες φοιτητές 
της Νομικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
κατέλαβαν το Πανεπιστήμιο. 

Η αστυνομία έλαβε εντολή να 
επέμβει. 

Πολλοί φοιτητές σε γύρω δρόμους 
υπέστησαν αστυνομική βία, 
χωρίς όμως τελικά να 
παραβιαστεί το πανεπιστημιακό 
άσυλο.  



ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Στις 14 Νοεμβρίου 1973 φοιτητές του Πολυτεχνείου 

αποφάσισαν αποχή από τα μαθήματα και άρχισαν 

διαδηλώσεις εναντίον του βάναυσου στρατιωτικού 

καθεστώτος. Οι φοιτητές οχυρώθηκαν μέσα στο κτίριο 

της σχολής και ξεκίνησαν τη λειτουργία του ανεξάρτητου 

ραδιοφωνικού σταθμού του Πολυτεχνείου.  



Ο ραδιοφωνικός 

σταθμός του 

Πολυτεχνείου 

• Ο πομπός κατασκευάστηκε μέσα σε λίγες ώρες 

στα εργαστήρια και το μήνυμά τους ήταν: «Εδώ 

Πολυτεχνείο! Λαέ της Ελλάδας το Πολυτεχνείο 

είναι σημαιοφόρος του αγώνα μας, του αγώνα 

σας, του κοινού αγώνα μας ενάντια στη 

δικτατορία και για την Δημοκρατία».  

 



Οι διαδηλώσεις, τα συλλαλητήρια και οι 

εκδηλώσεις ενάντια στο καθεστώς της 

Χούντας αυξάνονται στην Αθήνα και στην 

Στις  17 Νοεμβρίου αποφασίζεται από την 

κυβέρνηση η επέμβαση του στρατού και 

ένα από τα τρία άρματα γκρεμίζει την 

κεντρική πύλη. σταθμός του Πολυτεχνείου 

έκανε εκκλήσεις στους στρατιώτες να 

αψηφήσουν τις εντολές των ανωτέρων 

τους και στη συνέχεια ο εκφωνητής 

απήγγειλε τον Ελληνικό Εθνικό Ύμνο.  



Η μετάδοση συνεχίστηκε ακόμα και μετά την είσοδο του 
άρματος στον χώρο της σχολής. Οι φοιτητές που είχαν 
παραμείνει στο Πολυτεχνείο, μαζεύτηκαν στο κεντρικό 
προαύλιο, ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο. Η πτώση της 
πύλης ακολουθήθηκε από την είσοδο μιας μονάδας 
ενόπλων στρατιωτών των ΛΟΚ που οδήγησαν τους 
φοιτητές, χωρίς βια, έξω από το Πολυτεχνείο.. Πολλοί 
φοιτητές βρίσκουν καταφύγιο σε γειτονικές 
πολυκατοικίες. Ελεύθεροι σκοπευτές της αστυνομίας 
ανοίγουν πυρ από γειτονικές ταράτσες, ενώ άνδρες της 
ΚΥΠ καταδιώκουν τους εξεγερθέντες.  



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 

 
Η δημοκρατία δεν είναι απλώς ένα πολίτευμα, είναι τρόπος 

ζωής και τρόπος σκέψης. Τα άτομα που ζουν σε καθεστώς 

δημοκρατίας και πιστεύουν τις αρχές της γνωρίζουν τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. συναισθάνονται την 

ευθύνη τους απέναντι στον συνάνθρωπο και την πολιτεία, 

αγωνίζονται για να αποκτήσουν ένα υψηλό ήθος και 

επιδιώκουν την πνευματική τους καλλιέργεια μέσα στα 

πλαίσια μιας δημοκρατικής. 


