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ΕΙΣΑΓΩΓΗ     
 

Στο σχολικό έτος 2013-14 αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με 
την Δημοκρατία. Ειδικότερα η ομάδα μας θα ασχοληθεί με την  αξία 

της Δημοκρατίας, καθώς και με τους αγώνες για αυτή. Ο  λόγος που  
επιλέξαμε  το θέμα αυτό είναι το μεγάλο  πλήθος  πληροφοριών  που 

μπορούμε να βρούμε για να κατανοήσουμε σε βάθος                                                                                                                                                                                                                                                                
το   πόσο  σημαντική είναι η  δημοκρατία στις  μέρες μας. 

Συγκεκριμένα, είναι βασική προϋπόθεση για τη ρύθμιση κοινωνικών 

και νομικών θεσμών.  
Τα  θέματα με  τα οποία θα ασχοληθεί  η ομάδα μας είναι: 

Η κατάλυση της  Δημοκρατίας την περίοδο 1967-1974  στην 
Ελλάδα.                                                                                       

 Οι  αγώνες  του    Ελληνικού  λαού για την αποκατάσταση της 
δημοκρατίας 

Τα πλεονεκτήματα της Δημοκρατίας 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  
 

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 και 
πολίτες με κριτήριο τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. 

Το 1973 βρίσκει τον ηγέτη της δικτατορίας, Γεώργιο 
Παπαδόπουλο να έχει ξεκινήσει μια διαδικασία φιλελευθεροποίησης 

του καθεστώτος, η οποία συμπεριλάμβανε την αποφυλάκιση των 
πολιτικών κρατουμένων και την μερική άρση της λογοκρισίας, καθώς 

και υποσχέσεις για νέο σύνταγμα και εκλογές στις 10 Φεβρουαρίου 
1974 για επιστροφή σε πολιτική διακυβέρνηση. Στελέχη της 

αντιπολίτευσης, μπόρεσαν έτσι να ξεκινήσουν πολιτική δράση 
ενάντια της χούντας. 

Η χούντα, στην προσπάθειά της να ελέγξει κάθε πλευρά της 
πολιτικής, είχε αναμιχθεί στον φοιτητικό συνδικαλισμό από το 1967, 

απαγορεύοντας τις φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια, 

στρατολογώντας υποχρεωτικά τους φοιτητές και επιβάλλοντας μη 
εκλεγμένους ηγέτες των φοιτητικών συλλόγων στην Eθνική 

Φοιτητική Ένωση Eλλάδας (ΕΦΕΕ). Αυτές οι ενέργειες όπως είναι 
φυσικό δημιούργησαν έντονα αντιδικτατορικά αισθήματα στους 

φοιτητές, όπως τον φοιτητή Γεωλογίας Κώστα Γεωργάκη, ο οποίος 
αυτοπυρπολήθηκε δημόσια το 1970 στην Γένοβα της Ιταλίας σε 

ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στη χούντα. Με αυτή την εξαίρεση, η 
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πρώτη μαζική δημόσια εκδήλωση διαμαρτυρίας ενάντια στη χούντα 

ήρθε από τους φοιτητές στις 21 Φεβρουαρίου 1973. 
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. 11 φοιτητές 

συλλαμβάνονται και παραπέμπονται σε δίκη. Με αφορμή αυτά τα 
γεγονότα, στις 21 Φεβρουαρίου, περίπου τρεις με τέσσερις χιλιάδες 

φοιτητές της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κατέλαβαν 
το κτίριο της σχολής στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Σόλωνος, 

ζητώντας ανάκληση του νόμου 1347 που επέβαλε την στράτευση 
«αντιδραστικών νέων», καθώς 88 συμφοιτητές τους είχαν ήδη 

στρατολογηθεί με τη βία. Από την ταράτσα του κτιρίου απαγγέλλουν 
τον ακόλουθο όρκο: «Εμείς οι φοιτηταί των Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ορκιζόμαστε στo όνομα της ελευθερίας να 

αγωνισθούμε μέχρι τέλους για την κατοχύρωση: α) των 
ακαδημαϊκών ελευθεριών, β)του πανεπιστημιακού ασύλου, γ) της 

ανακλήσεως όλων των καταπιεστικών νόμων και διαταγμάτων.» Η 
αστυνομία έλαβε εντολή να επέμβει και πολλοί φοιτητές σε γύρω 

δρόμους υπέστησαν αστυνομική βία, χωρίς όμως τελικά να 
παραβιαστεί το πανεπιστημιακό άσυλο. Τα γεγονότα στη Νομική 

αναφέρονται συχνά ως προάγγελος της εξέγερσης του 
Πολυτεχνείου. 

Η εξέγερση των φοιτητών επηρεάστηκε επίσης σημαντικά και 
από τα νεανικά κινήματα της δεκαετίας του '60, και ειδικά από τα 

γεγονότα του Μάη του '68. 
 

 
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 που 

αυτοαποκαλούνταν «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», οχυρώθηκαν μέσα 
στο κτίριο της σχολής επί της οδού Πατησίων και ξεκίνησαν τη 

λειτουργία του ανεξάρτητου ραδιοφωνικού σταθμού του 
Πολυτεχνείου. Ο πομπός κατασκευάστηκε μέσα σε λίγες ώρες στα 

εργαστήρια της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών από τον Γιώργο 
Κυρλάκη. Το, πλέον ιστορικό, μήνυμά τους ήταν: «Εδώ 

Πολυτεχνείο! Λαέ της Ελλάδας το Πολυτεχνείο είναι σημαιοφόρος 

του αγώνα μας, του αγώνα σας, του κοινού αγώνα μας ενάντια στη 



 5 

δικτατορία και για την Δημοκρατία». Εκφωνητές του σταθμού ήταν η 

Μαρία Δαμανάκη, ο Δημήτρης Παπαχρήστος και ο Μίλτος 
Χαραλαμπίδης. 

Οι διαδηλώσεις, τα συλλαλητήρια και οι εκδηλώσεις ενάντια 
στο καθεστώς της Χούντας αυξάνονται. Κυρίως στην Αθήνα αλλά και 

σε σημεία της επαρχίας δημιουργούνται συνθήκες εξέγερσης. Από τις 
14 Νοεμβρίου μέχρι και τις 17 Νοεμβρίου (και πιο περιορισμένα 

μέχρι τις 18 Νοεμβρίου) στήνονται οδοφράγματα και διεξάγονται 
οδομαχίες μεταξύ εξεγερμένων και αστυνομίας. Στις 3 π.μ. της 17ης 

Νοεμβρίου αποφασίζεται από την μεταβατική κυβέρνηση η επέμβαση 
του στρατού και ένα από τα τρία άρματα που είχαν παραταχθεί έξω 

από τη σχολή, γκρεμίζει την κεντρική πύλη. Όπως φαίνεται και στο 
ιστορικό φιλμ που τράβηξε παράνομα Ολλανδός δημοσιογράφος, το 

άρμα μάχης AMX 30 ην σιδερένια πύλη. Κατ' άλλους από τα 
συντρίμμια τραυματίζεται σοβαρά (συντριπτικά κατάγματα στα 

πόδια) η φοιτήτρια Πέπη Ρηγοπούλου.[εκκρεμεί παραπομπή] Ο 

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, μέσω της πύλης της οδού Στουρνάρα. 
Οι αστυνομικές δυνάμεις που περιμένουν στα δυο πεζοδρόμια της 

Στουρνάρα επιτίθενται στους φοιτητές, την έξοδο των οποίων 
αποφασίζουν (σύμφωνα και με το πόρισμα του εισαγγελέα Τσεβά) να 

περιφρουρήσουν κάποιοι από τους στρατιώτες, οι οποίοι σε 
ορισμένες περιπτώσεις επενέβησαν και εναντίον των αστυνομικών 

που βιαιοπραγούσαν στους φοιτητές. Πολλοί φοιτητές βρίσκουν 

καταφύγιο σε γειτονικές πολυκατοικίες. Ελεύθεροι σκοπευτές της 
αστυνομίας ανοίγουν πυρ από γειτονικές ταράτσες, ενώ άνδρες της 

ΚΥΠ καταδιώκουν τους εξεγερθέντες. Οι εκφωνητές του σταθμου 
του Πολυτεχνείου παρέμειναν στο πόστο τους και συνέχισαν να 

εκπέμπουν το ιστορικό μήνυμα για 40 λεπτά μετά την έξοδο, οπότε 
συνελήφθησαν 

 

 

  
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ    

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο οι εξουσίες 

εκπορεύονται από τον ίδιο το λαό και λειτουργεί σύμφωνα με τις 
εντολές της πλειοψηφίας των πολιτών.Στηρίζεται στην αρχή της 
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λαικής  κυριαρχίας και το ανώτατο όργανο της είναι η Βουλή η οποία 

συγκροτείται από εκλεγμένους πολιτικούς που ο ίδιος ο λαός 
εμπιστεύεται μέσα από την διαδικασία των εκλογών. 

 
  Τι προσφέρει στον πολίτη: 

 
 Απολαμβάνει την ελευθερία της σκέψης και του 

λόγου 
 Αναπτύσσει ολόπλευρα την προσωπικότητα του και 

αξιοποιεί όλες τις πτυχές και τις κλίσεις του χαρακτήρα του 
 Μορφώνεται και καταξιώνεται επαγγελματικά και 

κοινωνικά μέσα από συγκροτημένες δομές της κοινωνίας 
 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>> 
 Νιώθει ασφάλεια για την ακεραιότητα της 

περιουσίας του,την πνευματική του αλλά κυρίως τη σωματική 
αφού προστατεύεται από το Σύνταγμα 

 Απολαμβάνει την ισονομία και την ισοπολιτεία 
 Προασπίζεται και εξυπηρετείται το κοινό συμφέρον 

 Όλοι οι πολίτες απολαμβάνουν ένα κράτος δικαίου 
στο οποίο η κοινωνική πρόνοια αποτελεί βασική μέριμνα των 

υπευθύνων  
 Όλοι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στην κατάληψη 

δημόσιων αξιωμάτων 
 Προάγει το διάλογο ως επικοινωνιακή δίαυλο 

ανάμεσα στους πολίτες αλλά και ανάμεσα στους πολίτες και 

την εξουσία 
 

 

 
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 δημοκρατιλής παιδείας.Διαθέτουν ώριμη και 

συγκροτημένη σκέψη,ελεύθερο φρόνημα και βούληση,σέβονται τις 

ατομικές ελευθερίες και διαρκώς προάγουν το δημοκρατικό 
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ιδεώδες.Κυρίως,όμως σέβονται και τιμούν τους νόμους απέναντι 

στους οποίους όλοι είναι ίσοι. 

 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:  

 

http://sygxrono-karditsa.blogspot.gr/ 

http://el.wikipedia.org/wiki 

http://sygxrono-karditsa.blogspot.gr/

